
 
Zaopatrzenie w artykuły spożywcze stołówki szkolne w Zespole Szkół w Kochanowicach  

 
____________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                              Kochanowice, dnia 11.12.2017r. 
 
 
 

SPECYFIKACJA 

ISTOTNYCH WARUNKÓW 

ZAMÓWIENIA 
 

1. INFORMACJA OGÓLNA  
 

Zamawiający: 
       Zespół Szkół w Kochanowicach 

Ul. Szkolna 1 
42-713 Kochanowice 

tel./fax. (034) 3533-280 
 
 

REGON: 151517594 
 

NIP: 575-17-19-088 
 
 

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony 
 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku  

Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 ze zm.) 

 
 

1. Warunki ogólne 
 
1.1. Nazwa i adres Zamawiającego 

              Zespół  Szkół w Kochanowicach 
Ul. Szkolna 1 

42-713 Kochanowice 
tel. /fax. (034) 3533-280 

e-mail: zskochanowice@kochanowice.pl 
http://zskochanowice.edu.pl 

 
 

1.2 . Tryb zamówienia publicznego 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie 
przetargu nieograniczonego. 
 
 



 
 
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

 
Zaopatrzenie w artykuły spożywcze stołówek szkolnych w Zespole Szkół w 

Kochanowicach 
 

Zamówienie obejmuje zaopatrzenie w działach: 
            A. Drób świeży CPV 15112100-7 
            B. Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne CPV 15100000 – 9 
            C. Dział spożywczy: 
             - Ryby przetworzone i konserwowane CPV 15200000 – 0 

       - Oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne CPV 15400000 – 2 
             - Produkty mleczarskie CPV 15500000 – 3 

       - Produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych CPV 15600000 – 4 
             - Różne produkty spożywcze i produkty suszone CPV 15890000 – 3 

       - Jaja CPV 03142500 – 3 
            D. Owoce, warzywa i podobne produkty - CPV 15300000 – 1 
            E. Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie - CPV 15810000 - 9 

 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w poszczególnych działach zawierają 
wzory ofert od działu A do E. 
 

3. Informacja o podzieleniu zamówienia na części 
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych – na wybrane działy. 
 
4. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających 
Przewiduje się zamówienia uzupełniające. 
 
5. Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych 
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 
 
6. Termin realizacji zamówienia 
Rozpoczęcie: 02 stycznia  2018r. 
Zakończenie: 31 grudnia 2018r. 
Przerwa w zakupie i  dostawie towaru w miesiącach lipcu i sierpniu.  

 
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia artykułów żywnościowych partiami  w 
zależności od aktualnych potrzeb Zamawiającego na podstawie telefonicznego lub 
ustnego zlecenia. Realizacja zlecenia będzie wykonane wg. zasad: zamówienie 
złożone do godziny 13.00 danego dnia jest realizowane do godz. 8.00 dnia następnego. 
Zamówienie można również składać każdego pierwszego dnia tygodnia w tzw. 
zamówieniu zbiorczym. Dostawa  na koszt Wykonawcy i jego ryzyko, środkami 
transportu  przystosowanymi do przewozu żywności. Bezpośrednio przy odbiorze 
nastąpi potwierdzenie zgodności zamawianego asortymentu ze złożonym 
zamówieniem. W przypadku zakwestionowania przez Zamawiającego dostarczonego 
towaru Wykonawca zobowiązuje się do jego wymiany na pełnowartościowy w 
terminie nie dłuższym niż 24 godziny od zgłoszenia reklamacji.  
 

7. Warunki udziału w postępowaniu: 
W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące 
warunki: 



a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 
jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,  

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem 
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia, 

      d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.  
      e) złożą formularz ofertowy z załącznikami.   
 

8.  Oświadczenia i dokumenty wymagane od wykonawców 
a) ofertę wg załączonego wzoru, 
b) oświadczenie o spełnieniu warunków o których mowa w rt. 22 ust. 1 ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, 
c) oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 

24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, 
d) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (ksero). 
e) umowa zaparafowana wyrażająca akceptację warunków 
f) wykazu osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca do 

wykonania przedmiotu zamówienia. 
 
9. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 
Wykonawcy mogą zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie dotyczące 
wszelkich wątpliwości związanych ze specyfikacją. 

 

Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami 
 
Joanna Grus- Blacha – Dyrektor Zespołu Szkół w Kochanowicach, 
Justyna Pradelok – sekretarz szkoły, tel. (034) 3533-280 
 
10.  Wadium 
Wadium nie jest wymagane. 

 
12. Termin związania z ofertą 
Składający ofertę pozostaje związany na okres 30 dni od daty upływu terminu 
składania ofert. 
 
13.Opis sposobu przygotowania oferty 
a) oferta musi być przygotowana zgodnie z formularzami, które stanowią 

załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
b) oferta musi być przygotowana zgodnie z prawem zamówień publicznych 
c) oferta i załączniki muszą być sporządzone w języku polskim, pisemnie bez 

użycia ścieralnego nośnika pisma, np. ołówka 
d) oferta musi być podpisana przez osoby wskazane w dokumencie 

upoważniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadające 
pełnomocnictwo 

e) Wykonawca może złożyć ofertę na każdy z wybranych działów.  
f) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty 
g) oferta musi być złożona w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie z napisem 

„Oferta na zaopatrzenie w artykuły spożywcze stołówek szkolnych w Zespole 
Szkół w Kochanowicach”. 

h) Na kopercie należy napisać dokładną nazwę i adres oferenta w celu odesłania 
oferty w przypadku nie dostarczenia jej w terminie. 



i) W przypadku załączenia do oferty kopii dokumentów, każda jej strona musi 
być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

j) Cena oferty musi być podana cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem podatku 
VAT. 

 
14. Miejsce i termin składania ofert 
a) ofertę należy składać do dnia 19 grudnia 2017r. do godz. 1000 w Zespole Szkół  

w Kochanowicach,  42-713 Kochanowice (główny budynek szkoły-  
      w sekretariacie). 
b) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub 

wycofać ofertę 
c) oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania, po upływie 

terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 
 
15. Miejsce i termin otwarcia ofert 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 grudnia 2017r. o godz. 1030 w Zespole Szkół  w 
Kochanowicach, 42-713 Kochanowice (główny budynek szkoły- w sekretariacie). 
Oferty złożone po terminie będą zwrócone Wykonawcom bez otwierania.  
Otwarcie ofert jest jawne. Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje nazwy oraz 
adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny. Bezpośrednio przed otwarciem 
ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

 
16. Opis sposobu obliczania ceny oferty 

Zmiana ceny jednostkowej brutto przedstawione w ofercie w trakcie realizacji 
zamówienia wymaga zgody Zamawiającego i musi być związana ze zmianą ceny na 
giełdzie towarowej. 
Wykonawca gwarantuje pełną dostępność towaru wymienionego w ofercie.  
Oferowana cena winna zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem 
zamówienia łącznie z obowiązującym podatkiem VAT. 
Płatność za dostarczony towar przelewem w terminie 14 dni od daty otrzymania 
faktury VAT. 

 
17. Kryteria jakim b ędzie się kierować zamawiający przy wyborze ofert 

Kryteria oceny ofert: najniższa cena – 100%. Jako najkorzystniejsza oferta na dział zostanie 
wybrana oferta, która spełnia wszystkie wymagane warunki i zawiera najniższą cenę.   
Ocena spełnienia przez wykonawców wymaganych warunków, zostanie dokonana wg   
formuły „spełnia – nie spełnia” 
Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że  
zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy  
złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert 
dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych 
niż zaoferowane w złożonych ofertach. 

 
      18. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty   
       w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: 
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający pisemnie zawiadomi   
Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty na poszczególne  
działy, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano a  także 
nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem 
oceny. 

 
 



 
 
 
 
19. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących w toku 
postępowania o udzielenie zamówienia. 

 
Zgodnie z art. 180 Prawa zamówień publicznych wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, 
czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku   
zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, 
można złożyć pisemne i faksem umotywowany protest do Zamawiającego. Pozostałe 
informacje odnośnie środków ochrony prawnej zawarte są w Dziale VI „Środki ochrony 
prawnej” Prawa zamówień publicznych. 
 
Umowa spisana na okres od 02 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r (dwa miesiące 
wakacji lipiec – sierpień brak zakupu i dostawy towaru) z możliwością jej wypowiedzenia 
przez każdą ze stron za dwutygodniowym wypowiedzeniem.  

 
 
 
      Załączniki: 
1) Formularz oferty  
2) Umowa  
3) Oświadczenie oferenta 
4) Wykaz osób wykonujących zamówienie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


