POWIAT LUBARTOWSKI
ZESPÓŁ SZKÓŁ W OSTROWIE LUBELSKIM
ul. Unicka 5
21-110 Ostrów Lubelski
Nip: 714-18-91-281
tel. (81) 852-00-40
adres internetowy: www.zs.ostrowlubelski.edu.pl
adres poczty elektronicznej: zamowienia@zs.ostrowlubelski.edu.pl

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: Znak: I-4244-013K\2021

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
(SIWZ)

W TRYBIE
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
NA DOSTAWĘ
przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 1086)

[NAZWA POSTĘPOWANIA – Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do
stołówki w Zespole Szkół ul. Unicka 5, 21-110 Ostrów Lubelski na rok 2021]
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SIWZ zatwierdził:

Ryszard Smerdel

dnia ……………………………… ………………………………………..
Podpis.
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1.

Nazwa i adres Zamawiającego.
Powiat Lubartowski
Zespół Szkół w Ostrowie Lubelskim
ul. Unicka 5
21-110 Ostrów Lubelski
NIP: 714-10-52-801
Kierownik Zamawiającego:
Ryszard Smerdel – Dyrektor Zespołu Szkół w Ostrowie Lubelskim
Dane do korespondencji w sprawie zamówienia:

Zespół Szkół w Ostrowie Lubelskim
ul. Unicka 5
21-110 Ostrów Lubelski
E-mail do korespondencji w sprawie zamówienia: zamowienia@zs.ostrowlubelski.edu.pl,
odczytywany w dni robocze, w godzinach 8.00 – 14 00.

2. Oznaczenie Wykonawcy.
Na potrzeby niniejszej SIWZ za Wykonawcę - uważa się osobę fizyczną, osobę prawną albo
jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie
zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.

3. Tryb udzielania zamówienia.
Przetarg nieograniczony.

4. Opis przedmiotu zamówienia.
1) Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa artykułów żywnościowych do

stołówki w Zespole Szkół na rok 2021.
2)

Opis przedmiotu zamówienia oraz zamawiane ilości przedstawione zostały
w formularzach ofertowych (od I - do X)

Specyfikacja:
Pakiet I – Tłuszcze, sery, mleko, śmietana.
Pakiet II – Warzywa i owoce, warzywa przetworzone.
Pakiet III – Mrożonki, ryby i przetwory rybne.
Pakiet IV - Mięso wieprzowe i wołowe.
Pakiet V – Artykuły spożywcze, przyprawy, makarony.
Pakiet VI – Produkty mączne.
Pakiet VII – Pieczywo.
Pakiet VIII – Jaja.
Pakiet IX – Mięso drobiowe.
Pakiet X – Wędliny.
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3)

4)

5)

6)
7)

5.

Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia towaru dopuszczonego do obrotu
i używania na terenie Polski zgodnie z ustawą z dnia 06 czerwca 2019 r. (Dz.U. 2019
poz. 1252 j.t. ze zm.) lub ustawy z dnia 16 września 2020 r. Dz. U. 2020 poz. 1753
jednolitego tekstu ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego.
Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia należycie towar na czas przewozu
(opakowania, pojemniki przystosowane do przewozu danego asortymentu) i ponosi
całkowitą odpowiedzialność za dostawę i jakość dostarczanego towaru oraz
uszkodzenia powstałe w wyniku transportu.
Oferowane artykuły w zakresie objętym przedmiotem zamówienia. muszą posiadać
zezwolenia dopuszczające do obrotu i stosowania w kraju zgodnie z obowiązującymi
przepisami
Szczegółowe warunki wykonania usługi określa wzór umowy stanowiący część SIWZ.
Brak jakiejkolwiek wymaganych wartości parametrów granicznych w oferowanym
asortymencie spowoduje odrzucenie oferty

Zamówienia częściowe
1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
2. Zamówienie niniejsze składa się z 10 zadań (PAKIETY I-X)
3. Oferta może dotyczyć maksymalnie 3 zadań (pakietów). W przypadku złożenia
oferty na więcej niż trzy pakiety oferta zostanie odrzucona, jako niezgodna z
SiWZ. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych w obrębie poszczególnych
pakietów.

6. Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67
ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.
7. Informacja o ofercie wariantowej
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
8. Termin wykonania zamówienia
Termin wykonania zamówienia: – 01.01.2021r.-31.12.2021r..
9.
1.

2.

3.

Warunki udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu, określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i niniejszej
SIWZ.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
na podstawie przesłanek wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy PZP . oraz na
podstawie przesłanek wymienionych w art. 24 ust. 5 ustawy PZP. Ofertę Wykonawcy
wykluczonego uznaje się za odrzuconą
Zamawiający określa następujące warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
a) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
Wykonawca winien wykazać się posiadaniem:
 Oferowane artykuły w zakresie objętym przedmiotem zamówienia. muszą posiadać
zezwolenia dopuszczające do obrotu i stosowania w kraju zgodnie
z obowiązującymi przepisami .
b) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
 Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie
c) Zdolności technicznej lub zawodowej- Wykonawca winien wykazać:
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wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na
rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy
zostały wykonane lub są wykonywane należycie
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli w tych latach Wykonawca wykonał
minimum 2 analogicznych dostaw tj. artykułów spożywczych, a każda dostawa o
wartości nie mniejszej niż wartość złożonej oferty. W odniesieniu do nadal
wykonywanych dostaw okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie
wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu albo ofert.
d) Wykluczenie na podstawie) ustawy PZP -- Wykonawca nie będzie wykluczony jeżeli
złoży


Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji.



4.

5.

6.

7.

8.

Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub
zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert;
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim
stosunków prawnych.
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.
Zamawiający oceni, czy udostępnione Wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na
wykazanie przez Wykonawcę spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy
nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1
pkt 13-22
Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za
szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów,
chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa
podmiotu, na zasobach którego bazuje Wykonawca, nie potwierdzą spełnienia przez
Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez
Zamawiającego:
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub,
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b)

zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli
wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub
ekonomiczną, potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
9.
Zamawiający może wezwać w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień
dotyczących oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie przez Wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu.
10. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie
zamówienia.
11. Zamawiający na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów będzie badał czy
dokumenty te potwierdzają wymóg spełnienia określonego przez Zamawiającego warunku,
- w przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku zostanie potwierdzony w dokumentach
złożonych przez Wykonawcę, warunek zostanie uznany za spełniony, - w przypadku , gdy
wymóg spełnienia warunku nie zostanie potwierdzony w dokumentach złożonych przez
Wykonawcę, warunek zostanie uznany za niespełniony

10.

WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY
W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKU UDZIAŁUW POSTĘPOWANIU.
1. Zamawiający nie korzysta z prawa jakie daje z art. 24aa ust. 1 p.z.p. .
2. Jeżeli Wykonawca o którym mowa wyżej, będzie uchylał się od zawarcia umowy,
Zamawiający zbada, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w
postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych
ofert.
3. Zamawiający określa wymagane od Wykonawców środki dowodowe, umożliwiające
ocenę zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia w postaci:
 oświadczenia Wykonawcy dotyczącego przesłanek wykluczenia – Załącznik do
SIWZ,
 oświadczenia Wykonawcy dotyczącego spełniania warunków udziału w
postępowaniu – Załącznik do SIWZ
 Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji.


Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub
zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert;



wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na
rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy
zostały wykonane lub są wykonywane należycie
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Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli w tych latach Wykonawca wykonał
minimum 2 analogicznych dostaw tj. artykułów spożywczych, a każda dostawa
o wartości nie mniejszej niż wartość złożonej oferty. W odniesieniu do nadal
wykonywanych dostaw okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być
wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert.


Wykonawca w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w
art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 (należy w tym celu wykorzystać wzór oświadczenia
stanowiący załącznik do siwz). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca
może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w
którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. zamieszkania, potwierdzające
odpowiednio, że:
 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

11. Wykonawcy wspólnie ubiegający się udzielenie zamówienia.
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 23
ust. 1 ustawy.
2. Wykonawcy składający ofertę wspólną, ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania
ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.
3. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 2, musi znajdować się w ofercie wspólnej
wykonawców. Pełnomocnictwo zawierać powinno zakres umocowania: do
reprezentowania w postępowaniu, lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy. Pełnomocnictwo może być przedłożone wyłącznie w formie oryginału lub
kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę udzielającą
pełnomocnictwa.
4. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Pełnomocnikiem Zamawiającego w toku
postępowania; zwraca się do niego z wszelkimi sprawami i do niego kieruje informacje,
korespondencję, itp.
5. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej Wykonawców, powinna spełniać
następujące wymagania:
- oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SIWZ,
- dokumenty, dotyczące własnej działalności np.: oświadczenie dotyczące
okoliczności określonych w art.22 ustawy, odpis z właściwego rejestru albo
zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – składa każdy
z Wykonawców w imieniu swojej firmy w ramach oferty wspólnej,
- dokumenty wspólne np.: oferta cenowa, itp. składa pełnomocnik
Wykonawców w imieniu wszystkich Wykonawców składających ofertę
wspólną,
- wadium w formie innej niż pieniężna musi być wystawione na wszystkich
Wykonawców składających ofertę wspólną.
6. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania przetargu) Wykonawcy składający
ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę
konsorcjum, zawierającą co najmniej:
- zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego
obejmującego swoim zakresem realizacje przedmiotu zamówienia,
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- określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
- czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy niż okres obejmujący
realizację zamówienia oraz trwania rękojmi.
- upoważnienie osoby do reprezentacji konsorcjum.
7. Zgodnie z art. 141 Pzp Wykonawcy składający ofertę wspólną ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego
wykonania umowy. Zasady odpowiedzialności solidarnej dłużników określa art. 366
kodeksu cywilnego.
12. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamawiający nie będzie wymagał zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
13.

Wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
14. Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego

zamówienia publicznego.
Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza
SIWZ dokonywane będą w walucie polskiej (złoty polski – zł, PLN)
15. Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Wymagania podstawowe.
1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2) Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ.
3) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy
(Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli
z dokumentu(ów) określającego(-ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub
pełnomocnictwa(pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów)
upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być
podpisane przez wszystkie te osoby.
4) Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać
z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie
wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z
właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej)
to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię
stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione.
5) Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SIWZ powinny zostać wypełnione przez
Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w zgodnej z
niniejszą SIWZ formie.
6) We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza
złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy
firmy i siedziby.
7) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty z
uwzględnieniem treści art. 93 ust. 4 u.p.z.p.
2.

Forma oferty.

a) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w jednym egzemplarzu, mieć formę
pisemną i format nie większy niż A4. Arkusze o większych formatach należy złożyć do
formatu A4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane w formie oryginału,
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odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii wraz z tłumaczeniem na język polski, potwierdzonego
przez Wykonawcę.
b) Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej
SIWZ i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo,
maszynowo lub ręcznie.
c) Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów
stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ powinny mieć formę wydruku
komputerowego lub maszynopisu.
d) Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe
zdekompletowanie.
e) Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane. Strony te powinny być
parafowane przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy
upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z
treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego
do oferty pełnomocnictwa. Strony zawierające informacje nie wymagane przez
Zamawiającego (np.: prospekty reklamowe o firmie, jej działalności, itp.) nie muszą
być numerowane i parafowane.
f) 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.
g) 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. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron
kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub
osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby)
podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status
prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.
h) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest
nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający
nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.
3. Zawartość oferty.
Kompletna oferta musi zawierać:
a) Wypełniony formularz oferty, podpisany przez upełnomocnionych przedstawicieli
(wg określonego wzoru – zał. nr 1 do SIWZ). Jeżeli prawo do podpisywania oferty
nie wynika z dołączonych dokumentów, należy dołączyć pełnomocnictwo do
podpisania oferty.
b) Wypełnione formularze, podpisany przez upełnomocnionych przedstawicieli (wg
określonych wzorów – zał. do SIWZ).
c) Dokumenty i oświadczenia wymienione w punkcie 10 SIWZ.
d) Oświadczenie o wykonaniu zamówienia siłami własnymi oraz wykaz zamówień
przewidzianych do realizacji przez podwykonawców (wg załączonego wzoru – zał.
do SIWZ).
e) Pożądane przez Zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści
z wyszczególnieniem ilości stron wchodzących w skład oferty.
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4. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji.
 Wykonawca zobowiązany jest do oddzielenia części jawnej oferty od części
stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji. Jeżeli Wykonawca zastrzega, że informacje stanowiące
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), nie
mogę być udostępnione, część oferty, która zawiera te informacje należy umieścić
w odrębnej kopercie oznaczonej napisem: "Informacje stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa". Wykonawca zastrzegając tajemnicę przedsiębiorstwa
zobowiązany jest dołączyć do oferty pisemne uzasadnienie odnośnie charakteru
zastrzeżonych w niej informacji. Uzasadnienie ma na celu udowodnienie
spełnienia przesłanek określonych w przywołanym powyżej przepisie, tj., że
zastrzeżona informacja:
 ma charakter techniczny, technologiczny lub organizacyjny przedsiębiorstwa,
 nie została ujawniona do wiadomości publicznej
 podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.
16. Wyjaśnianie i zmiany w treści SIWZ
1. . Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
a. Wykonawca może zwrócić sie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień
niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazał specyfikacje istotnych
warunków zamówienia nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania
ofert, z zastrzeżeniem pkt.2).
b. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do zamawiającego później niż
do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego (pkt. 18 niniejszej SIWZ)
terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzieli
wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.
c. Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu, o
którym mowa w pkt. 2), po upływie, którego zamawiający może pozostawić wniosek o
wyjaśnienie treści specyfikacji bez rozpoznania.
d. Treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną jednocześnie przekazane wszystkim
Wykonawcom, którym przekazano specyfikacje istotnych warunków zamówienia, bez
ujawniania źródła zapytania oraz zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego
e. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami.

2. Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
1) W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania
ofert zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2) Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia lub zmiany, w tym
zmiany terminów, przekazane zostaną wszystkim wykonawcom, którym przekazano
specyfikacje istotnych warunków zamówienia oraz zamieszczone zostaną na stronie
internetowej zamawiającego
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3) Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów,
jak również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami staja sie integralna częścią
specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.
Wszelkie prawa i zobowiązania wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów
będą podlegały nowemu terminowi.
4) Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji nie prowadzi do zmiany treści
ogłoszenia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert o czas niezbędny na
wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli będzie to niezbędne.
5) Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji prowadzi do zmiany treści
ogłoszenia Zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych „ogłoszenie o
zmianie głoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych", przedłużając
jednocześnie termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w
ofertach, jeżeli spełnione zostaną przesłanki określone w art. 12a ust. 1 lub 2 Prawa
zamówień publicznych.
6) Niezwłocznie po zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych „ogłoszenia o
zmianie głoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych zamawiający
zamieści informacje o zmianach na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej
zamawiającego
17.

Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane drogą elektroniczną uważa
się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu.
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje należy przekazywać do zamawiającego


drogą elektroniczną e-mail: zamowienia@zs.ostrowlubelski.edu.pl,



pisemnie: Zespół Szkół w Ostrowie Lubelskim ul. Unicka 5 21-110 Ostrów Lubelski

Uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami wyznacza się następujące
osoby:


w sprawach dokumentacji przetargowej – Pan Marcin Waszczuk,
tel. nr 510 656 016.



w sprawach przedmiotu zamówienia – Pani Bożena Radwańska tel. (0 81) 852 00 40
w.46

18. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty.
1. Oferty należy składać w Zespole Szkół w Ostrowie Lubelskim ul. Unicka 5 21-110 –
Sekretariat parter pokój 2 w terminie do dnia 27.10.2020r. do godziny 10.15
2. Oferty należy składać w nieprzejrzystych i zamkniętych kopertach lub opakowaniach.
Koperta powinna być zaadresowana do Zamawiającego w sposób następujący (poza
oznaczeniami podanymi niżej koperta będzie posiadać nazwę i adres wykonawcy):

Powiat Lubartowski
Zespół Szkół w Ostrowie Lubelskim
ul. Unicka 5
21-110 Ostrów Lubelski
Oferta Przetargowa na zakup i dostawę artykułów spożywczych
(nie otwierać przed 27.10.2021r. do godziny 10.15)
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3. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki braku zachowania powyższych
warunków przez oferentów.
19. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty.

1. Skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty.
Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub
wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem
terminu składania ofert.

2. Zmiana złożonej oferty.
Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad
obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty (paczki) zawierające
zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "ZMIANA". W przypadku złożenia kilku „ZMIAN”
kopertę (paczkę) każdej „ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr .....”.

3. Wycofanie złożonej oferty.
Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego
przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie należy złożyć w miejscu
i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę(paczkę)
zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "WYCOFANIE".
20. Miejsce i termin otwarcia ofert.
Otwarcie złożonych ofert nastąpi dnia 27.10.2020r. o godzinie 10.30 w Zespole Szkół w Ostrowie
Lubelskim ul Unicka 5, sala nr 1 (parter – budynek obok kuchni – „sala różana”)
21. Tryb otwarcia ofert
1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.
2. W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty (paczki) zawierające
oferty, których dotyczy "WYCOFANIE". Takie oferty zostaną odesłane Wykonawcom bez
otwierania.
3. Koperty (paczki) oznakowane dopiskiem "ZMIANA" zostaną otwarte przed otwarciem kopert
(paczek) zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności
procedury dokonania zmian zmiany zostaną dołączone do oferty.
4. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4
Pzp.
5. Niezwłocznie
po
otwarciu
ofert
Zamawiający
umieści
na
stronie
www.zs.ostrowlubelski.edu.pl informacje dotyczące:
a. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
b. firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
c. ceny, terminów wykonania zamówienia, okresów gwarancji i warunków płatności
zawartych w ofertach.
22. Zwrot oferty bez otwierania.
Ofertę złożoną po terminie Zamawiający zwróci niezwłocznie.
23. Termin związania ofertą
1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania
ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu
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związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego
terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni
3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w poprzednim pkt., nie powoduje utraty wadium.
4. Zgoda Wykonawcy na przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalna tylko
z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe,
z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie
terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek
wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
24. Opis sposobu obliczenia ceny.
1. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w złotych polskich – zł, 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.
2. Ceną oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty.
3. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w
niniejszej SIWZ wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego.
4. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe,
z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki
polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym
wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
25. Kryteria oceny ofert.
1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
1) zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego
z niniejszego postępowania;
2) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich
znaczenie:

Kryterium
Cena ( C )
Termin płatności (P)

Znaczenie procentowe
kryterium
60 %
40 %

Maksymalna ilość punktów jakie może
otrzymać oferta za dane kryterium
60 punktów
40 punktów

Zasady oceny kryterium "Cena" (C).
W przypadku kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość
punktów wynikającą z działania:

Px (C) =

C min
x Max (C)
Cx

gdzie:
Px(C)
Cmin
Cx
Max (C)

ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena";
najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert;
cena oferty "x";
maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium "Cena".

Zasady oceny kryterium "Termin płatności " (T).
Ocena kryterium „Termin płatności” zostanie dokonana na podstawie zadeklarowanego w ofertach
terminu płatności, przy czym minimalny wymagany termin płatności wynosi 14 dni. Komisja przetargowa
dokona oceny ofert w oparciu o kryterium „Termin płatności” poprzez przyznanie punktów w następujący
sposób:
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1) płatność w terminie 14 dni
20 pkt.
2) płatność w terminie 28 dni
40 pkt.
Maksymalna ilość punktów w kryterium „Termin płatności” wynosi 40 pkt.
Zamawiający dopuszcza jedynie dwa terminy płatności które podlegają ocenie: 14 lub 28 dni. Każdy
zadeklarowany termin poniżej 28 dni będzie traktowany przez Zamawiającego jako termin płatności 14
dni, natomiast termin powyżej 28 dni, będzie traktowany jako 28-dniowy termin płatności. Wymagany
termin płatności nie może być krótszy niż 14 dni. Oferty z terminem płatności poniżej 14 dni nie będą
podlegać ocenie i będą odrzucone.

3. Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu(tym) Wykonawcy(Wykonawcom),
który(rzy) otrzymają największą ilość punktów końcowych będących sumą ilości punktów z
kryterium cena i terminu płatności. Maksymalnie oferta może otrzymać 100 pkt, za
realizację danej części zamówienia.
26. Oferta z rażąco niską ceną.
1) Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco
niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do
możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi
przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwraca się
o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub
kosztu, w szczególności w zakresie:
2) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych,
wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla
wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta
do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę
ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z późn. zm.);
3) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.
4) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym,
obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;
5) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;
6) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
7) W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od:
 wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług,
ustalonej przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 p.z.p. lub
średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się
o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w art. 90 ust. 1 p.z.p., chyba że
rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia;
 wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług,
zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu
postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, zamawiający
może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w art. 90 ust. 1 p.z.p.
 Stawka podatku VAT musi być zgodna z ustawą o VAT z dnia 11.03.2004 r. o
podatku od towarów usług Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm..
W przypadku spornych stawek VAT wiążącą będzie interpretacja WIS
(Wiążącej informacji stawkowej), którą przedstawi osoba składająca ofertę.
8) Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na
wykonawcy.
9) Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana
ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco
niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.
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27. Uzupełnienie oferty.
Stosownie do treści art. 26 ust. 3 u.p.z.p., Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w
określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub
dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy
złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25
ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w
wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo
konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego
oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane
wymagań określonych przez zamawiającego.
28. Tryb oceny ofert.
1. Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek.

1) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między
Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z
zastrzeżeniem treści następnego punktu, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
2) Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki
rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich
Wykonawców, którzy złożyli oferty.
2. Sposób oceny zgodności oferty z treścią niniejszej SIWZ.
Ocena zgodności oferty z treścią SIWZ przeprowadzona zostanie wyłącznie na podstawie
analizy dokumentów i oświadczeń, jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie z zastrzeżeniem
treści art. 26 ust. 3 u.p.z.p.
3. Sprawdzanie wiarygodności ofert.
1) Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności
przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych.
2) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert, że
złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji – oferta zostanie przez
Zamawiającego odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 3) u.p.z.p.
29. Wykluczenie Wykonawcy.
1. wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie
został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał
braku podstaw wykluczenia;
2. wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art.
250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U.
poz. 553) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U.
z 2016 r. poz. 176),
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca
1997 r. - Kodeks karny,
c) skarbowe,
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
3. wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego,
14

wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za
przestępstwo, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 p.z.p.
4. wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, 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;
5. wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa
wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega
wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub który zataił te informacje lub
nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
6. wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje
wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje
podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
7. wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności
zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę
w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
8. wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia
lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia,
o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu
takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być
wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w
postępowaniu;
9. wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu
zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
10. wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz
ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002
r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.
U. z 2015 r. poz. 1212);
11. wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz
ubiegania się o zamówienia publiczne;
12. wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184),
złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą
do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
13.Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który w
okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył
obowiązki zawodowe, 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 dowolnych środków dowodowych,
jeżeli zamawiający przewidział taką możliwość wykluczenia wykonawcy w ogłoszeniu o
zamówieniu, w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w zaproszeniu do
negocjacji. Zamawiający nie wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia
wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i
kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków
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zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia
obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia.
14. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę: w
stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w
postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidację jego majątku lub sąd zarządziłlikwidację jego majątku w trybie art. 332
zarządzenie likwidacji majątku dłużnika ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015r. – Prawo
restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978 ze 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 jego
majątku w trybie art. 366 likwidacja majątku upadłego w przypadku nieodebrania go
w terminie ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z
2015 r.poz. 233 ze zm.).
15. Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawcę, o wykluczeniu z niniejszego
postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Ofertę Wykonawcy
wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

30. Odrzucenie oferty
1. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli:
1.1 jest niezgodna z ustawą;
1.2 jej treść nie odpowiada treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
1.3 złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
1.4 zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;
1.5 została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udziela
zamówienia;
1.6 zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;
1.7 Wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 p.z.p.;
1.8 Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 p.z.p., na przedłożenie
terminu związania z ofertą;
1.9 jej przyjęcie naruszyłoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes
bezpieczeństwa państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można
zagwarantować w inny sposób.
1.10 jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
2. Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców o odrzuceniu ofert,
podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
31. Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania
1. Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosował będzie
wyłącznie zasady i kryteria określone w SIWZ.
2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą.
32. Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych umowy w sprawie niniejszego

zamówienia.
1. Zgodnie z art. 139 u.p.z.p. umowa w sprawie niniejszego zamówienia:
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1) zostanie zawarta w formie pisemnej;
2) mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie
stanowią inaczej;
3) jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do
informacji publicznej;
4) zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem
zawartym w ofercie;
5) jest zawarta na okres wskazany w niniejszej SIWZ;
6) jest nieważna:
a) jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 146 u.p.z.p.,
b) w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w niniejszej
SIWZ.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną
odpowiedzialnośc za wykonanie umowy.
3. Pozostałe kwestie odnoszące się do umowy uregulowane są w Załączniku nr 3 niniejszej
SIWZ.
33. Unieważnienie postępowania
1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia w sytuacjach
określonych w art. 93 ust. 1 u.p.z.p.
2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi
równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia,
podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
3. W przypadku składania ofert częściowych, do unieważnienia w części postępowania o
udzielenie zamówienia niniejszej SIWZ stosuje się odpowiednio.
34. Środki ochrony prawnej
1. 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.
2. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 p.z.p., odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;
2) określenia warunków udziału w postępowaniu;
3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
4) odrzucenia oferty odwołującego;
5) opisu przedmiotu zamówienia;
6) wyboru najkorzystniejszej oferty.
3. 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.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej,
podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego
kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego
rodzaju podpisu.
5. 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
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terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed
upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem
terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
6. 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. 180 ust. 5 p.z.p. zdanie drugie albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały
przesłane w inny sposób .
7. 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
8. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje
skarga do sądu.
9. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania
zamawiającego.
12.Szczegółowe zasady dotyczące stosowania odwołań oraz skarg do sądu określa dział VI
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1843),
35. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami
1.

Zgodnie z art. 10c ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych w związku z art. 18
ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Ustawa z dnia

29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843
oraz z 2020 r. poz. 1086) składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora

2.

pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.
U. poz. 1529), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i Wykonawca
przekazują pisemnie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres:
 drogą elektroniczną e-mail: zamowienia@zs.ostrowlubelski.edu.pl,

 pisemnie: Zespół Szkół w Ostrowie Lubelskim ul. Unicka 5 21-110 Ostrów
Lubelski
3. Jeżeli Wykonawca przekazuje oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o
świadczeniu usług lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
4. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane środków
komunikacji elektronicznej uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do
adresata tj. na serwer zamawiającego, przed upływem terminu i została niezwłocznie
potwierdzona.
5. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli
wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, lub innych
dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczeń lub
dokumentów, które są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez
zamawiającego wątpliwości, do ich złożenia, uzupełnienia, lub poprawienia lub do
udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia,
uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega
odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
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6.

36.

Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe
pełnomocnictwa, zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie
wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo
konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Podwykonawstwo.

1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę
kluczowych części zamówienia.
2. W przypadku realizacji zamówienia przy udziale podwykonawców, Wykonawca
zobowiązany jest do: wskazania w ofercie zakresu zamówienia, który zostanie powierzony
podwykonawcom lub podania nazw (firm) od wykonawców, na których zasoby
Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu
wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
37. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Zasady udostępniania dokumentów:
1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert w trakcie
prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (
jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych przez uczestników
postępowania.
2. Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad:
1) Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku,
2) Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów,
3) udostępnienie dokumentów nastąpi w siedzibie Zamawiającego oraz w czasie
godzin jego urzędowania.

38. Wykaz załączników do niniejszych SIWZ.
Załącznikami do niniejszej SIWZ są następujące wzory:
l.p. Oznaczenie Załącznika

Nazwa Załącznika

1.

Załącznik nr 1

2.

Załącznik nr 2

3.

Załącznik nr 3

Wzór Formularzy Ofertowych na poszczególne zadania (pakiety).
Oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu.
Oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia

4.

Załącznik nr 4

WZÓR UMOWY

5.

Załącznik nr 5

6.

Załącznik nr 6

Oświadczenie Wykonawcy o ewentualnych podwykonawcach lub ich
braku.
Oświadczenie Wykonawcy o ewentualnej przynależności do grupy
kapitałowej

7.

Załącznik nr 7

Oświadczenie Wykonawcy o zezwoleniu na dopuszczenie do obrotu
oferowanych towarów.

8.

Załącznik nr 8

Oświadczenie Wykonawcy że wypełnił obowiązki informacyjne
przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO
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9.

Załącznik nr 9

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Dla zamawiających w celu związanym z postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego

Wskazane w tabeli powyżej załączniki Wykonawca wypełnia stosownie do treści niniejszej SIWZ.
Zamawiający dopuszcza zmiany wielkości pól załączników oraz odmiany wyrazów wynikające ze
złożenia oferty wspólnej. Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać treści załączników.
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Załącznik nr 1 do SIWZ
formularz cenowy oferty
FORMULARZ OFERTOWY
strona
z ogólnej liczby
stron
(pieczęć Wykonawcy)
FORMULARZ OFERTOWY - strona 1
Przetarg nieograniczony na:
„Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do stołówki w Zespole Szkół ul. Unicka 5,
21-110 Ostrów Lubelski na rok 2021”
dla
Zespołu Szkół ul. Unicka 5, 21-110 Ostrów Lubelski na rok 2021

Wykonawca:
1.Zarejestrowana nazwa Przedsiębiorstwa:
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
2.Zarejestrowany adres Przedsiębiorstwa:
.............................................................................................................................................................
3.Numer telefonu: .............................................................
4.Numer faxu: ...................................................................
5.Numer REGON:.............................................................
6. Numer NIP: ...................................................................
7.Numer konta bankowego:
..........................................................................................................................
Upełnomocniony przedstawiciel Przedsiębiorstwa
.......................................
(podpis, pieczęć)

Data: .....................................

FORMULARZ OFERTOWY
strona
z ogólnej liczby stron

(pieczęć Wykonawcy)
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FORMULARZ OFERTOWY - strona 2
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na zadanie pn. „Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do stołówki w
Zespole Szkół ul. Unicka 5, 21-110 Ostrów Lubelski na rok 2021”- część 1, za cenę:
Cena kosztorysowa oferty brutto: …...…….....................….......................……zł. ……dni.
(słownie:………………………………………...................................................………………), w tym:
Termin Płatności za fakturę …………… dni.

PAKIET NR I
TŁUSZCZE, SERY, MLEKO, ŚMIETANA
NR
KLASYFIKAC
JI
15530000-2

15530000-2

15530000-2

15551300-8

15551300-8

15551300-8
15551300-8
15551300-8
15511210-8

15542100-0

15542100-0

Masło śmietankowe
zawartość tłuszczu min.
75% opakowanie 200g
Masło śmietankowe
zawartość tłuszczu min.
75% opakowanie 200g
bez laktozy
Masło extra świeże kostka
200g zawartość tłuszczu
min 82%
Jogurt owocowy (150g) o
różnych smakach min 9%
owoców kubek 150g
(spełniający wymogi w
placówkach oświatowych)
Jogurt owocowy (150g) o
różnych smakach min 9%
owoców kubek 150g
(spełniający wymogi w
placówkach oświatowych)
bez laktozy
Jogurt naturalny bez
cukru, gęsty kubek 350g
Jogurt naturalny bez
cukru, gęsty kubek 150g
Jogurt naturalny bez
cukru, gęsty kubek 150g
bez laktozy
Mleko karton 1l

2%

Ser biały półtłusty 250g
wartość energetyczna w
100g produktu 113 kcal,
tłuszcz 4,0g, w tym kwasy
nasycone 2,6g ,
węglowodany 3,8g w tym
cukry 3,8g,białko 15,5g
Ser biały półtłusty 250g
bez laktozy

JEDN.
MIAR
Y

ILOŚĆ

kg

40

kg

10

kg

40

szt.

920

Szt.

10

szt.

40

szt.

470

szt.

20

szt.

1536

kg

120

kg

20

22

CENA
JEDN.
NETTO

WARTOŚĆ
N
NETTO

VAT
(%)

WARTOŚĆ
BRUTTO

Ser biały półtłusty 1 kg
wartość energetyczna w
100g produktu 113 kcal,
tłuszcz 4,0g, w tym kwasy
nasycone 2,6g ,
węglowodany 3,8g w tym
cukry 3,8g,białko 15,5g
Deser mleczny z bitą
śmietaną czekoladowy
kubek 175g
Serek homogenizowany
waniliowy 140g, tłuszcz
3,0g, węglowodany 13,7g,
białko 5,3g na 100g
produktu (spełniający
wymogi w placówkach
oświatowych )

kg

510

szt.

90

szt.

1010

15500000-3

Kefir (150g)

szt.

900

15544000-3

Ser żółty salami zawartość
tłuszczu w 100g produktu
26g, węglowodany 0,1g,
białka 26,2g

kg

500

15544000-3

Ser żółty bez laktozy

kg

20

kg

80

op.

110

Op.

190

litr

3150

litr

20

szt.

960

Szt.

2796

szt.

590

szt.

30

op.

40

szt.

270

szt.

1080

15542100-0

15833100-7

15551000-5

15544000-3

15542200-1

15542200-1
15511000-3
15511000-3
15512000-0

15512100-1
15542100-0
15542100-0
15542100-0

15542100-0

15551000-5

Ser żółty gouda zawartość
tłuszczu w 100g produktu
26g, węglowodany 0,1g,
białka 26,2g
Serek topiony krążek
150g. (8 szt. w
opakowaniu)
Serek topiony w plastrach
150g. (8 szt. w
opakowaniu)
Mleko 2% w folii
pakowane po 5L
Mleko 2% bez laktozy
Śmietana o zawartości
tłuszczu 18% masa netto
kubek 400g
Śmietana o zawartości
tłuszczu 12% masa netto
kubek 400g
Serek wiejski (twaróg
ziarnisty) 150g
Serek wiejski (twaróg
ziarnisty) 150g bez laktozy
Serek twarogowy
śmietankowy i jogurtowy
op 100gr
Serek do chleba
(śmietankowy, z ziołami,
ze szczypiorkiem) op. 100g
tłuszcz mleczny 15%,
kwasy tłuszczowe
nasycone10g na 100g
produktu
Jogurt pitny owocowy
350ml( spełniający
wymogi w placówkach
oświatowych )
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15842220-0

15833100-7

15893200-6

Baton biszkoptowy z
mlecznym nadzieniem
Deser czekoladowoorzechowy kubek 150g
mleko 49%, kakao w
proszku o obniżonej
zawartości tłuszczu 0,8%,
zmielone orzechy laskowe
0,5%, czekolada w proszku
0,5%
Ryż na mleku z czekoladą
kubek 180g

szt.

90

Szt.

90

Mleko smakowe
truskawkowe, czekoladowe
250ml

szt

180

Kwaśne mleko kubek
500ml

szt

300

90

Szt.

RAZEM
Proszę przeliczać w gramaturach podanych w pakiecie.

Proszę przeliczać w gramaturach podanych w pakiecie.
Uwaga: Do oceny ofert będzie brana pod uwagę cena brutto
1. Oświadczamy, że zrealizujemy przedmiot zamówienia zgodnie ze wszystkimi wymogami Zamawiającego
określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć do realizacji podwykonawcom następującą część zamówienia:
………………………………………….. (nie wypełnienie niniejszego punktu oznacza, iż Wykonawca nie zamierza
powierzyć do realizacji podwykonawcom żadnej części zamówienia).
3. Zgadzamy się na warunki zawarte we wzorze umowy oraz zatwierdzamy jego treść.
4. Deklarujemy, że wszystkie oświadczenia i informacje zamieszczone w niniejszym „FORMULARZU
OFERTOWYM” są kompletne, prawdziwe i dokładne w każdym szczególe.
5. Nazwiska i stanowiska osób, z którymi można się kontaktować w celu uzyskania dalszych informacji, jeżeli będą
wymagane: .....................................................................................................
Upełnomocniony przedstawiciel Przedsiębiorstwa

.......................................
(podpis, pieczęć)

Data: .....................................

FORMULARZ OFERTOWY
strona
z ogólnej liczby stron

(pieczęć Wykonawcy)
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FORMULARZ OFERTOWY - strona 2
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na zadanie pn. „Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do stołówki w
Zespole Szkół ul. Unicka 5, 21-110 Ostrów Lubelski na rok 2021”- część 2, za cenę:
Cena kosztorysowa oferty brutto: …...…….....................….......................……zł
(słownie:………………………………………...................................................………………), w tym:
Termin Płatności za fakturę …………… dni.

PAKIET NR II
WARZYWA I OWOCE, WARZYWA PRZETWORZONE
NR
KLASYFIKACJ
I

03212100-1

03212100-1

01121112-9

01121110-5

01121113-6
03221113-1

ziemniaki jadalne
wysokoskrobiowe nie
zzieleniałe suche ,nie
nadmarznięte, bez
uszkodzeń najwyższej
jakości
Ziemniaki młode nie
zzieleniałe suche ,bez
uszkodzeń gat I
Marchew świeża
płukana gatunek I
pakowana w 10kg worki
Pietruszka średniej
wielkości, płukana bez
śladów nagnicia, gat I,
pakowana w 5 kg worki
Seler średniej wielkości,
gładki bez śladów
nagnicia, Gatunek I,
pakowany w 5 kg worki
Cebula średniej wielkości
pakowana w 5kg worki
Cebula czerwona średniej
wielkości

JEDN.
MIARY

ILOŚĆ

kg

12500

kg

2950

kg

1820

kg

440

kg

450

kg

810

kg

10

03221113-1

Cebula cukrowa

kg

15

01121110-5

Por czysty, świeży, bez
śladów uszkodzeń
najwyższej jakości

Kg

330

Szczypiorek

pęcz.

300

Pietruszka natka

pęcz.

120

Koperek

pęcz.

170

kg

700

01121300-4

01121410-8

Kapusta biała nie
uszkodzona
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CENA
JEDN.
NETTO

N

WARTOŚĆ
NETTO

VAT
(%)

WARTOŚĆ
BRUTTO

Kapusta biała młoda

kg

290

Kapusta pekińska

kg

480

01121410-8

Kapusta czerwona

kg

210

15331461-6

Kapusta kiszona biała na
zakwasie naturalnym o
właściwych cechach
organoleptycznych

kg

780

03221260-6

Pieczarki młode gatunek I,
nie zwiędnięte

kg

Kw. I
30kg
kw. II
40kg
kw.III
40kg
Kw IV
30kg

01121111-2

Buraki średniej wielkości
pakowane w 10kg workach
gatunek I

kg

950
Kw.I
30pę

01121110-5

01121212-0

01121420-1

03221110-0
03221250-3
15331400-1
15331400-1
01131210-9

Rzodkiewka czysta, bez
śladów uszkodzeń
gatunek I

Fasolka szparagowa
młoda, świeża najwyższej
jakości
Kalafior świeży, czysty,
gat.I sezonowo
od czerwca – do
października.
Biała rzodkiew gat.I
świeża nie uszkodzona
Cukinia średniej wielkości
od czerwca do listopada
Ogórki kwaszone
opakowanie wiaderko 3kg
Ogórki małosolne
sezonowo opakowanie
wiaderko 3kg
Cytryna gatunek I

Kw.II
250pe
pęcz.
Kw.III
120pe
Kw.IV
20pę

kg

150

szt.

200

kg

40

kg

200

kg

550

kg

70

kg

80
kw. I
50 kg

03221240-0

Pomidor świeży, bez
śladów uszkodzeń
mechanicznych

kw. II
240 kg
kg
kw. III
250 kg
kw. IV
50 kg
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03221000-6

03221000-6

Ogórek zielony świeży,
gruntowy pierwszej
jakości, bez uszkodzeń
mechanicznych (od
czerwca do sierpnia)
Ogórek zielony świeży,
szklarniowy pierwszej
jakości, bez uszkodzeń
mechanicznych (od
stycznia do czerwca i od
sierpnia do grudnia)

kg

230

kg

220

kw.I
20 szt

03221310-2

Sałata zielona, świeża,
czysta, nie zgniła gatunek I

kw.II
300 szt
szt
kw.III
120 szt
kw. IV
30 szt

03221430-9

Brokuł świeży, czysty,
gat.I sezonowo
od maja – do listopada

szt

110
kw.I
30 kg

03221230-7

Papryka mix ( czerwona
żółta, zielona) świeża
mięsista, średniej
wielkości bez uszkodzeń
Gatunek I

kw.II
50 kg
kg
kw. III
70 kg
kw IV
30 kg
Kw.I
15 szt
Kw II
20 szt

03221310-2

Sałata lodowa świeża,
czysta, nie zgniła, gat.I

szt

Kw.III
20 szt
Kw.IV
15
szt

15332170-6

Szczaw świeży nie
zwiędnięty,
Botwina pakowana w
pęczki świeża, młode liście
i korzenie buraka
ćwikłowego m-ce kwiecień
- lipiec

kg

10

kg

50

01131321-0

jabłka dojrzałe średniej
wielkości słodkie soczyste
gat I : (champion, cortland,
rubin, jonagold,

kg

1590

01131321-0

Jabłka na kompot
(antonówka, szara reneta)

kg

180

03221111-7
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01131111-5

Banany średnio dojrzałe,
bez śladów uszkodzeń
Gatunek I

kg

198

01131313-1

Truskawki świeże słodkie

kg

50

01131220-2

Pomarańcz gruby
gatunek I

kg

40

01131220-2

mandarynka

kg

80

03222333-6

Wiśnie sezonowo

kg

20

03222334-3

Śliwka sezonowo

kg

30

0322222-6

Gruszka konferencja
sezonowo

kg

80

03222332-9

Nektarynka

kg

50

03222332-9

Brzoskwinia

kg

50

03221400-0

Brukselka sezonowo

kg

30

03221340-1

Szpinak liście świeży
Gatunek I

kg

10

03221100-7

Czosnek

szt.

80

RAZEM
Proszę przeliczać w gramaturach podanych w pakiecie.

Uwaga: Do oceny ofert będzie brana pod uwagę cena brutto
6. Oświadczamy, że zrealizujemy przedmiot zamówienia zgodnie ze wszystkimi wymogami Zamawiającego
określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
7. Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć do realizacji podwykonawcom następującą część zamówienia:
………………………………………….. (nie wypełnienie niniejszego punktu oznacza, iż Wykonawca nie zamierza
powierzyć do realizacji podwykonawcom żadnej części zamówienia).
8. Zgadzamy się na warunki zawarte we wzorze umowy oraz zatwierdzamy jego treść.
9. Deklarujemy, że wszystkie oświadczenia i informacje zamieszczone w niniejszym „FORMULARZU
OFERTOWYM” są kompletne, prawdziwe i dokładne w każdym szczególe.
10.
Nazwiska i stanowiska osób, z którymi można się kontaktować w celu uzyskania dalszych informacji, jeżeli
będą wymagane: .................................................................................................. ...
Upełnomocniony przedstawiciel Przedsiębiorstwa

.......................................
(podpis, pieczęć)

Data: .....................................

FORMULARZ OFERTOWY
strona
z ogólnej liczby stron

(pieczęć Wykonawcy)
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FORMULARZ OFERTOWY - strona 2
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na zadanie pn. „Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do stołówki w
Zespole Szkół ul. Unicka 5, 21-110 Ostrów Lubelski na rok 2021”- część 3, za cenę:
Cena kosztorysowa oferty brutto: …...…….....................….......................……zł
(słownie:………………………………………...................................................………………), w tym:
Termin Płatności za fakturę …………… dni.

PAKIET NR III
MROŻONKI, RYBY I PRZETWORY Z RYB
NR
KLASYFIKACJI

15890000-3

Mieszanka kompotowa
owocowa pakowana w
woreczkach 2500g

JEDN.
MIARY

ILOŚĆ

kg

1480

15331170-9

Mieszanka warzywna
7-składnikowa op. 2500g

kg

300

15331170-9

Włoszczyzna 2500g

kg

40

kg

450

kg

30

kg

100

15222000-0
15210000-0
15241200-1

Filety rybne- morszczuk bez
glazury i bez skóry SHP
Filet z dorsza bez glazury i
skóry SHP
Filet śledziowy matjas
op. 4kg

15234000-7

Makrela wędzona świeża

kg

120

15241700-6

Kotlety rybne ryba mielona
22%

kg

42

15241700-6

Paluszki rybne z fileta

kg

30

15894300-4

Pyzy z mięsem op 2500g

kg

420

kg

360

15894300-4

Kluski śląskie op. 2500g

15331170-9

Kalafior mrożony op. 2500g,

kg

420

15331170-9

Brokuł mrożony op. 2500g,

kg

190

15331170-9

Bukiet warzyw( kalafior brokuł-marchew)op. 2500g,

kg

40

15331170-9

Warzywa na patelnię 2500g

kg

60

kg

200

kg

20

kg

30

kg

80

kg

30

15331170-9
15331170-9
15331170-9
15331170-9
03222333-6

Fasola szparagowa op.
2500g,
Marchew mini niekrojona op.
nie mniejsze niż 2000g,
Szpinak mrożony liście op.
2500g,
Truskawka mrożona op.
2500g,
Wiśnia mrożona op. 2500g,
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CENA
JEDN.
NETTO

N

WARTOŚĆ
NETTO

VAT
(%)

WARTOŚĆ
BRUTTO

03222333-6

Śliwka mrożona op. 2500g

kg

20

15895100-9

Kotlety hamburger 100g

op

14

15851000-8

Pierogi z kapustą i grzybami
Gatunek I

Kg

15

15851000-8

Pierogi z grzybami gatunek I

Kg

15

15851000-8

Uszka z kapustą i grzybami
Gatunek I

Kg

6

15851000-8

Uszka z grzybami gatunek I

kg

6

15555100-4

Lody w rożku

Szt.

70

15555100-4

Lody w kubeczku

szt

70

RAZEM
Proszę przeliczać w gramaturach podanych w pakiecie.

Uwaga: Do oceny ofert będzie brana pod uwagę cena brutto
1. Oświadczamy, że zrealizujemy przedmiot zamówienia zgodnie ze wszystkimi wymogami Zamawiającego
określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć do realizacji podwykonawcom następującą część zamówienia:
………………………………………….. (nie wypełnienie niniejszego punktu oznacza, iż Wykonawca nie zamierza
powierzyć do realizacji podwykonawcom żadnej części zamówienia).
3. Zgadzamy się na warunki zawarte we wzorze umowy oraz zatwierdzamy jego treść.
4. Deklarujemy, że wszystkie oświadczenia i informacje zamieszczone w niniejszym „FORMULARZU
OFERTOWYM” są kompletne, prawdziwe i dokładne w każdym szczególe.
5. Nazwiska i stanowiska osób, z którymi można się kontaktować w celu uzyskania dalszych informacji, jeżeli będą
wymagane: .....................................................................................................
Upełnomocniony przedstawiciel Przedsiębiorstwa

.......................................
(podpis, pieczęć)

Data: .....................................

FORMULARZ OFERTOWY
strona
z ogólnej liczby stron

(pieczęć Wykonawcy)
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FORMULARZ OFERTOWY - strona 2
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na zadanie pn. „Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do stołówki w
Zespole Szkół ul. Unicka 5, 21-110 Ostrów Lubelski na rok 2021”- część 4, za cenę:
Cena kosztorysowa oferty brutto: …...…….....................….......................……zł
(słownie:………………………………………...................................................………………), w tym:
Termin Płatności za fakturę …………… dni.

PAKIET NR IV
MIĘSO WIEPRZOWE I MIĘSO WOŁOWE ORAZ PODROBY WIEPRZOWE
NR
KLASYFIKAC
JI

15113000-3

15113000-3

15113000-3

15111100-0

15111100-0

15111000-9

JEDN.
MIARY

ILOŚĆ

kg

370

kg

120

kg

1350

kg

150

kg

30

kg

12

kg

160

Wołowina karczek bez kości
świeży o właściwych cechach
organoleptycznych

kg

50

Szponder wołowy świeży

kg

20

Słonina

kg

150

Podgardle

kg

20

Serca wieprzowe

kg

30

kg

40

kg

90

Schab bez kości środkowy,
świeży, o właściwych cechach
organoleptycznych
Żeberka paski o właściwych
cechach organoleptycznych
Łopatka wieprzowa bez kości
o właściwych cechach
organoleptycznych
Szynka wieprzowa bez kości
o właściwych cechach
organoleptycznych
Karkówka wieprzowa bez
kości o właściwych cechach
organoleptycznych
Polędwiczki wieprzowe
świeże o właściwych cechach
organoleptycznych
Wołowina miękka b/k z
udźca świeża o właściwych
cechach organoleptycznych

15113000-3

15100000-9
15100000-9

15100000-9

Wątroba wieprzowa świeża o
właściwych cechach
organoleptycznych
Ozory wieprzowe świeże o
właściwych cechach
organoleptycznych
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CENA
JEDN.
NETTO

N

WARTOŚĆ
NETTO

VAT
(%)

WARTOŚĆ
BRUTTO

15100000-9

Boczek surowy gatunek I

kg

5

15111000-9

Flaki wołowe

Kg

90

RAZEM
Proszę przeliczać w gramaturach podanych w pakiecie.

Uwaga: Do oceny ofert będzie brana pod uwagę cena brutto
6. Oświadczamy, że zrealizujemy przedmiot zamówienia zgodnie ze wszystkimi wymogami Zamawiającego
określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
7. Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć do realizacji podwykonawcom następującą część zamówienia:
………………………………………….. (nie wypełnienie niniejszego punktu oznacza, iż Wykonawca nie zamierza
powierzyć do realizacji podwykonawcom żadnej części zamówienia).
8. Zgadzamy się na warunki zawarte we wzorze umowy oraz zatwierdzamy jego treść.
9. Deklarujemy, że wszystkie oświadczenia i informacje zamieszczone w niniejszym „FORMULARZU
OFERTOWYM” są kompletne, prawdziwe i dokładne w każdym szczególe.
10.
Nazwiska i stanowiska osób, z którymi można się kontaktować w celu uzyskania dalszych informacji,
jeżeli będą wymagane: .....................................................................................................
Upełnomocniony przedstawiciel Przedsiębiorstwa

.......................................
(podpis, pieczęć)

Data: .....................................

FORMULARZ OFERTOWY
strona
z ogólnej liczby stron

(pieczęć Wykonawcy)
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FORMULARZ OFERTOWY - strona 2
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na zadanie pn. „Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do stołówki w
Zespole Szkół ul. Unicka 5, 21-110 Ostrów Lubelski na rok 2021”- część 5, za cenę:
Cena kosztorysowa oferty brutto: …...…….....................….......................……zł
(słownie:………………………………………...................................................………………), w tym:
Termin Płatności za fakturę …………… dni.

PAKIET NR V
ARTYKUŁY SPOŻYWCZE – PRZYPRAWY, MAKARONY

NR
KLASYFIKAC
JI
15863000-5
15863000-5

15861200-3

15841000-5

15830000-5
15831000-2

Herbata czarna liściasta
100g
Herbata expresowa
50szt, op 100g
Kawa zbożowa
rozpuszczalna (skład:
zboża nie mniej niż
72%) (150g)
Kakao 100 g ciemne,
zawartość tłuszczu
kakaowego 10-12%,
białko 23,5g
Cukier puder sypki op
500g
Cukier biały kryształ
polski op 1kg
Cukier trzcinowy 1kg

15890000-3
15899000-6

15613100-9

Cukier wanilinowy
(32g)
Proszek do pieczenia
( op 30g)
Kasza gryczana średnio
palona 1 kg,
Kasza jęczmienna
średnia 1kg

JEDN.
MIAR
Y

ILOŚĆ

szt.

1100

szt

20

szt.

50

szt.

60

kg

12

kg

2590

kg

4

szt.

50

szt

5

kg

130

kg

120
20

Kasza kuskus 1 kg

kg

Kasza manna zwykła
500g

kg

40

15613100-9

Kasza jaglana 500g

kg

45

15613100-9

Kasza kukurydziana
500g

kg

10

15613311-1

Płatki kukurydziane 500g

szt.

120

15613311-1

Płatki kukurydziane 250g

szt

80

kg

150

szt

70

15613380-5

15613311-1

Płatki owsiane górskie
500g
Muszelki czekoladowe,
kulki czekoladowe 500g,
skład: mąki 69%,
pełnoziarnistej
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CENA
JEDN.
NETTO

WARTOŚ
N
Ć NETTO

VAT
(%)

WARTOŚĆ
BRUTTO

15613311-1

15613313-5
15611000-4

15611000-4

15612100-2
15612000-1
15612210-6

15332290-3

15332140-7

15891400-4

31,4%,zawartość
tłuszczu 3,9%,
zawartość kakao 3,1%,
witamina C w 100g 12
mg
Muszelki czekoladowe,
kulki czekoladowe 250g,
skład: mąki 69%,
pełnoziarnistej
31,4%,zawartość
tłuszczu 3,9%,
zawartość kakao 3,1%,
witamina C w 100g 12
mg
Musli owocowe op.
250g
Ryż biały długoziarnisty
opakowanie 1 kg
Ryż biały długoziarnisty
opakowanie 400g,
pakowany w torebki 4
razy po 100g
Mąka pszenna
poznańska typ500 1kg
Mąka ziemniaczana
500g

szt

40

szt

10

kg

370

szt

20

kg

590

kg

30

Mąka kukurydziana
500g

kg

5

Mąka gryczana 1 kg

kg

10

Mąka orkiszowa 1kg

kg

5

Dżem mix
(truskawkowy,
wiśniowy,
brzoskwiniowy owoce
leśne, czarna porzeczka
niskosłodzony op. 370g

szt.

90

szt

240

Powidła śliwkowe 360 g

szt.

70

Jabłka pieczone o niskiej
zawartości cukru 900g
jabłka 82%

szt

50

Ocet 10% butelka 0,5 l

szt.

20

Ocet winny biały i
czerwony butelka 250ml

szt

5

Zupa pieczarkowa

60g

szt.

80

Zupa barszcz biały 66g
mąka pszenna
42,7%,odtłuszczone
mleko w proszku 22,9%,
suszone warzywa 0,9%

szt.

300

Dżem mix
(truskawkowy,
wiśniowy,
brzoskwiniowy owoce
leśne, czarna porzeczka
niskosłodzony op. 650g
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15842310-8
15890000-3

15331462-3

15800000-6

15614000-5
15614000-5

15331470-2

01121220-9
01112210-0

15331131-4

15331500-2

Zupa w proszku żurek
40g

szt

30

Barszcz czerwony 60gr

szt

20

Zupa borowikowa
mleko w proszku
9,0%,mąka pszenna
21,2%, śmietanka w
proszku 9,0%,suszone
grzyby borowik2,6%,
maślak suszone
warzywa 5,0% 45g

szt.

60

Zupa grzybowa 40g

szt

30

Zupa fasolowa 50gr

Szt.

20

Zupa grochowa 70gr

szt

20

Zupa ogonowa 40g

szt.

150

Pieczywo chrupkie
(żytnie, 7-ziaren,
pszenne, orkiszowe
170g

szt.

50

Kisiel owocowy (40g)

szt.

300

szt.

50

szt.

424

szt.

300

szt.

350

szt

15

szt.

360

kg

60

kg

90

kg

30

szt

16

szt.

248

Żelatyna spożywcza
(50g)
Groszek konserwowy
400g
Bułka tarta 500g nie ze
zwrotów pieczywa z
mąki pszennej
Wafle ryżowe( naturalne
musli, orkiszowe ,z
kukurydzą) masa netto
120g
Podpłomyki bezcukrowe
Kukurydza konserwowa
Puszka 400g, bez
śladów uszkodzeń
mechanicznych
Groch łupany 500g
Fasola biała „Jaś” nie
spleśniała 500g
Fasola drobna ” nie
spleśniała 500g
Fasola czerwona
konserwowa puszka
400g
Ogórek konserwowy
0,9l

15851000-8

Budyń (40g) waniliowy i
czekoladowy

szt.

150

15871260-4

Sos boloński 50g

szt.

275

szt

10

szt

15

15871260-4
15871260-4

Sos pieczeniowy jasny
30g
Sos pieczeniowy ciemny
30g

35

15871200-6

Sos koperkowo ziołowy 9g

szt.

480

15871200-6

Sos koperkowo ziołowy 1000g

kg

2

szt

30

szt

30

kg

250

szt.

20

Sól warzona
spożywcza, jodowana
drobno - ziarnista 1kg

kg

240

Sól nisko-sodowa 350g

kg

5

Sól morska 900g

kg

5

litr

390

litr

10

Szt.

10

Szt.

5

szt.

130

Szt.

60

15871200-6

15871200-6

15331427-6

15331427-6

15872400-5

15411000-2
15411100-3

15411100-3

15411110-6

sos francuski 9g
sos grecki, czosnkowy,
włoski, do mizerii,
paprykowo - ziołowy
9g
koncentrat pomidorowy
30% intensywna
czerwona barwa w
szklanym opakowaniu
op.900g
koncentrat pomidorowy
30% wyprodukowany ze
świeżych pomidorów
bez żadnych
konserwantów i
dodatków intensywna
czerwona barwa w
szklanym opakowaniu
200g

Olej 1l rafinowany
rzepakowy
Olej 1l rafinowany
słonecznikowy
Olej rzepakowy z
bazylią czosnkiem i
pomidorami
op szklane 250ml
Oliwa z oliwek z
pierwszego tłoczenia
0,5L
przyprawa warzywna o
zawartości warzyw
suszonych 15,5% op.200g
w opakowaniu z systemem
utrzymania aromatu

15871000-4

Warzywa suszone bez
glutaminianu sodu 100g

36

przyprawa do mięs
skład: (papryka 7,9%,
cebula 2,5%, koncentrat
pomidorowy 2%,natka
pietruszki, rozmaryn,
oregano, tymianek,
majeranek, papryka
ostra) 100g

szt

10

szt.

40

szt.

200

szt.

54

szt.

120

szt.

160

szt.

15

szt.

260

szt

36

szt.

140

szt.

350

szt.

10

Papryka ostra op 20g

szt.

20

Papryka słodka mielona
20g

szt.

40

Ziele angielskie 20g

szt.

160

Liść laurowy 12g

szt.

160

Przyprawa do kurczaka
100g

szt.

40

15872000-1

Zioła prowansalskie 20g

szt

10

15872000-1

Przyprawa kebab –
gyros 30g

szt

30

15872000-1

Bazylia op. 10g

szt

20

15872000-1

Oregano op. 10g

szt

20

15872000-1

Kolendra mielona 15g

szt

5

15872000-1

Przyprawa do
ziemniaków
30g

szt

80

15872000-1

Przyprawa do ryb 40g

szt

5

szt

5

szt

5

szt

20

15872100-2

15871000-4

15331110-1
15331400-1
15331400-1
15332170-6
15131310-1

15871000-4

15871000-4

15872000-1
15872000-1
15872000-1

Pieprz ziołowy mielony
op. 20g
Pieprz naturalny
mielony 20g
Przyprawa do zup w
płynie (1000g)
opakowanie butelka
szklana
Majeranek suszony tarty
20g
Kwasek cytrynowy
(20g)
Koncentrat buraczany w
płynie 330ml
Chrzan tarty
opakowanie słoik 280g
Chrzan tarty
opakowanie słoik 900ml
Szczaw słoik (320ml)
Pasztet „Mazowiecki”
słoik 460g
Panier do drobiu op.
200 g

Przyprawa do karkówki
30g
Przyprawa do żeberek
20g
Przyprawa do gulaszu
25g

37

15872000-1

Przyprawa do flaków
20g

szt

10

15872000-1

Przyprawa curry op.20g

szt

5

15872000-1

Tymianek op. 15g

szt

5

15872000-1

Lubczyk op. 12g

szt

5

15872000-1

Kminek 15g

szt

5

15872000-1

Imbir 20g

szt

10

15872000-1

Gałka muszkatołowa
mielona 15g

szt

10

15872000-1

Rozmaryn 15g

szt

5

15872000-1

Czosnek granulowany
20g

szt

10

15872000-1

Estragon 10g

szt

5

Natka pietruszki suszona
10g

szt

30

Koper suszony 10g

szt

30

15871250-1

Musztarda (210g)

szt.

390

15871230-5

keczup łagodny op 500g
(spełniający wymogi w
placówkach
oświatowych)

szt.

420

15871273-8

majonez 400g bez
konserwantów zawartość
jaj 6,0%, zawartość
białka w 100ml -1,3gr,
tłuszcz 76% wartość
energetyczna w 100ml
702 kcal

szt.

440

szt.

90

szt.

88

szt.

160

szt.

370

szt

1000

szt

216

szt

30

szt

50

szt

372

szt

50

szt.

96

15331110-1
15331110-1
15240000-2
15240000-2
15240000-2
15240000-2

15240000-2
15240000-2
15240000-2
15131000-5
15131000-5

Seler konserwowy
320ml.
Seler konserwowy
500ml
Filet śledziowy w
pomidorach 170g
Filet śledziowy w oleju
170g
Filet z makreli w
pomidorach 170g
Filet z makreli w oleju
170g
Tuńczyk w kawałkach w
sosie własnym puszka
170g
Sałatka z makreli z
warzywami 150g
Sałatka pikantna z
makrelą 330g
Mielonka luksusowa
120g
Konserwa lunchmit
(300g) o niskiej

38

zawartości tłuszczu
15240000-2

Paprykarz szczeciński
330g

szt.

320

15240000-2

Paprykarz z łososia 135g

szt

50

szt

90

szt

50

szt.

708

szt

50

15240000-2
15240000-2
15131300-8
15131300-8

Paprykarz z makreli
135g
Paprykarz warzywny
135g
Pasztet podlaski
(puszka)195gr
Pasztet podlaski z
pieczarkami 100g

15131300-8

Pasztet podlaski 50g

szt

40

15331400-1

Sałatka grecka 0,9

szt.

176

15331400-1

Sałatka szlachecka

szt

56

15331400-1

Sałatka szwedzka 0,9 l

szt.

220

szt.

200

szt

40

szt.

20

szt

20

szt

40

szt

120

szt.

40

Wafel orzechowy w
polewie czekoladowej
XXL 52g

szt.

270

Baton zbożowy 40gr

szt.

90

Ciastka bez cukru 50gr

szt

90

15842300-5

Wafel orzechowy,
mleczny, czekoladowy
45 g

szt

90

15842300-5

Wafel oblewany 50gr

szt

90

szt.

90

szt

90

szt

90

szt

90

kg.

10

kg

60

15331400-1
15331400-1
15831600-8
15831600-8
15331400-1
15331400-1

15831500-7

15842300-5

15613311-1
15613311-1

15898000-9
15851190-6

Sałatka ukraińska
0,9 kg
Sałatka wielowarzywna
o łagodnym smaku 0,9 L
Miód naturalny
wielokwiatowy 380g
Miód naturalny
gryczany 380g
Papryka marynowana
900ml
Ćwikła 320 ml
Syrop owocowy 500ml
malina, truskawka,
wiśnia, bez
konserwantów i
sztucznych barwników

Ciasteczka zbożowe
135gr
flipsy kukurydziane
110gr
Chrupki kukurydziane
smakowe 80gr
Paluszki z sezamem lub
makiem
Drożdże piekarskie
naturalne w kostce 100g
Makaron spagetti 0,5 kg

39

15851100-9

Makaron (nitki, wstążkifala, świderek, rurki,
kolanko z falbanką
muszelka 1 kg

15851100-9

Makaron łazanka 1 kg

kg

110

15851100-9

Makaron zacierka 250g

kg

10

kg

25

kg

20

kg

1500

kg

110

szt.

2080

kg

7

kg

24

szt.

90

szt.

90

szt

36

szt

36

szt

450

15851100-9
15851100-9
15431100-9
15412000-9
15542200-1
15891100-1

15891100-1
41100000-0
41100000-0
41100000-0
41100000-0

Makaron drobna
muszelka, kokardka
500g
Makaron drobna
gwiazdka 500g
Masło roślinne w
kostce 250g zawartość
tłuszczu 75%
Smalec świeży
200g
Serek topiony bloczek
100g
Rosół jarzynowy bez
glutaminianu sodu
3,5 kg
Rosół z kury bez
glutaminianu sodu 1kg
Woda mineralna 0,5L
gazowana
Woda mineralna 0,5L
niegazowana
Woda mineralna 1,5L
gazowana
Woda mineralna 1,5L
niegazowana
Soczek marchwiowy
330ml

kg

820

15332410-1

Owoce suszone

kg

15331135-2

Grzyby suszone

kg

03222115-2

Rodzynki 100g

szt

6

Mak 250g

szt

6

Szt

10

szt

10

szt.

20

03222112-1
03222332-9

Ananasy w syropie
puszka 500g
Brzoskwinie w syropie
puszka 820g
Śliwka suszona 100g

4
1

RAZEM
Proszę przeliczać w gramaturach podanych w pakiecie.

Uwaga: Do oceny ofert będzie brana pod uwagę cena brutto
1. Oświadczamy, że zrealizujemy przedmiot zamówienia zgodnie ze wszystkimi wymogami Zamawiającego
określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć do realizacji podwykonawcom następującą część zamówienia:
………………………………………….. (nie wypełnienie niniejszego punktu oznacza, iż Wykonawca nie zamierza
powierzyć do realizacji podwykonawcom żadnej części zamówienia).
3. Zgadzamy się na warunki zawarte we wzorze umowy oraz zatwierdzamy jego treść.
4. Deklarujemy, że wszystkie oświadczenia i informacje zamieszczone w niniejszym „FORMULARZU
OFERTOWYM” są kompletne, prawdziwe i dokładne w każdym szczególe.
40

5. Nazwiska i stanowiska osób, z którymi można się kontaktować w celu uzyskania dalszych informacji, jeżeli będą
wymagane: .....................................................................................................
Upełnomocniony przedstawiciel Przedsiębiorstwa

.......................................
(podpis, pieczęć)

Data: .....................................

FORMULARZ OFERTOWY
strona
z ogólnej liczby stron

(pieczęć Wykonawcy)
41

FORMULARZ OFERTOWY - strona 2
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na zadanie pn. „Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do stołówki w
Zespole Szkół ul. Unicka 5, 21-110 Ostrów Lubelski na rok 2021”- część 6, za cenę:
Cena kosztorysowa oferty brutto: …...…….....................….......................……zł
(słownie:………………………………………...................................................………………), w tym:
Termin Płatności za fakturę …………… dni.

PAKIET NR VI
PRODUKTY MĄCZNE
NR
KLASYFIKACJI

Knedle ze śliwką
Knedle z
truskawkami
Knedle z
twarogiem
Pierogi ruskie
(skład farszu:
twaróg min 40%)
Pierogi ze śliwką

15851000-8

Pierogi z
truskawką
Pierogi ze
szpinakiem
Kluski śląskie

15851000-8
15851000-8

15851000-8

15851000-8
15851000-8

Pierogi z
mięsem(skład
farszu: mięso
wieprzowe z
łopatki min 80%)
Pierogi wiejskie
(skład farszu:
twaróg min 40%)
Pierogi z kapustą
i pieczarkami
Pierogi z
soczewicą
Pierogi lubelskie
z serem na słodko
(skład farszu:
twaróg min 80%)
Naleśniki z serem
Krokiety z
mięsem (skład
farszu: mięso
wieprzowe z
łopatki min 80%)
Krokiety z
kapustą i
pieczarką
uszka z kapustą i
pieczarką

JEDN.
MIARY

ILOŚĆ

kg

60

kg

30

kg

60

kg

470

kg

30

kg

30

kg

30

kg

100

kg

200

kg

160

kg

120

kg

90

kg

130

kg

70

kg

20

kg

30

kg

5

CENA JEDN.
NETTO

42

WARTOŚĆ
N
NETTO

VAT
(%)

WARTOŚĆ
BRUTTO

15851000-8

15851000-8

15312000-8

15312000-8

15312000-8

Paszteciki z
kapustą i
pieczarką
Paszteciki z
mięsem (skład
farszu: mięso
wieprzowe z
łopatki min 80%)
Kluski leniwe
Pyzy
ziemniaczane z
mięsem (skład
farszu: mięso
wieprzowe z
łopatki min 80%)
Kopytka
ziemniaczane
Pierogi z
jagodami

kg

30

kg

20

kg

200

kg

60

kg

60

kg

60

RAZEM

Proszę przeliczać w gramaturach podanych w pakiecie

Uwaga: Do oceny ofert będzie brana pod uwagę cena brutto
11.
Oświadczamy, że zrealizujemy przedmiot zamówienia zgodnie ze wszystkimi wymogami Zamawiającego
określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
12.
Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć do realizacji podwykonawcom następującą część zamówienia:
………………………………………….. (nie wypełnienie niniejszego punktu oznacza, iż Wykonawca nie zamierza
powierzyć do realizacji podwykonawcom żadnej części zamówienia).
13.
Zgadzamy się na warunki zawarte we wzorze umowy oraz zatwierdzamy jego treść.
14.
Deklarujemy, że wszystkie oświadczenia i informacje zamieszczone w niniejszym „FORMULARZU
OFERTOWYM” są kompletne, prawdziwe i dokładne w każdym szczególe.
15.
Nazwiska i stanowiska osób, z którymi można się kontaktować w celu uzyskania dalszych informacji, jeżeli
będą wymagane: .....................................................................................................
Upełnomocniony przedstawiciel Przedsiębiorstwa

.......................................
(podpis, pieczęć)

Data: .....................................

FORMULARZ OFERTOWY
strona
z ogólnej liczby stron

(pieczęć Wykonawcy)

43

FORMULARZ OFERTOWY - strona 2
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na zadanie pn. „Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do stołówki w
Zespole Szkół ul. Unicka 5, 21-110 Ostrów Lubelski na rok 2020”- część 7, za cenę:
Cena kosztorysowa oferty brutto: …...…….....................….......................……zł
(słownie:………………………………………...................................................………………), w tym:
Termin Płatności za fakturę …………… dni.

PAKIET NR VII
PIECZYWO

NR
KLASYFIKACJI

JEDN.
MIARY

ILOŚĆ

Chleb mazowiecki (1kg)

szt.

5120

Chleb mieszany z mieszanką
zbóż 350g

szt.

50

Chleb mazowiecki (0,6kg)

szt.

20

15811100-7

Chleb razowy (0,7kg)

szt.

3250

15811100-7

Chleb słonecznikowy
420g

szt

100

15811100-7

Chleb cebulowy 500g

szt

20

15811100-7

Chleb blaszka 1 kg

Szt

20

15811400-0

Bułka wyborowa (300g)

szt.

7980

15811400-0

Bułka zwykła (50g)

szt.

3880

15811400-0

Bułka zwykła (80g)

szt.

4690

15811400-0

Bułka maślana (90g) + rogal

szt.

540

szt.

990

szt

60

15811100-7

15812122-4

15811400-0

Drożdżówka 90g ( z serem,
marmoladą, budyniem, toffi,
czekoladą, jagodą ,jabłkiem,
krem-mak )
Bułka maślana z rodzynkami
80g, paluch maślany z
rodzynkami 80g

15811100-7

Bułka grahamka 50g

szt.

200

15811100-7

Bułka alpejka 60g

szt

360

15811400-0

Bułka do hot-doga 80g

Szt

960

15811400-0

Bułka do kebaba, gyrosa
160gr

szt

180

15811400-0

Bułka do hamburgera 80g

szt

180

15812121-7

Cebularz

szt.

720
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CENA
JEDN.
NETTO

N

WARTOŚĆ
NETTO

VAT
(%)

WARTOŚĆ
BRUTTO

15812121-7

Kulebiak z kapustą 90g

szt

180

15812122-4

Pączek

szt.

350

15812121-7

Pizza

szt.

630

15812121-7

Paluch z czosnkiem 70g

szt

180

15812121-7

Zapiekanka 90gr

szt

540

Szarlotka ciasto

kg

30

Ciastka firmowe

kg

20

RAZEM

Proszę przeliczać w gramaturach podanych w pakiecie.

Uwaga: Do oceny ofert będzie brana pod uwagę cena brutto
16.
Oświadczamy, że zrealizujemy przedmiot zamówienia zgodnie ze wszystkimi wymogami Zamawiającego
określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
17.
Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć do realizacji podwykonawcom następującą część zamówienia:
………………………………………….. (nie wypełnienie niniejszego punktu oznacza, iż Wykonawca nie zamierza
powierzyć do realizacji podwykonawcom żadnej części zamówienia).
18.
Zgadzamy się na warunki zawarte we wzorze umowy oraz zatwierdzamy jego treść.
19.
Deklarujemy, że wszystkie oświadczenia i informacje zamieszczone w niniejszym „FORMULARZU
OFERTOWYM” są kompletne, prawdziwe i dokładne w każdym szczególe.
20.
Nazwiska i stanowiska osób, z którymi można się kontaktować w celu uzyskania dalszych informacji, jeżeli
będą wymagane: .....................................................................................................
Upełnomocniony przedstawiciel Przedsiębiorstwa

.......................................
(podpis, pieczęć)

Data: .....................................

FORMULARZ OFERTOWY
strona
z ogólnej liczby stron

(pieczęć Wykonawcy)
45

FORMULARZ OFERTOWY - strona 2
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na zadanie pn. „Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do stołówki w
Zespole Szkół ul. Unicka 5, 21-110 Ostrów Lubelski na rok 2020”- część 8, za cenę:
Cena kosztorysowa oferty brutto: …...…….....................….......................……zł
(słownie:………………………………………...................................................………………), w tym:
Termin Płatności za fakturę …………… dni.

PAKIET NR VIII
JAJA
NR
KLASYFIKACJI

03142500-3

JEDN.
MIARY

Jaja kurze
świeże nie
mniejsze niż L
(masa nie niej
niż 60g), nie
popękane,
czyste,
posiadające
dokument
identyfikacyjny
gatunek I
2.

szt.

ILOŚĆ

CENA JEDN.
NETTO

WARTOŚĆ
a.
N
NETTO

VAT
(%)

WARTOŚĆ
BRUTTO

37500

RAZEM

Uwaga: Do oceny ofert będzie brana pod uwagę cena brutto
21.
Oświadczamy, że zrealizujemy przedmiot zamówienia zgodnie ze wszystkimi wymogami Zamawiającego
określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
22.
Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć do realizacji podwykonawcom następującą część zamówienia:
………………………………………….. (nie wypełnienie niniejszego punktu oznacza, iż Wykonawca nie zamierza
powierzyć do realizacji podwykonawcom żadnej części zamówienia).
23.
Zgadzamy się na warunki zawarte we wzorze umowy oraz zatwierdzamy jego treść.
24.
Deklarujemy, że wszystkie oświadczenia i informacje zamieszczone w niniejszym „FORMULARZU
OFERTOWYM” są kompletne, prawdziwe i dokładne w każdym szczególe.
25.
Nazwiska i stanowiska osób, z którymi można się kontaktować w celu uzyskania dalszych informacji, jeżeli
będą wymagane: .................................................................................................. ...
Upełnomocniony przedstawiciel Przedsiębiorstwa

.......................................
(podpis, pieczęć)

Data: .....................................

FORMULARZ OFERTOWY
strona
z ogólnej liczby stron

(pieczęć Wykonawcy)

46

FORMULARZ OFERTOWY - strona 2

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na zadanie pn. „Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do stołówki w
Zespole Szkół ul. Unicka 5, 21-110 Ostrów Lubelski na rok 2020”- część 9, za cenę:
Cena kosztorysowa oferty brutto: …...…….....................….......................……zł
(słownie:………………………………………...................................................………………), w tym:
Termin Płatności za fakturę …………… dni.

PAKIET NR IX
MIĘSO DROBIOWE (wędliny i wyroby wędliniarskie drobiowe)
NR
KLASYFIKACJI

15112210-1

15112210-1

15112130-6
15112200-8

15112210-1

15112210-1

Udka z kurczaka świeże, o
właściwych cechach
organoleptycznych
Udziec z kurczaka świeży, gat
I o właściwych cechach
organoleptycznych
Kurczaki świeże gat I o
właściwych cechach
organoleptycznych
Skrzydełka drobiowe
Filet z kurczaka bez skóry,
bez kości, świeży, gat I o
właściwych cechach
organoleptycznych
Mięso gulaszowe z indyka
gatunek I

JEDN.
MIARY

ILOŚĆ

kg

1200

kg

100

kg

1100

kg

150

kg

360

kg

70

15112210-1

Udziec z indyka bez kości

kg

20

15112210-1

Filet z indyka bez skóry, bez
kości, świeży, gat I o
właściwych cechach
organoleptycznych

kg

40

Podroby – żołądki z kurczaka

kg

30

Podroby – serca z kurczaka

kg

50

kg

120

kg

60

Szynkowa drobiowa

kg

70

Polędwica sopocka drobiowa

kg

60

Szynka z piersią indyczą

kg

150

15114000-0

15112200-8
15131135-0

15131135-0

Wątroba drobiowa świeża, gat
I o właściwych cechach
organoleptycznych
Kurczak opiekany z pieczarką
57% mięsa
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CENA
JEDN.
NETTO

N

WARTOŚĆ
NETTO

VAT
(%)

WARTOŚĆ
BRUTTO

Szynka konserwowa
drobiowa

kg

200

Szynka plaster miodu

kg

20

Parówki drobiowe

kg

400

Pasztet drobiowy

kg

70

Pasztet drobiowy skład: 38%
mięsa

kg

80

Szynka drobiowa tostowa

kg

20

Szynka z indyka

kg

20

Kiełbasa żywiecka z indyka

kg

70

Polędwica drobiowa z
warzywami

kg

50

Mielonka drobiowa

kg

210

Szynka biała drobiowa

kg

40

Polędwica miodowa

kg

150

Polędwica z piersi kurczaka

kg

40

Szynka z piersi kurczaka

kg

150

Polędwica drobiowa z
majerankiem

kg

100

Fantazja z mięsa drobiowego

kg

20

Pierś z kurczaka gotowana

kg

40

Filet wędzony z indyka

kg

40

Polędwica drobiowa

kg

30

Udziec w galarecie 72%
mięsa

kg

10

Salceson z indyka

kg

80

Pierś gotowana z indyka
56% mięsa z indyka

kg

25

15131135-0

Filet królewski z indyka

kg

40

15131135-0

Pasztetowa drobiowa

Kg

90

15131135-0

Rolada drobiowa z kurczaka

kg

40

15131135-0

Baleron drobiowy

kg

110

15131135-0

Kurczak pieczony 85% mięsa

kg

30

15131135-0

Kanapkowa drobiowa

kg

130

15131135-0

Śniadaniowa drobiowa

kg

30

RAZEM

Uwaga: Do oceny ofert będzie brana pod uwagę cena brutto
11.
Oświadczamy, że zrealizujemy przedmiot zamówienia zgodnie
Zamawiającego określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
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ze

wszystkimi

wymogami

12.
Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć do realizacji podwykonawcom następującą część
zamówienia: ………………………………………….. (nie wypełnienie niniejszego punktu oznacza, iż Wykonawca
nie zamierza powierzyć do realizacji podwykonawcom żadnej części zamówienia).
13.
Zgadzamy się na warunki zawarte we wzorze umowy oraz zatwierdzamy jego treść.
14.
Deklarujemy, że wszystkie oświadczenia i informacje zamieszczone w niniejszym „FORMULARZU
OFERTOWYM” są kompletne, prawdziwe i dokładne w każdym szczególe.
15.
Nazwiska i stanowiska osób, z którymi można się kontaktować w celu uzyskania dalszych informacji,
jeżeli będą wymagane: .....................................................................................................
Upełnomocniony przedstawiciel Przedsiębiorstwa

......................................
(podpis, pieczęć)

Data: .....................................

FORMULARZ OFERTOWY
strona
z ogólnej liczby stron

(pieczęć Wykonawcy)
49

FORMULARZ OFERTOWY - strona 2
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na zadanie pn. „Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do stołówki w
Zespole Szkół ul. Unicka 5, 21-110 Ostrów Lubelski na rok 2020”- część 10, za cenę:
Cena kosztorysowa oferty brutto: …...…….....................….......................……zł
(słownie:………………………………………...................................................………………), w tym:
Termin Płatności za fakturę …………… dni.

PAKIET NR X
WĘDLINY WIEPRZOWO-WOŁOWE
NR
KLASYFIKA
CJI

JEDN.
MIARY

ILOŚĆ

15131210-0

Szynka wędzona

kg

180

15131210-0

Szynka wieprzowa
gotowana

kg

70

15131210-0

Szynka chłopska

kg

20

Baleron

kg

40

Pieczeń rzymska

kg

200

Podwawelska

kg

200

Boczek wędzony

kg

110

Kiełbasa kanapkowa

kg

150

Kiełbasa swojska

kg

20

Kiełbasa śląska

kg

90

Kaszanka

kg

150

Kiełbasa szynkowa

kg

150

Kiełbasa szkolna z
szynki

kg

40

Kiełbasa zwyczajna

kg

180

Kiełbasa krakowska

kg

110

Kiełbasa krakowska
parzona

kg

50

Kiełbasa żywiecka

kg

50

Mielonka prasowana

kg

60

Mielonka tyrolska

kg

40

Kiełbasa wiejska

kg

20

15131400-9

50

CENA JEDN.
N
NETTO

WARTOŚĆ
NETTO

VAT
(%)

WARTOŚĆ
BRUTTO

Kiełbasa z cielęciną

kg

20

Kiełbasa głogowska

kg

10

Łopatka prasowana

kg

70

Łopatka z liściem

kg

30

Łopatka wędzona

kg

30

Szynka delikatesowa

kg

100

Szynka konserwowa
wieprzowa

kg

80

Salceson włoski

kg

90

Polędwica sopocka

kg

160

Luncheon Mat
królewski

kg

50

Parówki wieprzowe grube

kg

250

Mortadela 63% mięsa

kg

60

Schab w majeranku

kg

40

Schab pieczony

kg

30

Schab tradycyjny

kg

20

15131400-9

Łopatka pieczona

kg

40

15131400-9

Ogonówka wędzona

kg

10

Klops pieczony

kg

150

Rolada schabowa

kg

30

Kiełbasa toruńska

kg

20

Rolada szynkowa

kg

30

Kiełbasa biała parzona

kg

5

Szynka pieczona

kg

30

Szynka tradycyjna

kg

20

Karczek pieczony

kg

10

Pasztet wieprzowy

kg

80

Pasztetowa wieprzowa

kg

60

Parówki delikatesowe
71% mięsa

kg

540

15131400-9
15131400-9
15131400-9

15131400-9
15131400-9
15131400-9
15131400-9
15131400-9
15131400-9
15131400-9
15131400-9

RAZEM

Proszę przeliczać w gramaturach podanych w pakiecie.
Uwaga: Do oceny ofert będzie brana pod uwagę cena brutto
51

16.
Oświadczamy, że zrealizujemy przedmiot zamówienia zgodnie ze wszystkimi wymogami
Zamawiającego określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
17.
Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć do realizacji podwykonawcom następującą część
zamówienia: ………………………………………….. (nie wypełnienie niniejszego punktu oznacza, iż Wykonawca
nie zamierza powierzyć do realizacji podwykonawcom żadnej części zamówienia).
18.
Zgadzamy się na warunki zawarte we wzorze umowy oraz zatwierdzamy jego treść.
19.
Deklarujemy, że wszystkie oświadczenia i informacje zamieszczone w niniejszym „FORMULARZU
OFERTOWYM” są kompletne, prawdziwe i dokładne w każdym szczególe.
20.
Nazwiska i stanowiska osób, z którymi można się kontaktować w celu uzyskania dalszych informacji,
jeżeli będą wymagane: .....................................................................................................
Upełnomocniony przedstawiciel Przedsiębiorstwa

.......................................
(podpis, pieczęć)

Data: .....................................

FORMULARZ OFERTOWY
strona
z ogólnej liczby stron

(pieczęć Wykonawcy)
52

Załącznik nr 2 do SIWZ
Wykonawca:
………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:. DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW
SPOŻYWCZYCH DLA Zespołu Szkół w Ostrowie Lubelskim prowadzonego oświadczam, co
następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w rozdz. 10

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez
zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w rozdz. …………………
polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:
..…………………

………………………………………….……………………………………..,

w

następującym

zakresie:

…………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

(wskazać

podmiot

i

określić

odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podps)
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Załącznik nr 3 do SIWZ
Wykonawca:
.....................................................................................................
(pełna nazwa/firma, adres,
Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:. DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW
SPOŻYWCZYCH DLA Zespołu Szkół w Ostrowie Lubelskim oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1. Oświadczam, że nie podlegam
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

wykluczeniu

z

postępowania

na

podstawie

.................................... (miejscowość), dnia .................................. r.
.................................
(podpis)
Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie
art. ............. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych
w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w
związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki
naprawcze: .....................................................................
.................................... (miejscowość), dnia .................................. r.
..................................
..............
(podpis)
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym
postępowaniu, tj.: .......................................................................................................... (podać pełną
nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją
wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
.................................... (miejscowość), dnia .................................. r.
.........................
(podpis)
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne
z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
.................................... (miejscowość), dnia .................................. r.
............................
(podpis)
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Załącznik nr. 4 o SIWZ
Wzór umowy
PROJEKT
UMOWA NR ………………

zawarta w dniu ................................... w Ostrowie Lubelskim pomiędzy
Powiatem Lubartowskim Zespołem Szkół z siedzibą
w Ostrowie Lubelskim, ul. Unicka 5, 21-110, NIP: 714-18-91-281 reprezentowanym przez :
……………
przy kontrasygnacie ……………

– ……………….,
– ………………………….,

zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”,
a ……………………………. , zam./z siedzibą ul. ……………………….., ………..

…………………………..,

reprezentowanym przez:
………………..

– ………………..,

zwaną/ym w dalszej części umowy „Dostawcą”
zwanymi łącznie „Stronami”.

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w toku postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na
realizację zadania pn. „Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do Zespołu Szkół w Ostrowie
Lubelskim” w zakresie części ……………….strony zgodnie postanawiają, co następuje :
§ 1.
1.

Przedmiotem niniejszej umowy są zakup, dostawa i rozładunek na miejsce wskazane przez
Zamawiającego artykułów żywnościowych określonych załącznikiem do umowy w okresie od
01.01.2020 do dnia 31 grudnia 2020 r. lub całkowitego wyczerpania zakresu przedmiotu
zamówienia

2.

Dostawca oświadcza, iż dysponuje niezbędnym do realizacji umowy sprzętem, w tym
środkiem transportu, oraz odpowiednią kadrą spełniającymi wymogi określone przepisami
prawa, w tym zwłaszcza z zakresu wymagań sanitarnych.
§ 2.

1.

Dostawca odpowiada za stan jakościowy dostarczanych artykułów żywnościowych. Z uwagi
na wiadome Dostawcy przeznaczenie produktów, które posłużą do sporządzania posiłków
dostarczane produkty nie mogą być niskiej jakości a nadto muszą posiadać odpowiedni
termin przydatności do spożycia lub datę minimalnej trwałości jak również odpowiadać
normom przedmiotowym i jakościowym zgodnie z obowiązującymi atestami, Polskimi
Normami i przepisami prawa regulującymi wymagania stawiane produktom żywnościowym.
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Przydatność do spożycia lub minimalna trwałość artykułów żywnościowych musi wynosić co
najmniej 5 dni od daty dostawy.
2.

Dostawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości zdrowotnej i trwałości dostarczonych
produktów żywnościowych do daty minimalnej trwałości lub terminu przydatności do
spożycia określonych na czytelnych etykietach.

3.

Zamawiający dopuszcza w czasie trwania umowy zmianę gramatury produktów na inną niż
określona w załączniku do umowy po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego.

4.

Ceny jednostkowe produktów o zmienionej gramaturze zostaną przeliczone proporcjonalnie
do cen podanych w ofercie Dostawcy.

5.

W uzasadnionych przypadkach dotyczących w szczególności : wstrzymania, zaprzestania
produkcji, wycofania z rynku lub zmiany marki, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany
umowy w zakresie oferowanego asortymentu z zastrzeżeniem, iż oferowany zamiennik musi
odpowiadać parametrom jakościowym nie gorszym, jak zastępowany produkt. W przypadku,
o którym mowa w zdaniu poprzedzającym cena oferowanego zamiennika nie może być
wyższa od ceny produktu zastępowanego podanej w ofercie.
§ 3.

1.

Dostawy będą realizowane sukcesywnie, stosownie do potrzeb Zamawiającego, zgodnie ze
składanymi zamówieniami zwanymi dalej „zamówieniami częściowymi”.

2.

Z zastrzeżeniem ust. 3 asortyment i wielkość dostawy ustalane będą każdorazowo w
zamówieniu częściowym, składanym Dostawcy nie później niż z 8 – godzinnym
wyprzedzeniem.

3.

W szczególnych przypadkach uzasadnionych potrzebami Zamawiającego będzie on
uprawniony do składania „zamówień pilnych” z terminem realizacji wynoszącym cztery
godziny od złożenia zamówienia.

4.

Zamawiający będzie składał zamówienia telefonicznie.

5.

Miejscem dostawy jest siedziba Zamawiającego.

6.

Z zastrzeżeniem ust. 2 Dostawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot dostawy określony
w zamówieniu częściowym nie później niż w ciągu 48 godzin licząc od złożenia zamówienia
częściowego. Dostawy będą realizowane w dniach od poniedziałku do piątku w
następujących godzinach od 7.00 do 15.00 ,a w zakresie części 4 i 10 (produkty zwierzęce,
mięso i produkty mięsne): od godz. 7:00 do godz. 9:30

7.

Koszty dostarczenia przedmiotu umowy ponosi Dostawca.

8.

Strony uzgadniają, że Zamawiający nie jest zobligowany do zakupu przedmiotu umowy w
ilościach określonych w formularzu ofertowym, ani do wyczerpania kwoty określonej w §5.
Wykonawca nie będzie dochodził z tego tytułu odszkodowania.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania przesunięć ilościowych pomiędzy
poszczególnymi pozycjami asortymentowymi będącymi przedmiotem niniejszej umowy, na
co Dostawca niniejszym wyraża zgodę.

9.
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§ 4.
1.

W przypadku dostawy produktów żywnościowych o nienależytej jakości Zamawiający
odmówi przyjęcia wadliwej części zamówienia. W takim przypadku Zamawiający zgłosi
Dostawcy reklamację.

2.

Dostawca zobowiązuje się na swój koszt odebrać produkty wadliwe oraz nie później niż w
ciągu 5 godzin od zgłoszenia reklamacji dostarczyć produkty wolne od wad.

3.

W przypadku, gdy Dostawca w terminie określonym w ust. 2 nie dostarczy produktów
wolnych od wad albo, gdy dane zamówienie częściowe nie zostanie zrealizowane w pełnym
zakresie, Zamawiający uprawniony będzie do dokonania zakupu brakujących produktów u
osoby trzeciej oraz obciążenia Dostawcy różnicą pomiędzy kosztami tej transakcji a kosztami
dostawy tych produktów po cenach z oferty Dostawcy, na co ten ostatni wyraża zgodę.

4.

Koszty transportu oraz rozładowania produktów żywnościowych ponosi Dostawca.

5.

Dostawca zobowiązuje się dostarczać produkty żywnościowe środkiem transportu
odpowiadającym wymogom przepisów sanitarnych w zakresie transportu żywności,
zabezpieczającym w pełni ich jakość i bezpieczeństwo zdrowotne. Dostawca zobowiązuje się
skierować do realizacji umowy osoby przestrzegające higieny osobistej.

6.

Odbiór ilościowo – jakościowy dostarczonych produktów żywnościowych oraz zgłaszanie
reklamacji będzie dokonywane przez upoważnionego pracownika Zamawiającego.

7.

Dostawca zobowiązuje się do udostępnienia przy dostawie wszystkich niezbędnych
informacji w celu dokonania oceny ilościowo – jakościowej odbieranych produktów
żywnościowych.

§ 5.
1. Z tytułu realizacji umowy Dostawca otrzyma wynagrodzenie kosztorysowe w łącznej
kwocie …………………………. (słownie:…………………………………………………………………………….…)
zł brutto płatne na zasadach określonych w ust. 5.
2. Stałość cen jednostkowych brutto ustala się na cały okres obowiązywania umowy.
3. W przypadku zmiany stawki podatku VAT w trakcie trwania umowy dopuszcza się
zmianę wartości umowy o różnicę wynikającą ze zmiany wartości podatku VAT. Taka
zmiana może nastąpić po zaakceptowaniu przez Zamawiającego wniosku Wykonawcy
zawierającego uzasadnienie faktyczne i prawne.
4. W przypadku zmiany technologii produkcji lub w przypadku zaistnienia innych
okoliczności pozwalających na obniżenie ceny przedmiotu umowy, Wykonawca
odpowiednio ją obniży.
5. Strony dopuszczają zmianę wynagrodzenia kosztorysowego określonego w § 5 ust. 1 w
przypadku ograniczenia przez Zamawiającego zakresu umowy, o którym mowa w § 3
ust. 8.
6. Wynagrodzenie za dostawy częściowe będzie płatne na podstawie faktur VAT.
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7.

Wynagrodzenie za dostawy częściowe płatne będzie przelewem na rachunek bankowy
Dostawcy
nr …………………………………………………………………...w terminie ………. dni od daty
wystawienia faktury VAT.

8. Zamawiający ma prawo wstrzymać wypłatę wynagrodzenia za dostawę częściową, jeżeli
w terminie płatności wniesie zastrzeżenia do wykonania przedmiotu umowy.
9. Zamawiający uprawniony będzie do potrącenia przysługujących mu kar umownych oraz
poniesionych kosztów, o których mowa w § 4 ust. 3 umowy, z przedłożonej do
rozliczenia faktury VAT.
§ 6.
1. Strony ustanawiają odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
zobowiązań umownych w formie kar umownych, w następujących przypadkach i wysokościach :
1. w przypadku opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w zakresie terminu dostawy
(nieterminowa dostawa), Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 10%
wartości opóźnionego zamówienia częściowego za każdą godzinę opóźnienia;
2. w przypadku każdego innego nienależytego wykonania zobowiązania przez Dostawcę
zapłaci on na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 10% wartości zamówienia
częściowego nienależycie wykonanego;
3. w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie
Dostawcy ten ostatni zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50%
wynagrodzenia kosztorysowego określonego w § 5 ust.1.
2. Kary umowne mają charakter zaliczany, co oznacza, iż w przypadku wystąpienia szkody
przenoszącej wartość kary umownej, Zamawiający ma prawo dochodzić jej naprawienia w pełnej
wysokości na zasadach ogólnych.
§ 7.
Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy w przypadku nienależytego
wykonywania zobowiązań umownych przez Dostawcę, w tym w szczególności :
1. w przypadku powtarzających się ze strony Dostawcy uchybień co do jakości
przedmiotu dostaw (nie mniej niż trzech);
2. w przypadku powtarzających się ze strony Dostawcy uchybień co do
terminowości dostaw (nie mniej niż trzy opóźnienia);
3.

w przypadku nieuwzględniania przez Dostawcę reklamacji Zamawiającego (nie
mniej niż trzy odmowy uwzględnienia reklamacji);

4. w przypadku powierzenia osobie trzeciej przez Dostawcę do realizacji całości lub
części umowy bez zgody Zamawiającego .
§ 8.
Dostawca nie może powierzyć osobie trzeciej do realizacji całości lub części umowy. Przelew
wierzytelności przez Dostawcę na rzecz osoby trzeciej dla swej ważności wymaga zgody
Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej.
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§ 9.
Ewentualne mogące wyniknąć na tle stosowania umowy spory strony poddają pod
rozstrzygnięcie właściwego ze względu na siedzibę Zamawiającego Sądu.
§ 10.
W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 11.
Integralną część umowy stanowią dokumentacja przetargowa oraz oferta Dostawcy złożona w
toku postępowania opisanego we wstępie.
§ 12.
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na przedmiot niniejszej umowy
przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego – zgodnie z ustawą z dnia z dnia 11

września 2020 r. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.
U. z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 1086 ze zmianami.
§ 13.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu
podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności.
§ 14.
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy dla Zamawiającego i
jeden dla Dostawcy.

ZAMAWIAJĄCY:

DOSTAWCA:
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Załącznik nr. 5 do SIWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Dot.: przetargu nieograniczonego na …………………………………………… ………………

*

1. Wykaz części zamówienia przewidzianych do realizacji przez podwykonawców :
Lp.

Nazwa podwykonawcy

Opis części zamówienia

2. Zamówienie będzie realizowane bez udziału podwykonawców.

*

*- -

- niepotrzebne skreślić

.......................................................................
(miejscowość, data)

....................
(podpisy osób upoważnionych)
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Załącznik nr 6 do SIWZ

INFORMACJA
dotycząca grupy kapitałowej
Nazwa Wykonawcy:
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
......................
Adres Wykonawcy:
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
.....................
Oświadczamy, że Firma/y, którą/e reprezentujemy
nie należy do grupy kapitałowej / należy do grupy kapitałowej*,
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r o ochronie konkurencji i konsumentów ( Dz. U. Nr
50 poz. 331 z późn. zmianami ).
Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej**:
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
..........................................
Data:..................................
_________________________________
______________________________
Imiona i nazwiska osób uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy

Podpisy osób uprawnionych do
reprezentowania Wykonawcy

* niepotrzebne skreślić
** Wykonawca w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5
ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23.
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Załącznik nr 7 do SIWZ

....................................................
Pieczęć firmy

OŚWIADCZENIE

Oświadczam (y), że oferowany asortyment posiada/nie posiada* zezwolenie
dopuszczające do obrotu i stosowania w kraju zgodnie

z obowiązującymi

przepisami.

*- niepotrzebne skreślić

………………………………….
podpisy osób uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 8

Oświadczenie
Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art.
14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub
pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w
niniejszym postępowaniu.

…………………………………………………………………….……….
/ data i miejsce, podpis /
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Załącznik nr 9

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
DLA ZAMAWIAJĄCYCH W CELU ZWIĄZANYM Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Szanowni Państwo,
W trosce o ochronę Państwa danych osobowych przedstawiamy następującą informację,
dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Zespole Szkół w Ostrowie Lubelskim.
Administrator Danych Osobowych
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane
osobowe, jest Zespół Szkół w Ostrowie Lubelskim. Mogą się Państwo z nim skontaktować w
następujący sposób:
 listownie na adres siedziby administratora: ul. Unicka 5, 21-110 Ostrów Lubelski.
 telefonicznie : +48 (81) 852 00 40.
Kontakt w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych
We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, jak również
w przypadku pytań lub wątpliwości, mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony
Danych za pomocą:
 adresu e-mail: iod@pcat.pl,
 lub pisemnie na adres siedziby administratora ul. Unicka 5, 21-110 Ostrów Lubelski.
Podstawa prawna przetwarzania danych
Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego I-4244-013K\2020
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 r.
poz. 1086), dalej „ustawa Pzp”.
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Okres przetwarzania danych osobowych
Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4
lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
Obowiązek podania danych osobowych
Obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem
ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z
ustawy Pzp.
Przysługujące prawa:
W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo dostępu
do treści swoich danych, prawo do sprostowania danych, prawo do ograniczenia danych z
zastrzeżeniem przypadków określonych w art. 18 ust 2 RODO.
Z uwagi na charakter i cel przetwarzania danych, nie przysługuje Państwu prawo do usunięcia
danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych oraz sprzeciwu wobec
przetwarzania danych osobowych.
Prawo wniesienia skargi
W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w
Zespole Szkół
w Ostrowie Lubelskim przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
właściwego w sprawach ochrony danych osobowych - Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji
Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie
profilowania.
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