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 ZATWIERDZAM:  

..................................................................  

Naruszewo 12.08.2016 r.  

Znak sprawy: GOPS.330.1.16 

 

 

 

SPECYFIKACJA 

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Naruszewie 

Naruszewo 19A, 09-152 Naruszewo, pow. płoński, woj. mazowieckie. 

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY  

 

w trybie art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. « Prawo zamówień publicznych »            

(tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) na realizację zadania p.n.:  

„Dożywianie uczniów w szkołach na terenie gminy Naruszewo w roku szkolnym 

2016/2017” 
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Rozdział I.  Nazwa i adres zamawiającego:  

                Zamawiający: 

                                         Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Naruszewie 

     Naruszewo 19A,  09-152 Naruszewo 

                                           NIP: 567 -15 – 43 - 173       REGON:130503921                                

                                                    Fax 23  6631051  tel. 23 6631247 

 Znak postępowania: GOPS.330.1.16 

 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej:   

 www.ugnaruszewo.bip.org.pl w zakładce: Jednostki Organizacyjne Gminy→ Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej → ogłoszenia  

 

Rozdział II.   Tryb udzielania zamówienia:                                   

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego wg przepisów ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) 

zwanej dalej „ustawą”. Dla postępowań o wartości szacunkowej zamówienia nie 

przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy.  

Kod CPV (Wspólny Słownik Zamówień) 

55523100-3 – usługi w zakresie  posiłków szkolnych 

55524000-9 – usługi dostarczania posiłków do szkół 

 

Rozdział III.   Opis przedmiotu zamówienia : 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na przygotowaniu 

i dostarczeniu do 5-ciu szkół na terenie gminy Naruszewo  gorącego posiłku oraz do jednej 

szkoły kanapek. Liczba dzieci objętych dożywianiem w formie gorącego posiłku - 200, zaś 

w formie kanapek - 40. Liczba dni w roku szkolnym 2016/2017 około 180. 

2. Szczegółowy zakres zamówienia został określony w załączniku nr 1 do SIWZ 

 

Rozdział IV .  Opis części zamówienia                                                                     

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

 

 

 

http://www.ugnaruszewo.bip.org.pl/
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Rozdział V.  Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających. 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67  

ust. 1 pkt 6 i 7  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych. 

 

Rozdział VI. Opis sposobu i warunków  przedstawienia ofert wariantowych.                                                                          

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 

Rozdział VII. Termin wykonania zamówienia: 

           a/ rozpoczęcie –   12.09.2016 r.  

           b/ zakończenie –  28.06.2017 r. 

 

Rozdział VIII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania 

oceny  spełniania tych warunków 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1. Nie podlegają wykluczeniu, 

2. Spełniają poniższe warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego 

w ogłoszeniu/zamówieniu dotyczące: 

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, 

o ile wynika to z odrębnych przepisów 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:  

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że posiada dokument potwierdzający wpis do 

rejestru zakładów podlegających kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej na 

prowadzenie działalności w zakresie przegotowywania i wydawania posiłków w ramach 

cateringu; transportu artykułów spożywczych nie wymagających chłodzenia oraz 

przewozu posiłków w termosach w ramach cateringu samochodem 

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: 

Zamawiający nie wyznacza niniejszego warunku. 

3) zdolności technicznej lub zawodowej 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: 

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich trzech 

lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy – w tym okresie, wykonywał jedną dostawę w zakresie przygotowania gorących 

posiłków dla minimum 150 osób wraz z podaniem ich rodzaju. W celu 
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udokumentowania spełnienia warunku Wykonawca zobowiązany jest załączyć dowody 

określające, czy robota została wykonana należycie. 

 

3. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

1) Ocena spełniania warunków w postępowaniu odbywa się dwuetapowo:  

a) Etap I – Ocena wstępna, której poddawani są wszyscy Wykonawcy, odbywająca się 

na podstawie informacji zawartych w „Oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału 

i nie podleganiu Wykluczeniu”, 

b) Etap II – Potwierdzenie przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona 

i nie została odrzucona po analizie ww. oświadczenia spełniania warunków udziału 

w postępowaniu na podstawie potwierdzających to dokumentów. 

2) Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do 

przeprowadzenia postepowania lub złożone oświadczenia lub dokumenty są 

niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego 

wątpliwości, Zamawiający wzywa go do złożenia, uzupełnienia, poprawienia 

w terminie przez siebie wyznaczonym, chyba że mimo ich złożenia oferta 

Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne było unieważnienie postępowania.  

 

4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postepowaniu 

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, 

polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 

ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nim 

stosunków prawnych. 

5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi 

udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 

zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów 

do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

6. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności 

techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na 

wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, 

czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 

ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

7. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeżeli 

podmioty te realizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są 

wymagane.  

8. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 

odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostepnienia zasobów, za 

szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych 

zasobów, chyba ze za nieudostępnienie tych zasobów nie ponosi winy. 
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9. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub zawodowa, 

podmiotu na którego zasoby powołuje się Wykonawca, nie potwierdzają spełniania przez 

niego warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy 

wykluczenia, zamawiający żąda aby Wykonawca w terminie określonym przez 

Zamawiającego:  

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli 

wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną.  

10. Zasady udziału w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia. 

a) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Spółki cywilne 

traktuje się jako Wykonawców wspólnie ubiegających się. 

b) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia Wykonawcy 

ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego.  

c) Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się 

o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 

d) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

kopie dokumentów dotyczących każdego z tych podmiotów muszą być poświadczone 

za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. 

e) Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

zostanie wybrana, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 

publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.  

f) Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

publicznego składa „Oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału i nie podleganiu 

Wykluczeniu”. 

 

Rozdział I X. Podstawy wykluczenia 

 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, wobec których występują 

podstawy do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 

24 ust. 1  pkt 11-23 ustawy Pzp. 

2. Na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się 

również Wykonawcę: 

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie 

w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 

likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 

ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. poz. 978, z późn. zm.) lub 

którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł 

układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje 

zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację 

http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgiydqnbrga3diltqmfyc4mzrg4zdsmbrge
http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgiydqnbrga3di
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jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe 

(Dz.U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.);  

2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego 

uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego 

niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie 

wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;  

3) jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp, uprawnione do 

reprezentowania Wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 z:  

a) zamawiającym, 

b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego, 

c) członkami komisji przetargowej, 

d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a - chyba że jest 

możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż przez 

wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;  

4) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym 

stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą 

z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp, co doprowadziło do 

rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;  

5) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom 

pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono 

karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych;  

6) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki 

w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub 

komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa 

w pkt 5;  

7) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków 

wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów 

o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 

złotych;  

8) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych 

środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy 

Pzp, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące 

porozumienie w sprawie spłaty tych należności.  

 

 

Rozdział X. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć 

Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.  

1. Wykaz oświadczeń w celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki 

udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania 

 

1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału i nie podleganiu wykluczeniu 

z postępowania (zwane dalej „Oświadczeniem”) stanowiące wstępne potwierdzenie, 

http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgi2tqobzg42tgltqmfyc4mzvguytoobxha
http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgi2tqobzg42tgltqmfyc4mztge3dmnzzg4
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że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału 

w postępowaniu (Załącznik Nr 3 do SIWZ). 

2) Zgodnie z art. 22a ustawy Pzp Wykonawca w celu spełniania warunków udziału 

w postepowaniu lub kryterium selekcji może polegać na zasobach  lub sytuacji innych 

podmiotów. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków 

udziału w postępowaniu oraz kryteriów selekcji, w zakresie powoływania się na 

zasoby innego podmiotu, składa także ww. oświadczenie dla tychże podmiotów. 

3) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

Oświadczenie składa każdy z tychże Wykonawców. 

4) Jeżeli Wykonawca zamierza zlecić cześć zamówienia Podwykonawcom na 

zdolnościach, których polega, Oświadczenie składa każdy z tychże Podwykonawców. 

5) Dokumenty o których mowa w pkt 2) – 4) muszą potwierdzić spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu, braku podstaw wykluczenia lub kryteriów selekcji 

w zakresie, którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu. W oświadczeniach należy wypełnić jedynie te działy i sekcje, które 

dotyczą warunków udziału i potwierdzających brak podstaw do wykluczenia na 

podstawie treści ogłoszenia o zamówieniu i niniejszej SIWZ. Wypełnienie pozostałych 

działów i sekcji nie będzie miało wpływu na ocenę oferty.  

 

2. Wykaz dokumentów i oświadczenie, które Wykonawca składa w postępowaniu na 

wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 

ustawy Pzp: 

1) Spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji: 

a) Wykaz dostaw wykonywanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich trzech lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy – w tym okresie, wykonywał jedną dostawę w zakresie przygotowania 

gorących posiłków dla minimum 150 osób wraz z podaniem ich rodzaju W celu 

udokumentowania spełnienia warunku Wykonawca zobowiązany jest załączyć 

dowody określające, czy robota została wykonana należycie. (Załącznik Nr 4 do 

SIWZ); 

Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez 

podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń 

okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny 

o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 

dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub 

ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich 

należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu. 

 

2) Spełnianie przez ofertowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań 

określonych przez Zamawiającego: 
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Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że posiada dokument potwierdzający wpis do 

rejestru zakładów podlegających kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej na 

prowadzenie działalności w zakresie przegotowywania i wydawania posiłków w ramach 

cateringu; transportu artykułów spożywczych nie wymagających chłodzenia oraz 

przewozu posiłków w termosach w ramach cateringu samochodem 

3) Brak podstaw wykluczenia: 

a) Odpis z właściwego rejestru centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru ewidencji, 

w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 

ustawy Pzp. 

b) Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź 

informacje potwierdzające, że powiązania z innymi Wykonawcami nie prowadzą 

do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na 

stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której 

mowa w art. 86 ust. 5 ww. ustawy Wykonawca przekazuje Zamawiającemu 

oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt. 23 wraz ze złożeniem oświadczenia, 

Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą 

nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia 

3. Wymagania dotyczące dokumentów składanych przez podmioty zagraniczne: 

1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej Zamawiający żąda dokumentów wystawionych w kraju, 

w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że:  

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych 

należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 

Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert.   

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument ten powinien być 

wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.   

2) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub 

miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, 

o których mowa w pkt 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio 

oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego 

reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed 

notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 
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zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce 

zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Ważność dokumentów 

zgodnie z pkt 1 ust 1) i 2). 

3) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, 

Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym 

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, 

której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego 

dokumentu. 

 

Rozdział XI. Informacja o sposobie porozumienia się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń i dokumentów. 

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający oraz 

Wykonawcy będą przekazywać pisemnie. Zamawiający nie dopuszcza możliwości 

przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji drogą 

elektroniczną. 

Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym 

oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu oraz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie przez 

oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego, a także 

zmiany lub wycofania oferty.  

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia (SIWZ). Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień 

niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod 

warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie  treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później 

niż do końca dnia,  w którym upływa  połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

Zamawiający jednocześnie przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim wykonawcom, którym 

doręczono SIWZ, bez podania źródła zapytania. 

 

Rozdział XII . Opis sposobu przygotowania oferty 

1. Ofertę należy przygotować według wymagań określonych w SIWZ. Oferta powinna 

zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa 

w SIWZ. 

2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta musi być sporządzona w języku 

polskim, z zachowaniem formy pisemnej. Dokumenty sporządzone w języku obcym są 

składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

3. Oprócz oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia należy złożyć:  

a) formularz ofertowy (Załącznik Nr 2 do SIWZ), 

b) niezbędne pełnomocnictwa, jeżeli zostały udzielone,  
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c) zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia - jeżeli dotyczy  

4. Dokumenty należy przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonych za 

zgodność z oryginałem. 

5. Oświadczenie składane przez Wykonawcę, Podwykonawcę i inne podmioty, na których 

zdolności lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy 

składane są w oryginale. 

6. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub 

poświadczonych przez Wykonawcę „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” kopii. 

Oświadczenia sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej 

SIWZ powinny być złożone w formie oryginału.  

7. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest 

nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

8. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do 

reprezentowania Wykonawcy zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny 

Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. Jeżeli osoba/osoby 

podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo musi w swej 

treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Do oferty należy 

załączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię stosownego 

pełnomocnictwa udzielonego przez osoby do tego upoważnione. 

9. Podpis nieczytelny powinien być dodatkowo opatrzony pieczątką imienną. 

10. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty  

z uwzględnieniem treści art. 93 ust. 4 ustawy Pzp. 

11. We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza 

złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego, co najmniej, oznaczenie 

nazwy (firmy) i siedziby. 

12. Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej 

SIWZ i wchodzących następnie w skład oferty, mogą być dokonane komputerowo, 

maszynowo lub ręcznie. 

13. Zaleca się ponumerowanie wszystkich stron oferty oraz połączenie dokumentów 

stanowiących treść oferty w sposób uniemożliwiający dekompletację.  

14. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany 

wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to 

dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby) 

podpisującą (podpisujące) ofertę. 

15. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętej kopercie, uniemożliwiającej przypadkowe 

otwarcie i zapoznanie się z jej treścią przed upływem terminu składania ofert. 

Wykonawca zamieści ofertę w zamkniętej kopercie, w sposób poniżej opisany: 

 

Koperta powinna być zaadresowana do Zamawiającego (Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Naruszewie, Naruszewo 19A, 09 – 152 Naruszewo) z napisem: „Oferta 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (znak sprawy: GOPS.330.1.16) 
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Dożywianie uczniów w szkołach na terenie gminy Naruszewo w roku szkolnym 

2016/2017”. Nie otwierać przed dniem 29 sierpnia 2016 roku do godz. 10.05. 

16. W przypadku oferty wspólnej, należy wymienić z nazwy z określeniem siedziby - 

wszystkie podmioty składające ofertę wspólną z zaznaczeniem pełnomocnika.  

17. Oferta powinna być zapakowana tak, aby jej rozpakowanie w kancelarii nie spowodowało 

naruszenia oferty właściwej. Nie zastosowanie się do tego zalecenia może spowodować 

zapoznanie się z treścią oferty przed terminem składania ofert z winy leżącej po stronie 

Wykonawcy. 

18. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa  

w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których 

Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, 

muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 

w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503)” i dołączone do oferty, zaleca się, aby 

były trwale, oddzielnie spięte. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa 

rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, 

technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość 

gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania 

ich poufności. 

19. Postanowienia w sprawie przeliczenia waluty: w przypadku, gdy złożone przez 

Wykonawców dokumenty, oświadczenia dotyczące warunków udziału w postępowaniu 

zawierają dane/informacje w innych walutach niż określono w SIWZ, Zamawiający jako 

kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP z dnia zamieszczenia ogłoszenia 

o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu ogłoszenia nie będzie 

opublikowany średni kurs walut przez NBP, Zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy 

z ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP przed dniem zamieszczenia ogłoszenia 

o zamówieniu. 

20. Zmiana lub wycofanie złożonej oferty: 

a) Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed 

upływem terminu składania ofert.  

b) Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu 

i według zasad obowiązujących  przy składaniu oferty. W przypadku złożenia kilku 

„ZMIAN”, kopertę każdej „ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć napisem 

„ZMIANA NR…”. 

c) Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia 

podpisanego przez Wykonawcę. W celu potwierdzenia uprawnienia osób do złożenia 

oświadczenia o wycofaniu oferty, do oświadczenia należy załączyć odpowiednie 

dokumenty (np. aktualną informację z KRS, zaświadczenie o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej i jeśli to konieczne – pełnomocnictwo). Wycofanie należy 

złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu ofert. Odpowiednio 

opisaną kopertę zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem 

„WYCOFANIE”.   
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Rozdział XIII.    Termin związania ofertą: 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem 

terminu składania ofert, licząc od dnia składania ofert włącznie. 

 

Rozdział XIV.   Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert  

1. Oferty należy złożyć  pod adresem: 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

        Naruszewo 19A 

          09 – 152 Naruszewo 

1. Ofertę należy złożyć w sekretariacie w Urzędzie Gminy w Naruszewie 19 A do 

godziny 10:00 do dnia 29.08.2016 r. pod rygorem nie rozpatrzenia oferty wniesionej 

po tym terminie bez względu na przyczyny opóźnienia. Decydujące znaczenie dla 

oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do 

Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. 

2. Oferty zostaną otwarte w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Naruszewie, 

Naruszewo 19 A  w dniu  29.08.2016 roku o godz.10
05

  

3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

4. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także  

informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków  płatności 

zawartych w ofertach. 

 

 Rozdział XV.  Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami. 

Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami – Wanda Matuszewska, Grażyna Bielska 

              Tel.(23) 6631247 w godzinach od 8
00

-  16
00

      

 Rozdział XVI.   Opis sposobu obliczania ceny oferty   

1. Wykonawca określi cenę oferty brutto, odrębnie dla dania gorącego i dla kanapek 

podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku. 

2. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją 

zamówienia. Cena powinna obejmować wszystkie koszty wykonania przedmiotu 

zamówienia, które są niezbędne do poniesienia w celu prawidłowego wykonania 

przedmiotu zamówienia, w tym podatek VAT. 

3. Cena podana w ofercie jest ostateczna i nie podlega negocjacjom. 
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 Rozdział XVII.  Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone 

rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą. 

 Rozliczenie między zamawiającym, a wykonawcą odbywać się będzie w polskich złotych.  

 

Rozdział XVIII. Opis sposobu obliczania ceny 

1. Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. Nie 

prowadzi się negocjacji w sprawie ceny. 

2. Jako cenę należy rozumieć wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest 

obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę. 

3. Cenę oferty Wykonawca wpisuje na formularzu oferty (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Podana  

w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania 

niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej 

oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 

4. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia, wynikające 

wprost z wytycznych SIWZ. Cena oferty musi obejmować całkowity koszt wykonania 

zamówienia, w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu przedmiotu zamówienia, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami i przy zastosowaniu polskich norm i warunków 

technicznych wykonywania zamówienia,  jak również wszelkie  inne koszty, bez których nie 

można wykonać zamówienia. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą 

wpłynąć na cenę zamówienia. Jeżeli Wykonawca ma zamiar zaproponować rabaty lub upusty cen, 

powinien je od razu ująć w obliczeniach ceny tak, aby wyliczona cena oferty za realizację 

zamówienia je zawierała. Późniejsze, np. w trakcie otwierania ofert, propozycje obniżek ceny nie 

będą przyjmowane przez Zamawiającego do wiadomości. Proponowana cena łączna powinna być 

podana w wysokości ostatecznej, tak aby Zamawiający nie musiał już dokonywać żadnych 

obliczeń, przeliczeń itp. działań w celu jej określenia.  

5. Wykonawca jest zobowiązany przewidzieć wszystkie okoliczności wpływające na wynagrodzenie. 

Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu  umowy, nie może być 

podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego. 

6. Cena oferty obejmuje wszelkie nakłady i koszty, w tym podatek VAT w obowiązującej 

wysokości, jakie poniesie Wykonawca w związku z realizacją zamówienia. Prawidłowe ustalenie 

stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy.  

7. Wszystkie wartości winny być liczone do dwóch miejsc po przecinku. Kwoty zaokrągla się do 

pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza  

i wyższe zaokrągla się  do 1 grosza. 

8. Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie 

będą podlegały zmianom, poza ustawową zmianą stawki podatku VAT w taki sposób, że zmiana 

wysokości podatku wpłynie na wartość brutto zamówienia. 

9. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny 

takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby 

obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje 

zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku 

podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie 

będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 
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10. Zamawiający w celu ustalenia czy oferta zawiera rażąco niską cenę, może zwrócić się do 

Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty 

mających wpływ na wysokość ceny.  

 

Rozdział XIX.  Opis kryteriów z podaniem ich znaczenia 

 Zamawiający ustala następujące kryteria wyboru i oceny ofert: 

                           C - Cena - 60% 

Ocena ceny zostanie dokonana w ten sposób, iż oferta o najniższej cenie otrzyma 

maksymalną liczbę punktów ( 100 pkt). Liczba punktów dla pozostałych ofert zostanie 

obliczona proporcjonalnie wg wzoru: 

Pd = Cn/ Cd x 100 [pkt] 

Pd – liczba punktów otrzymanych przez daną ofertę w kryterium cena. 

Cn – cena najtańszej ofert. 

Cd – cena danej oferty 

Uzyskane w ten sposób punkty zostaną przemnożone przez wagę kryterium tj. 60% 

 

   J – jakość jadłospisu  - 40% 

Ocena jakości jadłospisu może maksymalnie osiągnąć 100 punktów. Punkty jakie może 

badana oferta w kryterium jakość jadłospisu będą liczone w następujący sposób: 

 J = Jd / Jmax x 100 [pkt] 

Jd  -    przyznana ocena punktowa danej oferty 

Jmax – maksymalna przyznana ocena punktowa 

Uzyskane w ten sposób punkty zostaną przemnożone przez wagę kryterium tj. 40% 

Ocena będzie dokonywana przez członków komisji przetargowej w oparciu o analizę 

załączonego do oferty jadłospisu; 

Kryteria przyznawania punktów: 

-   Różnorodność  drugiego dania -   0 – 25 pkt 

-   Różnorodność oferowanych surówek  - 0 – 25 pkt. 

-   Różnorodność zupy i „wkładki” w zupie   - 0  - 25 pkt 

-   Różnorodność warzyw oraz wędliny w kanapce  – 0 – 25 pkt 
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2. Zamawiający unieważni postępowanie, jeśli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta               

z najniższą ceną przewyższy kwotę , którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia 

3. Zamawiający może w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do 

przedmiotu zamówienia zwrócić się do Wykonawcy na piśmie o udzielenie w określonym 

terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 

4. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złoży wyjaśnień lub jeżeli dokonana 

ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską 

cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia . 

 

Rozdział XX.  Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze 

oferty w celu zawarcia umowy. 

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia 

Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo 

adres zamieszkania Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy 

(firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, 

którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert 

i łączną punktację, 

b) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 

c) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty a w przypadku 

art. 89 ust. 4 i 5, brak równoważności lub brak spełniania wymagań dotyczących wydajności 

lub funkcjonalności. 

2. Zamawiający udostępnia informację o których mowa w pkt 1 lit. a) na stronie internetowej 

http://www.ugnaruszewo.bip.org.pl oraz w  miejscu publicznie dostępnym w swojej 

siedzibie. 

3. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.  

4. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, 

Zamawiający będzie żądał umowy regulującej współpracę tych Wykonawców przy realizacji 

zamówienia. 

 

Rozdział XXI.  Istotne dla stron postanowienia. 

Istotne dla stron postanowienia zawarte są w projekcie  umowy. Załącznik Nr 5 do SIWZ  

 

 

Rozdział XXII.  Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku  

postępowania o udzielenie Zamówienia. 

http://www.ugnaruszewo.bip.org.pl/
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1. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują 

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego 

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 

przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Wobec ogłoszenia o zamówienie oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia środki 

ochrony prawnej przysługują także organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do 

wnoszenia środków ochrony prawnej prowadzonej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. 

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego 

podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której 

Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 

4. Zgodnie z art. 180 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, w niniejszym postępowaniu 

odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

a) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

c) odrzucenia oferty odwołującego. 

5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której 

zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać 

żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej 

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego 

certyfikatu. 

7. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 

odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 

8. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię 

odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udziale zamówienia, a jeżeli 

odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowieniu specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest 

zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniona specyfikacja, wzywając 

Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego. 

9. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia 

otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje i interes w uzyskaniu 

rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się 

Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem 

elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię 

przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie. 

10. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami 

postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na 

korzyść jednej ze stron. 

11. Terminy na wniesienie odwołań: 

a) Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności 

Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób 

określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 

b) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone  

w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia  

w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na 

stronie internetowej. 
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c) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 11 lit. a) i b) wnosi się w terminie  

5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było 

powziąć wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

d) W przypadku uwzględnienia przez Zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych  

w odwołaniu Izba może umorzyć postępowanie na posiedzeniu niejawnym bez obecności 

stron oraz uczestników postępowania odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania po 

stronie Wykonawcy, pod warunkiem że w postępowaniu odwoławczym po stronie 

Zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden Wykonawca. W takim przypadku 

Zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu. 

e) Izba rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od dnia jego doręczenia Prezesowi Izby. Prezes 

Izby może zarządzić łączne rozpoznanie odwołań przez Izbę, jeżeli zostały one złożone w tym 

samym postępowaniu o udzielenie zamówienia lub dotyczą takich samych czynności 

Zamawiającego. 

f) Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje 

skarga do sądu. 

 

Rozdział XXIII. Wymagania dotyczące wadium 

W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

Rozdział XXIV. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 

 

 Załączniki: 

   Załącznik nr 1 -  szczegółowy zakres zamówienia 

   Załącznik nr 2 – formularz oferty 

 Załącznik  nr 3 – oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału i nie 

podleganiu wykluczeniu z postępowaniu 

   Załącznik  nr 4 – wykaz wykonanych dostaw 

   Załącznik nr 5 - projekt umowy             

                                                                

 

   


