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Rozdział I 
Nazwa i adres Zamawiającego 

 
Zespół Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie 
ul. Dworcowa 11 
87-500 Rypin 
tel./fax: 54 280 3161 
http://zs2rypin.pl email: zs2rypin@wp.pl 
NIP: 8921161653 Regon: 000715319 

 

zwany dalej „Zamawiającym”. 

Przedmiotem zamówienia są: 

Sprzedaż i dostawa artykułów żywnościowych do następujących stołówek: 

1. Zespół Szkół nr 2 w Rypinie im. Unii Europejskiej ul. Dworcowa 11 NIP - 892-11-61-653  

2. Zespół Szkół nr 4 w Nadrożu im. Ziemi Dobrzyńskiej   NIP – 892-12-49-810 

3. Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” w Ugoszczu  NIP – 892-11-61-469 

4. Dom Dziecka w Rypinie im. Janusza Korczaka ul. Mławska 54  NIP – 892-11-61-481 

 

Rozdział II 
Tryb udzielenia zamówienia 

 
Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone  

w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z p.zm.). Ogłoszenie  
o zamówieniu zostało opublikowane na stronach biuletynu UZP, tablicy ogłoszeń w siedzibie 
Zamawiającego i na stronie internetowej Zamawiającego. 

 
Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust.1 oraz art. 39–46 
Prawa zamówień publicznych. 
 
Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 
2164 z p.zm.); 

2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126); 

3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie 
średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania 
wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2254 z p.zm.). 
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Rozdział III 

Określenie przedmiotu zamówienia 
 

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa artykułów żywnościowych do 

następujących stołówek: 

1. Zespół Szkół nr 2 w Rypinie  im. Unii Europejskiej  ul. Dworcowa 11  NIP – 892-11-61-653  

2. Zespół Szkół nr 4 w Nadrożu    im. Ziemi Dobrzyńskiej   NIP – 892-12-49-810 

3. Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” w Ugoszczu   NIP – 892-11-61-469 

4. Dom Dziecka w Rypinie  im. Janusza Korczaka  ul. Mławska 54  NIP – 892-11-61-481 

w następujących pakietach asortymentowych: 
 
Pakiet 1 – różne artykuły spożywcze (Załącznik nr 1), 

 
Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie, w miarę potrzeb Zamawiającego w terminie: 
od dnia podpisania umowy do zakończenia roku kalendarzowego 2017. 
Zamówienia składane będą telefonicznie najpóźniej w dniu poprzedzającym planowaną 
realizację dostawy, w ilościach według zapotrzebowania Zamawiającego. 
W okresie ferii oraz wakacji Zamawiający zastrzega sobie możliwość mniejszych dostaw 
artykułów żywnościowych. 
 
Zamawiający zgodnie z art. 36aa ustawy Pzp nie dopuszcza  składanie ofert 
częściowych. 
Zamawiający zgodnie z art. 36aa Ustawy Prawo Zamówień Publicznych nie dopuszcza 
możliwość złożenia ofert na jedną, kilka lub wszystkie części zamówienia. 

Rodzaj zamówienia: dostawy. 

Symbol Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
15.80.00.00-6 - Różne produkty spożywcze 
15.87.00.00-7 - Przyprawy i przyprawy korzenne 

 
Towar zamawiany w kilogramach musi spełniać wymogi jak dla I gatunku wyrobu. 

 
Opisy grupy, ilość, opis i wyszczególnienie przedmiotu zamówienia podano w 

Załączniku nr 1 do specyfikacji.  
Wielkości podane w Załączniku nr 1 są wielkościami szacunkowymi 

(przewidywanymi) obejmującymi (od podpisania umowy do grudnia 2017 r.).  
W wyliczeniach podanych w tabelach Zamawiający opierał się na ilościach zużytych  

w latach poprzednich. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany podanych wielkości  
z przyczyn od niego niezależnych np.: zmiana ilości dożywianych dzieci oraz dodatkowe dni 
wolne itp.  

Nazwy własne, użyte w SIWZ, nie mają na celu naruszenia art. 29 i art. 7 ustawy 
Prawo zamówień publicznych, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań 



 5

jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Załącznik nr 1 stanowiący integralną część 
SIWZ i wszystkie wskazane w nich z nazwy produktu (wyroby) spożywcze należy rozumieć 
jako określenie wymaganych parametrów asortymentowych, zdrowotnych  
i jakościowych, również w zakresie wielkości opakowań dotyczących każdej części 
zamówienia. Oznacza to, że zgodnie z art. 29 ustawy Pzp, na wskazane z nazwy produkty 
spożywcze, Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych produktów 
spożywczych, nie gorszej jakości niż opisane w załączniku nr 1. Ciężar udowodnienia, że  
produkty spożywcze są równoważne w stosunku do wymogu określonego przez 
Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. W takim wypadku Wykonawca musi 
przedłożyć odpowiednie dokumenty dopuszczające dany produkt spożywczy do spożycia, 
oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one rzeczywiście równoważne. 
Przez ofertę równoważną Zamawiający rozumie: 

    Gramatura oferowanego produktu równoważnego nie może być niższa niż gramatura 
produktu wskazanego w formularzu. Zaoferowane produkty równoważne muszą posiadać te 
same walory organoleptyczne (smak, zapach, barwa, estetyka, konsystencja) oraz zawierać  
w swoim składzie te same surowce użyte do produkcji, co produkt określony przez 
Zamawiającego. 
 

 
Rozdział IV 

Miejsce i termin dostawy 
 

Stołówki:   
1. Zespół Szkół nr 2 w Rypinie  im. Unii Europejskiej  ul. Dworcowa 11   
2. Zespół Szkół nr 4 w Nadrożu    im. Ziemi Dobrzyńskiej   Nadróż 1 
3. Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” w Ugoszczu   Ugoszcz 30 
4. Dom Dziecka w Rypinie  im. Janusza Korczaka  ul. Mławska 54   

 
Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie, w miarę potrzeb Zamawiającego  

w terminie: od dnia podpisania umowy do zakończenia roku kalendarzowego 2017.  
Zamówienia składane będą telefonicznie najpóźniej w dniu poprzedzającym planowaną 
realizację dostawy, w ilościach według zapotrzebowania Zamawiającego.  

W okresie ferii oraz wakacji Zamawiający zastrzega sobie możliwość mniejszych 
dostaw artykułów żywnościowych. 

Zamawiający zastrzega sobie również możliwość korekty zamówienia, na dzień 
przed planowaną dostawą. 

 
Rozdział V 

Dopuszczenie składania ofert częściowych 
 

Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych. 
 

 
Rozdział VI 

Przewidywane zamówienia uzupełniające  
 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 
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Rozdział VII 
Oferty wariantowe 

 
Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty wariantowej. 

 
Rozdział VIII 

Termin realizacji zamówienia 
 

Wymagany przez Zamawiającego termin realizacji przedmiotu zamówienia  
od daty podpisania umowy. do 31 grudnia 2017 r. 

 
 

Rozdział IX 
Warunki udziału w postępowaniu oraz  
opis sposobu spełniania tych warunków 

 
Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione 
warunki: 
 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki 

udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust.1, 1a i 1b ustawy Prawo zamówień 
publicznych w szczególności:  

 
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,  

o ile wynika to z odrębnych przepisów:  
 

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: 

Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie. Wykonawca potwierdza 
spełnienie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału  
w postępowaniu zgodnie z art. 25a ust. 1 – wzór załącznik nr 4 do SIWZ. Zamawiający 
dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na dzień 
składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty wg metody 
spełnia – nie spełnia. 
 
 b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:  

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku:  

Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie. Wykonawca potwierdza 
spełnienie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału  
w postępowaniu zgodnie z art. 25a ust. 1 – wzór załącznik nr 4 do SIWZ. Zamawiający 
dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na dzień 
składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty wg metody 
spełnia – nie spełnia. 
 
 c) zdolności technicznej lub zawodowej  

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: 
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Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie. Wykonawca potwierdza 
spełnienie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału  
w postępowaniu zgodnie z art. 25a ust. 1 – wzór załącznik nr 4 do SIWZ. Zamawiający 
dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na dzień 
składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty wg metody 
spełnia – nie spełnia.  
 
2. Wykonawca musi spełniać wymogi określone w niniejszej Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia (SIWZ). 
 
1. Wykonawca będzie realizował dostawy zgodnie z wymogami sanitarnymi określonymi  

w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 19 grudnia 2002 r. w sprawie wymagań sanitarnych 
dotyczących środków transportu żywności. 

2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca ubiegający się o zamówienie dostarczał: 
a) produkty, które są dopuszczone do sprzedaży, 
b) artykuły, które nie wskazywałby oznak nieświeżości lub zepsucia, 
c) produkty świeże, o dobrym smaku, odpowiednim okresie przydatności do spożycia dla 

danego produktu 
d) asortyment w zamkniętych i nieuszkodzonych opakowaniach, które będą posiadać 

nadrukowaną informacje o nazwie środka spożywczego (skład), informacje w sprawie 
producenta (nazwie), dacie przydatności do spożycia oraz gramaturze/litrażu, 

e) produkty pierwszego gatunku, 
f) produkty nieuszkodzone mechanicznie, aby spełniały wymagania jakościowe, 

dotyczące przechowywania, pakowania i transportu zawarte w Polskich Normach, 
g) produkty posiadające właściwe atesty, certyfikaty oraz posiadające ważne terminy 

ważności do spożycia, 
h) produkty czyste, bez ziemi, piachu i brudu (dla roślin okopowych: ziemniaki, 

marchew, pietruszka, seler, burak itd.) 
i) asortyment własnym transportem, na swój koszt zgodnie z wymogami sanitarnymi  

i HACCP, w sposób zapobiegającym utracie walorów smakowych i odżywczych, 
j) transport do siedziby Zamawiającego ma być realizowany środkami transportowymi 

dostosowanymi do przewozu art. spożywczych w tym mrożonek w warunkach 
zapewniających utrzymanie właściwej jakości, 

k) pojemniki oraz opakowania posiadały atest PZH odnośnie dopuszczenia do kontaktu  
z żywnością,  

l) dostawa była realizowana zgodnie z zasadami „dobrej praktyki higienicznej” dotyczy 
to głównie: stanu higienicznego samochodu, higieny osobistej kierowcy, daty 
przydatności do spożycia, temperatury przewozu. 

 

3. Dostarczył wykaz dostaw wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – z tego 
okresu, do różnych odbiorców (w tym również do sklepów własnych) artykułów 
spożywczych o wartości netto minimum 40.000,- zł rocznie (pakiety nr:1), z podaniem jej 
wartości, przedmiotu oraz okresu i miejsca dostaw o treści odpowiadającej załącznikowi 
nr 3. 
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W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 
zamówienia, wymagany wykaz może być złożony wspólnie lub oddzielnie przez 
wykonawców. 
 

4. Nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 pkt 12-23 ustawy 

Pzp.  

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku:  

Warunek zostanie spełniony, jeżeli z treści dokumentów, o których mowa w Roz. X będzie 
wynikać brak podstaw do wykluczenia wykonawcy, oraz wykonawcy załączą do oferty 
oświadczenie – wzór załącznik nr 5 do SIWZ dotyczące przesłanek wykluczenia  
z postępowania na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.  
 
6. Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie na podstawie art. 24 ust.5 pkt. 1 i 4 
    ustawy Pzp, wykonawcy: 
 

a) 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. z 2015 r. poz. 978, 
1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615z p.zm.) lub którego upadłość 
ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ 
zatwierdzony prawomocnym sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia 
wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba, że sąd zarządził likwidację jego 
majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615 z p.zm.). 
 
 

b) Wykonawcy, 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, 
co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.  
 

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku:  

Warunek zostanie spełniony, jeżeli z treści dokumentów własnych i, o których mowa w Roz. 
X będzie wynikać brak podstaw do wykluczenia wykonawcy, oraz wykonawcy załączą do 
oferty oświadczenie – wzór załącznik nr 5 do SIWZ, dotyczące przesłanek wykluczenia  
z postępowania na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 
 

7. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli: 
 

a) jest niezgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych, 
b) jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,  

z zastrzeżeniem art.87 ust. 2 pkt 3 Prawa zamówień publicznych, 
c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów  

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 
d) zawiera rażąco niską cenę lub koszt  w stosunku do przedmiotu zamówienia, 
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e) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia, 

f) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu,  
g) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na 

poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień      
publicznych, 

h)  jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów, 
i) ofertę Wykonawcy wykluczonego uzna się za odrzuconą zgodnie z treścią art. 24 ust. 4  

ustawy  Prawo zamówień publicznych. 
 
 

 
Rozdział X 

Dokumenty i oświadczenia, jakie winien dostarczyć Wykonawca 
 

 
1. Wykaz oświadczeń składanych przez wykonawcę w celu wstępnego 

potwierdzenia, że spełnia warunki udziału w postępowaniu:  
 
a) na podstawie art. 25a ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawca 

składa oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wzór załącznik nr 4 
do SIWZ. 

 
 2. Wykaz oświadczeń składanych przez wykonawcę w celu wstępnego 

potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu na postawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 oraz 
art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych:  

 
a) na podstawie art. 25a ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawca 

składa oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania - wzór załącznik nr 5 
do SIWZ.  

3. Wykaz oświadczeń i dokumentów, składanych przez wykonawcę  
w postępowaniu na wezwanie zamawiającego w terminie nie krótszym niż 5 dni w celu 
potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy Prawo zamówień 
publicznych: nie wymaga. 

 
 4. Wykaz oświadczeń i dokumentów, składanych przez wykonawcę  

w postępowaniu na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności,  
o których mowa w art. 25 ust 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych: 

 
 a) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału  
w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł 
porozumienie z właściwym organem podatkowym 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; 

 
 b) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu 
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potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego 
dokumentu potwierdzającego, że wykonawca 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. 

 
5. Inne wymagane dokumenty: 

 a) formularz oferty (wzór złącznik nr 2 do SIWZ)  

b) wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji  
z otwarcia ofert, przekaże Zamawiającemu oświadczenie wykonawcy o przynależności do tej 
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy Pzp – wzór załącznik 
nr 7 do SIWZ; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może 
złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z 
innymi wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 

 
6. Informacje dodatkowe związane ze składaniem oświadczeń i dokumentów       
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się 
na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach 
w oświadczeniach, o których mowa w Roz. X. 1.a) i 2.a) Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia (wzór załącznik nr 4 i załącznik nr 5 do SIWZ).  
 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców (tzw. konsorcjum) 
oświadczenia, o których mowa w Roz. X 1.a) i 2.a) (wzór załącznik nr 4 i załącznik nr 5 do 
SIWZ), składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te 
potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w 
zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.  
Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w Roz. X 1.a) i 2.a) 
 (wzór załącznik nr 4 i załącznik nr 5 do SIWZ), oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych 
dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty 
są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, 
zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie 
wskazanym chyba, że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo 
konieczne byłoby unieważnienie postępowania.  
Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych 
może wezwać wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia  
w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 5 dni) aktualnych na dzień złożenie oświadczeń 
lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy 
Prawo zamówień publicznych.  
 

7. Informację o podwykonawcach – załącznik nr 8 do SIWZ. 
 
Nieprawidłowe uzupełnienie załącznika nr 1 do oferty (nie wycenienie wszystkich 
produktów lub nie podanie terminu płatności w dniach) spowoduje, iż oferta nie będzie 
zgodna z treścią SIWZ, co skutkuje odrzuceniem oferty. 
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Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii 
potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do podpisania oferty  
z dopiskiem „za zgodność z oryginałem”. 

 
 

Rozdział XI 
Informacje o sposobie porozumiewania się  

Zamawiającego z Wykonawcami 
 

1. Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści 
Specyfikacji  Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) (art. 38 ust. 1 ustawy Pzp).  
 

2. Zamawiający udzieli wyjaśnień Wykonawcy oraz przekaże je wszystkim Wykonawcom, 
którym przekazał SIWZ, a także zamieści treść wyjaśnień na stronie internetowej, na której 
dostępna jest specyfikacja. 
 

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed 
upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść SIWZ. Dokonane modyfikacje  
w formie uzupełnienia (aneksu) Zamawiający przekaże na piśmie wszystkim 
Wykonawcom, którym przekazał SIWZ i (staną się one integralną częścią SIWZ) oraz 
zamieści na stronie internetowej placówki.  

 
4. W przypadku określonym w pkt 3 Zamawiający przedłuży termin składania ofert w celu 

umożliwienia Wykonawcy uwzględnienia otrzymanych uzupełnień SIWZ. Wszelkie prawa  
i zobowiązania Zamawiającego i Wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonego terminu będą 
podlegały nowemu terminowi. 

 
5. Zmiany oferty wynikłe po modyfikacji SIWZ mające istotny wpływ na złożoną ofertę 

muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. 
Odpowiednio opisane koperty zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem 
Zmiana. W przypadku złożenia kilku ZMIAN kopertę każdej ZMIANY należy dodatkowo 
opatrzyć napisem Zmiana nr .  

 
6. Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia. 

Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. 
Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć 
dopiskiem WYCOFANIE. Na pisemne żądanie Wykonawcy Zamawiający zwróci ofertę 
wycofaną przed upływem terminu do składania ofert.  

 
7. Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia 

wątpliwości dotyczących treści SIWZ; w takim wypadku sporządza informacje 
zawierającą zgłoszone na zebraniu zapytania o wyjaśnienie treści specyfikacji oraz 
odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytania. Informację z zebrania doręczy 
niezwłocznie Wykonawcom, którym przekazano SIWZ. 

 
 
 
 
 
 



 12

 
 
 
 

Rozdział XII 
Osoby upoważnione do kontaktowania się z Wykonawcami 

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień jest: 

Pan Wojciech Olender – kierownik administracyjno-gospodarczy 

Kontakt: tel. 54 280 3161 w. 11,  e-mail: zs2rypin@wp.pl 

 
Rozdział XIII 

Wymagania dotyczące wadium 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 
 

Rozdział XIV 
Termin związania ofertą 

 
1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania  

z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 

 
Rozdział XV 

Opis sposobu przygotowania oferty 
 

1. Oferta składana przez Wykonawcę powinna być sporządzona na formularzu oferty, 
stanowiącym załącznik nr 2 wraz z ofertą cenową na wybraną grupę towarów 
żywnościowych załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 

2. Do oferty Wykonawca dołącza wszystkie dokumenty wymagane postanowieniami Roz. X 
niniejszej specyfikacji. 

 
3. Formularz oferty wraz ze stanowiącymi jego integralną część załącznikami zostaną 

wypełnione przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej specyfikacji bez 
dokonywania w nich zmian. 

 
4. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej- 

pismem czytelnym, maszynowym lub odręcznie, nieścieralnym atramentem oraz 
podpisaną przez wykonawcę lub pełnomocnika. Miejsca, w których zostaną dokonane 
poprawki lub korekty błędów powinny być parafowane przez osoby podpisujące ofertę. 
Oferty nieczytelne i niepodpisane nie będą rozpatrywane.  
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5. Upoważnienie do podpisania oferty załącza się do oferty chyba, że wynika ono  
z innych dokumentów złożonych przez Wykonawcę. 

 
6. Wszystkie strony oferty muszą być podpisane przez osoby uprawnione do 

reprezentowania w sposób określony w akcie rejestrowym. 
 
7. Zaleca się ponumerować i opieczętować pieczęcią firmy wszystkie kartki oferty  

i załączników ofertowych oraz trwale je złączyć. Pełnomocnictwo winno być dołączone do 
oferty, o ile nie wynika to z dokumentów dołączonych do oferty. Wszelkie poprawki treści 
oferty powinny być naniesione czytelnie i opatrzone podpisem osoby uprawnionej. 

 
8. Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych 

,,za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę. 
 
9. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na daną grupę towarów żywnościowych. 

Złożenie większej liczby ofert lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne, 
spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę. 

 
10. W przypadku gdyby oferta zawierała informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien  
w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, które z pośród zawartych w ofercie informacji 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

 
11. Cena ofertowa powinna być podana cyfrowo i słownie. Cena ofertowa obejmująca całość 

dostaw objętych zamówieniem powinna być podana netto i brutto z podatkiem VAT – 
obowiązującym w 2017 r. 

 
12. Ofertę umieszcza się w kopertach, zewnętrznej i wewnętrznej zaadresowanych na 

Zamawiającego oraz posiadających oznaczenie:  
 

Przetarg nieograniczony na: 

Sprzedaż i dostawę artykułów żywnościowych do następujących stołówek: 

  
1. Zespół Szkół nr 2 w Rypinie  im. Unii Europejskiej  ul. Dworcowa 11  NIP – 892-11-61-653  

2. Zespół Szkół nr 4 w Nadrożu    im. Ziemi Dobrzyńskiej   NIP – 892-12-49-810 

3. Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” w Ugoszczu   NIP – 892-11-61-469 

4. Dom Dziecka w Rypinie  im. Janusza Korczaka  ul. Mławska 54  NIP – 892-11-61-481 

 
 

Nie otwierać przed 11 maja 2017, godz. 10 00 
Zespół Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie 

ul. Dworcowa 11 
87-500 Rypin 
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13. Poza oznaczeniami podanymi wyżej koperta wewnętrzna powinna posiadać nazwę i 

adres Wykonawcy. 
14. Wykonawca może wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający 

otrzyma pisemne powiadomienie, o wycofaniu oferty przed terminem składania ofert. 
15. Wykonawca nie może wycofać oferty po upływie terminu składania ofert. 
16. Wykonawca poniesie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie 

od wyniku postępowania o zamówienie publiczne. 

Dokumenty składające się na ofertę powinny być ułożone w kolejności wg Rozdziału 

X SIWZ. 

Rozdział XVI 
Miejsce i termin składania i otwarcia ofert 

 
1. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystych i zaklejonych kopertach w siedzibie 

Zamawiającego: 
Zespół Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie 

ul. Dworcowa 11 
87-500 Rypin 

Sekretariat pok. Nr 1 

2. Termin składania ofert upływa dnia  11.05.2017 r. do godz. 1000. 
3. Oferty złożone po terminie podanym w pkt 2 nie będą rozpatrywane oraz będą zwrócone 

Wykonawcy nie otwarte, po upływie terminu przewidywanego na wniesienie protestu. 
4. Przy przesyłce pocztowej za termin złożenia oferty uważa się wpływ przesyłki do 

Zamawiającego. 
 
5. Oferty, które zostaną dostarczone do Zamawiającego w stanie uszkodzonym wskazującym 

na możliwość dokonania podmiany zawartości oferty, nie będą dopuszczone do 
postępowania przetargowego i zostaną zwrócone Wykonawcy z adnotacją o treści 
„dokumentację przetargową otrzymano w stanie uszkodzonym – nie podlega 
rozpatrzeniu”. 

6. Oferty, które nie podlegają rozpatrzeniu zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania, 
po upływie terminu przewidywanego na wniesienie protestu. 

7. Oferty, które nie będą spełniać wymogów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
oraz ustawy Prawo zamówień publicznych, zostaną przez Zamawiającego odrzucone. 

8. Przetarg na charakter publiczny. Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców, 
którzy zechcą przybyć w dniu 11.05.2017 r. godz. 1015 w siedzibie Zamawiającego w Sali 
konferencyjnej Rypińskiego Centrum Sportu ul. Dworcowa 11 87-500 Rypin. 

9. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 
na realizację przedmiotowego  zamówienia. 

10. Otwarcie ofert dokonuje się publicznie w obecności Wykonawców.  
Na wstępie zostanie podane: 

 ilość ofert, złożonych do rozpatrzenia w drodze postępowania przetargowego, 
 stwierdzenie nienaruszenia kopert, opakowań, 
 czy wszystkie oferty wpłynęły w wymaganym terminie. 

    Po otwarciu ofert zostanie podana: 
 nazwa firmy i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, 
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 cena ofertowa, termin płatności. 
11. Informacje, o których mowa w pkt 9 i 10 przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, 

którzy nie byli obecni przy otwieraniu ofert, na ich wniosek pisemny. 
12. W trakcie poufnego badania ofert nastąpi sprawdzenie kompletności dokumentów 

przetargowych, wymaganych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
13. Brak któregokolwiek z dokumentów wyszczególnionych w Rozdziale X spowoduje 

odrzucenie oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo do pisemnego wezwania każdego 
Wykonawcy w celu udzielenia dodatkowych wyjaśnień na temat złożonej oferty (art.26 
pkt 3 i 4). 

14. Odmowa udzielenia wyjaśnień przez Wykonawcę spowoduje nie rozpatrzenie złożonej 
przez niego oferty. 

15. Nie dopuszcza się negocjacji między Zamawiającym a Wykonawcą dotyczących złożonej 
oferty w tym zwłaszcza zmiany ceny. 

 
 

Rozdział XVII 
Opis sposobu obliczenia ceny oferty 

 
Oferowana przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym cena jest ceną ofertową. 
1. Cena oferty wpisana w formularzu ofertowym zostanie wyliczona przez Wykonawcę 

zgodnie z ustawą z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz.U. nr 97 poz. 1050 z p.zm.), na 
podstawie wypełnionego formularza cenowego załączonego w składanej ofercie.  

2. Wykonawca powinien w cenie oferty ująć wszelkie koszty związane z wykonywaniem 
przedmiotu zamówienia niezbędne dla pełnego i prawidłowego wykonania przedmiotu 
zamówienia. 

 
3. Cena winna być wyrażona w złotych polskich. 
4. Cenę należy obliczyć z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
 
Wykonawca określi ceny oferty oddzielnie na każdą część zamówienia, na które złoży 
ofertę, tj. na jedną część lub kilka części. 

5. Cena ofertowa powinna obejmować wszystkie koszty i składniki na wykonanie 
zamówienia. 

6. Wykonawca obliczy cenę oferty w formularzu oferty (załącznik nr 2) na podstawie oferty 
cenowej według podanych kolumn. 

7. W ofercie należy podać ceny netto i brutto realizacji zamówienia, z podatkiem VAT 
zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54 poz. 
535 z p. zm.). 

8. Prawidłowego ustalenia podatku VAT należy dokonać zgodnie z przepisami ustawy  
o podatku od towarów i usług i podatku akcyzowym. Za właściwe ustalenie stawki 
podatku VAT odpowiada Wykonawca. 

9. W przypadku ustawowej zmiany stawek podatkowych (VAT) w okresie obowiązywania 
umowy, strony dopuszczają możliwość zmiany stawek podatkowych obowiązujących  
w umowie zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
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Rozdział XVIII 
Informacje dotyczące walut obcych 

1. Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem należnego 
podatku VAT, jeżeli występuje. 

2. Cena oferty nie może być wyrażona w walucie obcej. 
 
 

Rozdział XIX 
Kryteria oceny ofert 

1. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących 
kryteriów oceny ofert: 

 

L.p. Nazwa kryterium Znaczenie kryterium w % 

1. Cena 60% 

2. Termin płatności  40% 

2. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów 
oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt. 

3.  Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru: 
Cena oferty najtańszej 
------------------------------- x 100 x 60% = liczba punktów 
Cena oferty badanej 

Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po 
przecinku. 

4. Punkty za kryterium „Termin płatności” zostaną przyznane w skali punktowej do 40 pkt, 
w następujący sposób:  

Termin płatności w dniach Liczba punktów 

Termin płatności poniżej 7 dni 0 

Termin płatności od 7 do 9 dni 5 

Termin płatności od 10 do 13 dni 20 

Termin płatności   14 dni i więcej 40 

W przypadku, gdy wykonawca nie poda w ofercie terminu płatności, to zamawiający uzna, 
że oferowany termin płatności wynosi poniżej 7 dni i przyzna 0 pkt w kryterium „Termin 
płatności”. 

5. Liczby punktów, o których mowa w pkt 3 i 4, po zsumowaniu stanowić będą końcową 
ocenę oferty. 
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6. Za najkorzystniejszą w danej części zamówienia zostanie uznana oferta z największą 
liczbą punktów, tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert, o 
których mowa w pkt 1. 

7. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 
przedstawia taki sam bilans kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera 
ofertę z najniższą ceną. 

 
Rozdział XX 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
 

Zamawiający nie nakłada na Wykonawcę obowiązku wniesienia zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy. 
 
 

Rozdział XXI 
Tryb ogłoszenia wyników przetargu i tryb zawarcia umowy 

 
Umowy na sprzedaż i dostawę artykułów żywnościowych będą zawierane z każdą 
z wymienionych jednostek z osobna i podpisywane przez wyznaczoną osobę : 

1. Zespół Szkół nr 2 w Rypinie  im. Unii Europejskiej  ul. Dworcowa 11   

NIP – 892-11-61-653  - Henryk Jan Kiełkowski - Dyrektor 

2. Zespół Szkół nr 4 w Nadrożu    im. Ziemi Dobrzyńskiej    

NIP – 892-12-49-810  - Anna Banasiak - Dyrektor 

3. Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” w Ugoszczu    

NIP – 892-11-61-469 – Katarzyna Bułkowska - Dyrektor 

4. Dom Dziecka w Rypinie  im. Janusza Korczaka  ul. Mławska 54   

NIP – 892-11-61-481 – Joanna Śmigielska – Dyrektor 

 

Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłożył ofertę najkorzystniejszą  
z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszym przetargu i podanych w Roz. XIX 
specyfikacji. 

1. Ogłoszenie wyników przetargu: 

a) o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia niezwłocznie 
Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając nazwę (firmę)  
i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru. 
 

b) Wraz z informacją o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zgodnie z art. 
92 ust. 1 ustawy Pzp przekaże informacje wszystkim Wykonawcom, którzy składali 
oferty dotyczące: 
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 Przyznanej punktacji wszystkim składanym ofertom, w każdym kryterium 
oceny ofert i łączną punktację. 

 Wykonawców, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie 
faktyczne i prawne. 

 Wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie 
zamówienia podając uzasadnienie faktyczne i prawne.  

 
c) Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminach 

określonych art. 94 ustawy Pzp. 
 

d) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy  
w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, wówczas Zamawiający może wybrać ofertę 
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej 
oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp. 
 

2. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone: 
 

 na stronie internetowej szkoły www.zs2rypin.pl 
 na tablicach ogłoszeń zamieszczonych w siedzibie Zamawiającego.  

 
3. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadomi 

równocześnie wszystkich wykonawców, którzy: 
 

 ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania 
przed upływem terminu składania ofert 

 złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu 
składania ofert podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
 

W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia lub części 
zamówienia, zamawiający na wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie 
zamówienia, zawiadomi o wszczęciu kolejnego postępowania, które obejmuje ten sam 
przedmiot zamówienia. 
 

4. Wykonawca, którego oferta została wybrana zostanie bezzwłocznie powiadomiony 
pismem akceptującym, które określi termin i miejsce zawarcia umowy. 

5. Zawarcie umowy: 

a) Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany będzie do zawarcia 
umowy (wzór załącznik nr 6) nie wcześniej niż po upływie terminu na wnoszenie 
środków odwoławczych i nie później niż przed upływem terminu związania 
ofertą zgodnie z art. 94 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz.2164 z p.zm.). 
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Rozdział XXII 
Istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy 

 
1. Szczegółowe warunki wykonania zamówienia zawarte są w projekcie umowy 

stanowiącym załącznik nr 6 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  
 

2. Integralną częścią umowy jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta 
sporządzona i złożona w postępowaniu przetargowym, z tym że pierwszeństwo mają 
postanowienia w/w umowy. 

 
3. Zamawiający dopuszcza istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty w przypadku wystąpienia następujących okoliczności: 
a) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian do umowy  

w zakresie zmniejszania ilości i wartości dostaw w sytuacjach, których 
Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili jej zawarcia (np. zmniejszenie 
stanów żywionych). Zamawiający nie będą ponosili ujemnych skutków 
finansowych spowodowanych zmniejszeniem ilości i wartości dostaw 
przewidzianych w umowie; 

b) Zamawiający w razie potrzeby zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany  
w ilości produktów (mniej lub więcej), dokonując zamiany w ramach 
wymienionego asortymentu danej części, nie przekraczając tym samym ustalonej 
ogólnej kwoty w umowie na daną część. 

c) w przypadku zmian przepisów dotyczących żywienia młodzieży lub innych 
ważnych czynników (np. decyzja Powiatowej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej) 
Zamawiający zastrzega sobie wynikające z tego zmiany asortymentu towaru. 

d) w przypadku ustawowej zmiany stawek podatkowych (VAT) w okresie 
obowiązywania umowy, strony dopuszczają możliwość zmiany stawek 
podatkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

e) zmiana terminu realizacji zamówienia z przyczyn nie leżących po stronie 
Wykonawcy; 

f) zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją przedmiotu 
umowy; 

g) wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy; 
h) do umowy wprowadza się klauzule:  
 

 Wykonawca może realizować dostawy wyszczególnione w załączniku nr 1  
w cenach jednostkowych niższych lub promocyjnych niż podane w załączniku nr 1 
pod warunkiem zachowania asortymentu i nie niższych parametrów, cech 
jakościowych: składu, smaku, zapachu, wyglądu, przydatności do spożycia, nie 
mniejszej gramatury produktu, na co Zamawiający wyraża zgodę, z zastrzeżeniem, 
że zmiana jest korzystna dla Zamawiającego.  

 W uzasadnionych przypadkach za zgodą przedstawiciela Zamawiającego 
dopuszcza się dostarczenia mniejszej/większej gramatury produktu po cenie 
proporcjonalnie niższej/wyższej do ceny jednostkowej podanej w załączniku nr 1.  

 
 Sposób wykonania przedmiotu zamówienia lub termin dostarczenia towaru może 

ulec zmianie w przypadku zaistnienia przyczyn nie leżących po stronie 
Wykonawcy lub Zamawiającego, np. udokumentowanego ogólnego braku na rynku 
jakiegoś asortymentu produktów spożywczych lub wielkości opakowań, 
Wykonawca może po uzgodnieniu i uzyskaniu aprobaty przez osobę prowadzącą 
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zapotrzebowania dla stołówki szkolnej dokumentując zaistniałą przyczynę, 
dostarczyć produkt podobny, równoważny lub w innej wielkości opakowania,  
w cenie podanej w formularzu cenowym po przeliczeniu na aktualną wielkość 
opakowania lub towaru z zastrzeżeniem, że termin dostarczenia towaru nie może 
być dłuższy niż 3 dni. O zaistniałym fakcie Wykonawca zobowiązany jest  
w następnym dniu po otrzymaniu zapotrzebowania na towar, pisemnie powiadomić 
upoważnionego pracownika szkoły do przekazywania zamówień Wykonawcy, pod 
rygorem zastosowania kar umownych.  

 
4. Zmiany, o których mowa w pkt 3 Rozdział XXII części niniejszej specyfikacji 

dopuszczone będą wyłącznie pod warunkiem akceptacji przez Zamawiającego. 
 

Rozdział XXIII 
Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy  

w toku postępowania o udzielenie zamówienia 
 

Tym wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w trakcie postępowania  
w wyniku naruszenia przez Zamawiającego określonych w Ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. 
(Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z p.zm.) Prawo zamówień publicznych  przepisów, przysługują 
środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI. 

 
Rozdział XXIV 

Postanowienia końcowe 
 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp 
oraz odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 
 

2. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po 
dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania z tym, że 
oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia. 

 
3. Zasady udostępniania dokumentów: 

 Zamawiający udostępni wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku; 
 Zamawiający wyznaczy termin, miejsce oraz zakres udostępnionych dokumentów; 
 Zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną 

dokumenty; 
 Udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie zamawiającego w czasie 

godzin jego urzędowania. 
4. SIWZ dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego www.zs2rypin.pl oraz  

 w siedzibie Zamawiającego tj. 
 

Zespół Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie 
ul. Dworcowa 11 

87-500 Rypin 
Sekretariat pok. Nr 1 
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Rozdział XXV 
Załączniki jako integralna część SIWZ 

 
1. Pakiet 1 – różna artykuły spożywcze (Załącznik nr 1), 
2. Formularz ofertowy (Załącznik nr 2) 

3. Wykaz dostaw (Załącznik nr 3), 

4.  Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

   art. 25a ust.1 ustawy Pzp. (Załącznik nr 4). 

5. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania  
    art. 25a ust. 1 ustawy Pzp. (Załącznik nr 5). 

6. Projekt umowy (Załącznik nr 6). 

7. Oświadczenie Wykonawcy dot. listy podmiotów należących do tej samej grupy 
     kapitałowej art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. (Załącznik nr 7). 

8. Informacja o podwykonawcach. (Załącznik nr 8). 

 

                                Zatwierdzono: 

 
                                   

 Rypin, dnia 28 kwietnia 2017 r.      
          


