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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług cateringowych w 

ramach projektu

pod nazwą „Nasze dzieci – nasza przyszłość – projekt dla szkół Gminy Kawęczyn”

finansowanego w ramach: 

Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług 

edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie 

do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych  

Nr POKL.09.01.02-30-109/11

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości 
szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa 

zamówień publicznych.

       SIWZ sporządził:              SIWZ zatwierdził w dniu 03/08/2012

                                                                                 Wójt Gminy Kawęczyn 
         Ewa Frątczak                                                                                      
                                                                                             Jan Nowak
                                                                                          Radca Prawny 

                                                                                         

      Dorota Bartosik

Kawęczyn, 03.08.2012 r.
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I.NAZWA  I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa zamawiającego:          Gmina Kawęczyn
Adres zamawiającego:            Kawęczyn 48, 
Kod miejscowości:                  62-704 Kawęczyn
Telefon:                                    63 288 59 11
Faks:                                        63 288 59 40
Adres strony internetowej:    www.kaweczyn.pl http://bip.kaweczyn.pl
Adres poczty elektronicznej: ugkaweczyn@kaweczyn.pl
Godziny urzędowania:           7:30-15:30

      Oznaczenie sprawy:               FZP.ZP. 271.13.2012

II.TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie  o  udzielenie  przedmiotowego  zamówienia  publicznego  prowadzone  jest  na 
podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 
2010 r. nr 113, poz. 759), – z późn. zm. zwanej dalej  Ustawą - oraz przepisów wykonawczych 
wydanych na jej podstawie, w trybie przetargu nieograniczonego.

III.INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ 
PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB 
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

3.1 Wszelką korespondencję do Zamawiającego związaną z niniejszym postępowaniem,
należy kierować na adres:

Gmina Kawęczyn
Kawęczyn 48
62-704 Kawęczyn
tel. 63 288 5911, 63 288 5934/21,   faks: 63 288 59 40
e-mail: ugkaweczyn@kaweczyn.pl
oznaczenie sprawy: FZP.ZP.271.13.2012
Godziny pracy Zamawiającego: od poniedziałku do piątku: 7.30 – 15.30.

Zamawiający  nie  bierze  odpowiedzialności  za  skutki  braku  zachowania  przez  Wykonawcę 
powyższych wymogów.

3.2 Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego o każdej zmianie adresu. 
Korespondencja skierowana na ostatnio podany adres Wykonawcy będzie uznana za skutecznie 
złożoną temu Wykonawcy.
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3.3  Zgodnie  z  art.  27  Ustawy  wszelka  korespondencja,  w  tym  oświadczenia,  Wnioski 
zawiadomienia oraz informacje, Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Dopuszcza się 
przekaz za pomocą faksu, z tym że informacje tą należy niezwłocznie potwierdzić pisemnie.  

3.4 Oferta musi być złożona w formie pisemnej zgodnie z wymogami niniejszej Specyfikacji
- zwanej dalej SIWZ.

3.5 Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:
1) Jolanta Agata Bryzgalska- 601 256 601
2) Agnieszka Stefanowska – 63 288 59 17
3) Ewa Frątczak tel. 63 288 5934

3.6Zamawiający udziela wyjaśnień dotyczących treści SIWZ zgodnie z zapisami art. 38 ustawy 
Prawo Zamówień Publicznych.
3.7W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, przed upływem terminu składania ofert, 
zmienić  treść  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia.  Wprowadzone  w  ten  sposób 
modyfikacje,  zmiany  lub  uzupełnienia  przekazane  zostaną,  z  zachowaniem  formy  pisemnej, 
wszystkim Wykonawcom,  którym przekazano specyfikację  istotnych warunków zamówienia,  a 
jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza także na tej stronie.
3.8Wszelkie  modyfikacje,  uzupełnienia  i  ustalenia  oraz  zmiany,  w tym zmiany terminów,  jak 
również  pytania  Wykonawców  wraz  z  wyjaśnieniami  stają  się  integralną  częścią  specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.
3.9Jeżeli zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści 
ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu 
w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie 
Zamawiającego.  Zamawiający przedłuży termin składania ofert,  jeżeli  w wyniku zmiany treści 
specyfikacji  istotnych  warunków zamówienia  nie  prowadzącej  do  zmiany  treści  ogłoszenia  o 
zamówieniu  niezbędny  jest  dodatkowy  czas  na  wprowadzenie  zmian  w  ofertach.  W  tym 
przypadku  wszelkie  prawa  i  zobowiązania  Zamawiającego  i  Wykonawcy  odnośnie  wcześniej 
ustalonego terminu będą podlegały nowemu terminowi. O przedłużeniu terminu składania ofert 
Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich wykonawców, którym przekazano specyfikację 
istotnych warunków zamówienia oraz zamieści te informacje na stronie internetowej

IV.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

4.1  Przetargu nieograniczonego na świadczenie usług cateringowych w ramach projektu 
„Nasze dzieci – nasza przyszłość- projekt dla szkół Gminy Kawęczyn”

4.2 Umowa zostanie zawarta od 01.09.2012 do 30.06.2014.

4.3 Opis przedmiotu zamówienia
Świadczenie usług cateringowych w ramach realizowanego projektu „Nasze dzieci – nasza 
przyszłość- projekt dla szkół Gminy Kawęczyn” Finansowanego w ramach Priorytetu IX Rozwój 
wykształcenia i kompetencji w regionach Działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i 
zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 
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9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji 
oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych  w terminie od dnia 01.09.2012 r. do dnia 
30.06.2014 r. ,

to jest  : 

.Przygotowanie  i dostawę posiłków dla dzieci w wieku 10-15 lat,  w formie kanapek i soków,   w 
łącznej  ilości  do około 32097 szt w czasie realizacji projektu - w dni pracy szkół w  godz. 
uzgodnionych wcześniej z zamawiającym z uwzględnieniem godzin pracy szkół :

1. Zespołu Szkół im. Mari Curie Skłodowskiej w Kawęczynie

2. Zespołu Szkół w Kowalach Pańskich

3. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tokarach

4. Szkoła Podstawowa im. . płk. pil. St. J. Skarżyńskiego  w Skarżynie

4.4 Wymogi dotyczące przedmiotu zamówieni:

Posiłki powinny składać się z:

1. Kanapki z bułki o wadze 170-200 gram lub równoważnego produktu pieczywa z wkładem z 
wędliny lub przetworami mleczarskimi z dodatkiem warzyw zapakowanych w folię 
gastronomiczną .Zamawiający dopuszcza raz w tygodniu zastąpienie opisanie  powyżej kanapki 
drożdżówką i owocem. 

2. Soku owocowego Kubuś lub równoważny min. 200 ml. - różne smaki.

4.5Wykonawca zobowiązuje się do :

     4.5.1 dostarczenia  posiłków na własny koszt.

4.5.2 przygotowania posiłków  o najwyższym standardzie, na bazie produktów najwyższej  jakości 
i  estetyką  wykonania  zgodną  z  normami  HACCP  oraz  zbiorowego  żywienia  i  wymogami 
sanitarno- epidemiologicznymi.

4.5.3  Odbiór  dostarczonych  posiłków  potwierdzony  będzie  każdorazowo  protokołem  ich 
dostarczenia, z wyszczególnieniem  ilości ich dostarczenia, podpisem upoważnionego pracownika 
zamawiającego.

4.5.4 Przygotowanie posiłków i dostarczenie do szkoły, sali wskazanej przez Zamawiającego
w godzinach określonych przez Zamawiającego.
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4.5.5  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przestrzegania  przepisów  prawa  w  zakresie 
przechowywania,  przygotowania  i  transportu artykułów spożywczych  (m.in.  ustawy z dnia  25 
sierpnia 2006 r.  o bezpieczeństwie żywności i żywienia Dz. U. Nr 171 poz. 1125 ze zm.)

4.5.6  Wszystkie  posiłki  zapewnione  przez  wykonawce  muszą  być  bezwzględnie  świeże, 
przyrządzone  w  dniu  świadczenia  usługi,  muszą  charakteryzować  się  wysoką  jakością  w 
odniesieniu do użytych składników oraz estetyki podania. Produkty przetworzone będą posiadały 
odpowiednią datę przydatności. 

 4.6 Ilość i wielkość zamówienia usługi wskazanej w SIWZ stanowi maksymalny ich zakres i 
wielkość  zamówienia.  Zamawiający  zastrzega  sobie  możliwość  zamówienia  mniejszej  ilości 
usług,  niż  maksymalna  wskazana  w  SIWZ,  w  takie  sytuacji  Wykonawca  nie  będzie  wnosił 
żadnych roszczeń z tego tytułu,  w szczególności o zapłatę za ilość stanowiącą różnicę między 
maksymalną ilością usługi wskazane w SIWZ  a ilością rzeczywistą zrealizowaną na podstawie 
poszczególnych zleceń Zamawiającego. Rozliczenie nastąpi zgodnie z rzeczywistym wykonaniem 
przedmiotu umowy, po dokonaniu protokolarnego odbioru przedmiotu umowy. Cena zaoferowana 
przez Wykonawce nie ulegnie zmianie przez cały okres obowiązywania umowy. 

4.7 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych 
4.8 Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert wariantowych.
4.9 Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.
4.10 Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

4.11  Ze  względu  na  specyfikę  przedmiotu  zamówienia  Zamawiający  zastrzega,  że  całość 
zamówienia  nie  może  być  powierzona  podwykonawcom.  Jeżeli  Wykonawca  będzie  osobą 
fizyczną  prowadzącą  działalność  gospodarczą  konieczne  jest  osobista  realizacja  umowy przez 
osobę prowadzącą przedmiotową działalność gospodarczą. 

4.10 CPV:

 CPV: 55321000-6 Usługi przygotowania posiłków.

V.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia – od daty zawarcia umowy do dnia 30.06.2014 r.

VI.  WARUNKI  UDZIAŁU  W  POSTĘPOWANIU  ORAZ  SPOSÓB  DOKONYWANIA 
OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

6.1  W  postępowaniu  mogą  wziąć  udział  Wykonawcy,  którzy  nie  podlegają  wykluczeniu  z 
postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu 
określone w art. 22 ust. 1 Ustawy dotyczące:
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a. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
b.  posiadania wiedzy i doświadczenia;
c. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia;
d. sytuacji ekonomicznej i finansowej 

6.2 Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne:
Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana wg formuły:
spełnia – nie spełnia.

6.3 Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawców, którzy:
1) nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa 
zamówień publicznych;
2)  nie  spełniają  warunków udziału  w  postępowaniu  o  zamówienie  publiczne,  o  których 
mowa w art. 24 Prawa zamówień publicznych;
3)  wykonywali  bezpośrednio  czynności  związane  z  przygotowaniem  prowadzonego 
postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w 
dokonywaniu  tych  czynności  chyba,  że  udział  tych  Wykonawców  w  postępowaniu  nie 
utrudnia uczciwej konkurencji;
4) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania
5) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.

6.4 Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy:
1) niezgodną z ustawą;
2)  jej  treść  nie  odpowiada  treści  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia,  z 
zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3;
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji;
4) zawierającą rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
5) wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego 
do składania ofert;
6) zawierającą błędy w obliczeniu ceny;
który w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie 
omyłki rachunkowej o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3;
8) nieważnej na podstawie odrębnych przepisów.

VII  INFORMACJE  O  OŚWIADCZENIACH  LUB  DOKUMENTACH,  JAKIE  MAJĄ 
DOSTARCZYĆ  WYKONAWCY  W  CELU  POTWIERDZENIA  SPELNIANIA 
WARUNKOW  UDZIAŁU  W  POSTĘPOWANIU  ORAZ  NIEPODLEGANIU 
WYKLIUCZENIA NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY.

7.1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:

a) Formularz ofertowy wypełniony i podpisany przez wykonawcę. (Załącznik nr 1 SIWZ).
b) Oświadczenie, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 Pzp., (Załącznik nr 2 SIWZ),
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c) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1 Pzp(Załącznik nr 3 SIWZ),

d) Aktualny odpis z właściwego rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w 
oparciu o art.  24 ust.  1 pkt 2 ustawy,  wystawionego nie wcześniej  niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie 
art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;
e)  aktualne  zaświadczenie  właściwego naczelnika  urzędu skarbowego potwierdzające,  że 
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie 
w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert);
f)  aktualne  zaświadczenie  właściwego  Zakładu  Ubezpieczeń  Społecznych  lub  Kasy 
Rolniczego  Ubezpieczenia  Społecznego  potwierdzające,  że  wykonawca  nie  zalega  z 
opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawione nie wcześniej niż  
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert);
g) pełnomocnictwo, w oryginale bądź kopii poświadczonej notarialnie, w przypadku, gdy 
ofertę  lub  załączone  do  niej  dokumenty  podpisuje  osoba  nieujawniona  we  właściwym 
rejestrze do reprezentowania Wykonawcy.

VIII. WADIUM
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu.

IX OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

9.1 Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia i być sporządzona na wzorze 
stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ .

9.2 Wykonawca ma prawo złożyć  tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty 
zawierającej rozwiązania alternatywne lub oferty wariantowej, spowoduje odrzucenie wszystkich 
ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

9.3 Oferta oraz wszelkie dokumenty wymagane w SIWZ muszą spełniać następujące wymogi:
a. oferta i wszystkie załączane dokumenty sporządzane przez Wykonawcę (również te złożone na 
załączonych  do  SIWZ  wzorach)  muszą  być  podpisane  przez  osoby  uprawnione  do 
reprezentowania  Wykonawcy  wymienione  we  właściwym  rejestrze  bądź  umocowane  przez  te 
osoby do reprezentowania Wykonawcy na podstawie odrębnego pełnomocnictwa;
b.  w  przypadku,  gdy  Wykonawcę  reprezentuje  Pełnomocnik  do  oferty  musi  być  załączone 
pełnomocnictwo, w  oryginale  lub  kopii  poświadczonej  notarialnie,  określające  jego  zakres  i 
podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy;
c.  oświadczenia  i  dokumenty  należy  załączyć  w  formie  oryginałów  lub  kserokopii 
poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub właściwą osobę upoważnioną 
do reprezentowania danego Wykonawcy lub poświadczone notarialnie.

9.4 Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany powinny być podpisane przez
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osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.
9.5 Dokumenty sporządzone w języku obcym, muszą być składane wraz z ich tłumaczeniem na 
język polski.

9.6 Zaleca się,  aby dokumenty składające się na ofertę miały ponumerowane strony oraz były 
połączone w sposób trwały.
9.7Zamawiający  zobowiązuje  Wykonawców,  aby  w  przypadku  pojawienia  się  w  ofercie 
informacji  stanowiących  tajemnicę  przedsiębiorstwa  w rozumieniu  ustawy z  dnia  16  kwietnia 
1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. nr 153, poz. 1503 
ze  zm.),  które  Wykonawca  będzie  chciał  zastrzec  przed  dostępem  dla  innych  uczestników 
postępowania – zostały załączone do oferty w osobnym opakowaniu (kopercie) z dopiskiem:

„Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – nie udostępniać innym uczestnikom
postępowania”.

Przez  tajemnicę  przedsiębiorstwa  w  rozumieniu  w/w  przepisu  rozumie  się  nieujawnione  do 
wiadomości  publicznej  informacje  techniczne,  technologiczne  i  organizacyjne  przedsiębiorstwa 
lub  inne  informacje  posiadające  wartość  gospodarczą,  co  do  których  przedsiębiorca  podjął 
niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

Uwaga:
Zamawiający informuje, iż zgodnie z brzmieniem art. 86 ust 4 ustawy nie można zastrzec w tej 
części oferty m.in.:
a)nazwy (firmy) oraz adresu Wykonawcy;
b)informacji dotyczących ceny;
Zastrzeżenie  tej  części  oferty  jako  niedostępnej  dla  innych  uczestników postępowania  byłoby 
niezgodne  z  ustawą  z  dnia  29  stycznia  2004  roku  Prawo  zamówień  publicznych,  a  oferta 
Wykonawcy, który dokonał takich zastrzeżeń podlegałaby odrzuceniu na podstawie art. 89 ust 1 
pkt 1 ustawy.

X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XI MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT

11.1 Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (np. kopercie) uniemożliwiającym 
bezśladowe otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu otwarcia ofert.

11.2  Koperta  powinna  być  oznakowane  jako  "OFERTA"  oraz  opatrzone  nazwą  przedmiotu 
zamówienia oraz co najmniej nazwą i adresem Wykonawcy.

11.3 Koperte należy zaadresować i opisać według wzoru:

Gmina Kawęczyn
Kawęczyn 48
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62-704 Kawęczyn
oznaczenie sprawy: FZP.ZP.271.13.2012 

„OFERTA na udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług cateringowych
pod nazwą „Nasze dzieci – nasza przyszłość – projekt dla szkół Gminy Kawęczyn”

Nie otwierać przed godz. 11:00 w dniu 13.08.2012 r.

11.4 Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:

Urząd Gminy w Kawęczynie
Kawęczyn 48
62-704 Kawęczyn
pok. nr 1(Sekretariat) do dnia 13.08.2012 r. do godz. 10:45
Dla ofert przesłanych pocztą liczy się data i godzina dostarczenia oferty pod wskazany adres.

11.5  W  przypadku  złożenia  oferty  po  terminie  wskazanym  w  pkt  12.4  SIWZ,  Zamawiający 
niezwłocznie zwróci ofertę, która została złożona po terminie.

11.6 Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać oferty.

11.7 Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu 
składania ofert. Oferta ze zmianami oprócz oznaczeń, jak w pkt 12.3 SIWZ, będzie dodatkowo 
oznaczona określeniami  „Zmiana”.  Wykonawca wycofując  ofertę  zobowiązany jest  przedłożyć 
stosowne oświadczenie podpisane przez osobę upoważnioną do jego reprezentacji.

11.8 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.08.2012 r. o godzinie 11.00  w siedzibie Zamawiającego
zgodnie z art. 86 Ustawy.

11.9 Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

XII  OPIS  SPOSOBU  OBLICZENIA  CENY,  OPIS  KRYTERIÓW,  KTÓRYMI 
ZAMAWIAJĄCY  BĘDZIE  SIĘ  KIEROWAŁ  PRZY  WYBORZE  OFERTY,  WRAZ  Z 
PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

12.1 Opis sposobu obliczenia ceny
1.rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą mogą być prowadzone wyłącznie 
w PLN (polski złoty);
2.Na załączonym formularzu cenowo-ofertowym (załącznik nr 1), należy przedstawić 
cenę brutto za wykonanie całego / udzielenie przedmiotu zamówienia Wartość cenową 
należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 
oraz słownie.
3.Cena  powinna  zawierać  wszelkie  koszty  związane  z  wykonaniem  przedmiotu 
zamówienia,
4.Cena podana przez Wykonawcę nie będzie zmieniana w toku realizacji zamówienia i 
nie będzie podlegała waloryzacji.
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12.2.  Opis  kryteriów,  którymi  zamawiający  będzie  się  kierował  przy  wyborze  oferty,  wraz  z 
podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1.przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie 
wyłącznie kryterium ceny. 
2.za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, w której zaproponowane zostanie 
najniższe wynagrodzenie brutto za wykonywane usługi;
3.ilość punktów dla kryterium „cena” Zamawiający obliczy wg wzoru:

xCKx
Pb
PnSP 100)( =

gdzie:
P - ilość punktów jaką uzyskała oferta na podstawie kryterium „Cena (brutto za całość zadania)”
Pn - Cena (brutto) najkorzystniejszej oferty [zł]
Pb - Cena (brutto) badanej oferty [zł]
CK - liczba członków Komisji Przetargowej

4. jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, 
że zostały złożone oferty o takiej  samej  cenie,  Zamawiający wzywa Wykonawców, 
którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert 
dodatkowych.  Wykonawcy,  składając  oferty  dodatkowe,  nie  mogą  zaoferować  cen 
wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach;
5.  Zamawiający  unieważni  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia,  jeżeli  zajdą 
przesłanki określone art. 93 ust. 1 ustawy, tj.:

a. nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden 
wniosek  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  od  Wykonawcy  nie 
podlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem punktu b i c;
b.  w  postępowaniu  prowadzonym  w  trybie  zapytania  o  cenę  nie  złożono  co 
najmniej dwóch ofert nie podlegających odrzuceniu;
c. w postępowaniu prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej wpłynęły mniej 
niż dwa wnioski o dopuszczenie do udziały w licytacji  elektronicznej albo nie 
została złożona żadna oferta;
d.  cena  najkorzystniejszej  oferty  przewyższa  kwotę,  którą  Zamawiający  może 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
e. w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5 ustawy, zostały złożone oferty 
dodatkowe o takiej samej cenie;
f.  wystąpiła  istotna  zmiana  okoliczności  powodująca,  że  prowadzenie 
postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego 
nie można było wcześniej przewidzieć;
g. postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy 
w sprawie zamówienia publicznego;

6. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia 
równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia - 
w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert lub 
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złożyli  oferty  -  w  przypadku  unieważnienia  postępowania  po  upływie  terminu 
składania ofert - podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

XIII WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 
UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w
przedmiotowym postępowaniu.

XIV ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE 
DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, 
OGÓLNE  WARUNKI  UMOWY  ALBO  WZÓR  UMOWY,  JEŻELI  ZAMAWIAJĄCY 
WYMAGA  OD  WYKONAWCY,  ABY  ZAWARŁ  Z  NIM  UMOWĘ  W  SPRAWIE 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH

14.1 Z  Wykonawcą,  którego  oferta  zostanie  uznana  przez  Zamawiającego  za  ofertę 
najkorzystniejszą, zostanie podpisana umowa.
14.2 Wraz  z  SIWZ,  Wykonawca  otrzymał  od  Zamawiającego  wzór  umowy  na  wykonanie 
Zamówienia (dalej „Wzór Umowy”). oraz wzór oświadczenia zawarty jest w Załączniku Nr 4 do 
SIWZ.

14.3 Wykonawca  akceptuje  treść  wzoru  umowy  na  wykonanie  przedmiotu  zamówienia, 
stanowiący Załącznik nr 4 do SIWZ, oświadczeniem zawartym w treści formularza ofertowego. 
Postanowienia umowy ustalone we wzorze nie podlegają zmianie przez Wykonawcę. Przyjęcie 
przez Wykonawcę postanowień wzoru umowy stanowi jeden z wymogów ważności oferty.

14.4 Na podstawie  art.  144 ust.  1  Ustawy,  Zamawiający  informuje,  że  przewiduje możliwość 
istotnych zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych we wzorze umowy.

XV INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE 
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO

15.1 Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi Wykonawców, 
którzy złożyli oferty, o:

1)  Wyborze  najkorzystniejszej  oferty,  podając  nazwę  (firmę),  siedzibę  i  adres 
wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru, a także siedziby i 
adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, wraz ze streszczeniem oceny i porównania 
złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną oferentom w kryterium oceny ofert 
i łączną punktację,
2) wykonawcach , których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i 
prawne,
3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, 
podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
4) terminie,  określonym zgodnie z  art.  ust.  1  lub 2,  po którego upływie  umowa w 
sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
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15.2 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie:
1)  zamieszczone  w  siedzibie  Zamawiającego  poprzez  wywieszenie  informacji  na 
tablicy ogłoszeń;
2) zamieszczone na stronach internetowych Zamawiającego.

15.3 Umowa w sprawie realizacji  zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem 
postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.
15.4 Zamawiający  podpisze  umowę z  Wykonawcą,  który  przedłoży  najkorzystniejszą  ofertę  z 
punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.
15.5 Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia  publicznego  lub  nie  wnosi  wymaganego  zabezpieczenia  należytego  wykonania 
umowy,  Zamawiający  może  wybrać  ofertę  najkorzystniejszą  spośród  pozostałych  ofert,  bez 
przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 
ust. 1 ustawy.

XVI POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz 
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, 
przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI Ustawy, na zasadach i w terminach 
określonych dla wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy.

XVII ZAŁĄCZNIKI

Integralną część SIWZ stanowią załączniki:
1)Załącznik nr 1 - wzór formularza ofertowego
2)Załącznik  nr  2  -wzór  oświadczenia  Wykonawcy  o  spełnianiu  warunków  udziału  w 
postępowaniu, 
3)Załącznik nr 3 - wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia,
4)Załącznik nr 4- wzór umowy
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