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ROZDZIAŁ A – Instrukcja dla Wykonawców 

I. Zamawiający 

Nazwa oraz adres Zamawiającego: 

Gmina Prusice - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prusicach 

55-110 Prusice 

ul. Powstańców Śląskich 17 

woj. dolnośląskie 

tel. 71 312-50-97 wew. 55 

fax 71 312-50-97 

REGON: 005941954 

NIP: 9151376021 

 

Godziny pracy urzędu:  

7.30 - 15.30 w poniedziałki, wtorki, czwartki,  

7.30 - 17.30 w środy, 

7.30 - 13.30 w piątki.  

 

działającą w imieniu własnym oraz w imieniu i na rzecz jednostek organizacyjnych Gminy Prusice 

nie posiadających osobowości prawnej: 

1) Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Prusicach, ul. Żmigrodzka nr 43, 

55-110 Prusice 

2) Szkoły Podstawowa w Piotrkowicach, Piotrkowice 19, 55-110 Prusice  

3) Szkoły Podstawowej w Skokowej ul. Wrocławska 9, 55-110 Prusice  

II. Informacje uzupełniające 

1. Postępowanie, którego dotyczy niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

oznaczone jest numerem: ZP.271.1.2017. 

2. Wykonawcy porozumiewający się z Zamawiającym powinni powoływać się na ten numer, a 

wszelka korespondencja, w tym ewentualne zapytania powinny być kierowane na adres podany 

powyżej. 

3. Ilekroć w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ) zastosowane jest pojęcie 

„ustawa” lub pojęcie „ustawa pzp”, bez bliższego określenia o jaką ustawę chodzi, należy przez to 

rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz. U. z 2017 r. poz 

1579 ze zm.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

4. Podstawa prawna prowadzonego zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 ustawy. 

5. Ogłoszono: 

   1) w Biuletynie Zamówień Publicznych, 

   2) w Biuletynie Informacji Publicznej Zamawiającego (www.bip.prusice.pl) 

   3) na tablicy ogłoszeń Zamawiającego. 

6. Wykonawca powinien zapoznać się z całością SIWZ, na którą składają się między innymi: 

1) Rozdział A - Informacje dla Wykonawcy, 

2) Rozdział B - Formularz ofertowy wraz z załącznikami, 

3) Rozdział C - Wzór umowy- załącznik nr 6 do SIWZ. 

 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia. 

 

http://www.bip.prusice.pl/
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1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na codziennym przygotowaniu i dostawie 

do szkół na terenie Miasta i Gminy Prusice gorących obiadów jednodaniowych (trzy razy w 

tygodniu drugie danie – poniedziałek, środa, piątek, dwa razy w tygodniu pożywna zupa – 

wtorek, czwartek) w celu dożywiania dzieci, realizowanego ze środków Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Prusicach. 

2. Proponowane zestawy: 

Gorący posiłek w postaci II dania, proponowane zestawy: pierogi – nadzienie różne; 

kopytka – dodatki różne; naleśniki – nadzienie różne; mięso/ryby – dodatki ziemniaki, 

surówka; gołąbki – sosy różne; gulasz – dodatki ziemniaki, surówka; placki ziemniaczane – 

sos; pulpety w sosie – surówka.  

3. Pod pojęciem „pożywnej zupy” należy rozumieć zupę z tzw. mięsną wkładką (z 

wyłączeniem parówek) podaną ze świeżym pieczywem bez ograniczenia ilościowego.  

4. Pod pojęciem „drugie danie” należy rozumieć posiłek mięsny/rybny z urozmaiconymi 

surówkami lub gotowanymi jarzynami. Do mięsa zamiennie mogą być podawane 

ziemniaki, kasze, ryż lub makaron. Drugie danie mogą też stanowić pierogi, naleśniki, 

kopytka, makaron z sosem i krokiety.  

5. Waga posiłków powinna się przedstawiać następująco: zupa 400g, ziemniaki, kasza, ryż lub 

makaron – 200g, mięso lub ryba – 100g, surówka lub jarzyny – 100g, pierogi, naleśniki, 

kopytka, makaron, krokiety z sosem – 200g. 

6. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć posiłki w termosach zapewniających właściwą 

ochronę i temperaturę oraz środkami transportu przystosowanymi do przewozu żywności, 

spełniając przy tym wszelkie wymogi sanitarno-higieniczne. Ciepły posiłek musi 

odpowiadać normom odżywczym obowiązującym w tzw. Punktach zbiorowego żywienia, 

tj. posiłki powinny być przygotowywane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, 

sporządzone z pełnowartościowych, świeżych artykułów spożywczych, posiadających 

aktualne terminy ważności. Wykonawca ponosi koszty załadunku i rozładunku wszystkich 

dostaw posiłków. Posiłek pakowany będzie w naczynia jednorazowe ze sztućcami 

jednorazowymi. Brudne naczynia mają być uprzątnięte przez wykonawcę natychmiast po 

spożyciu przez dzieci posiłku i wywiezione ze szkoły. Wykonawca będzie przygotowywał 

posiłki zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia 

(Dz. U. z 2006 roku Nr 171, poz. 1225 z późn. zm.) łącznie z przepisami wykonawczymi do 

tej ustawy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania badań sprawdzających 

kaloryczność i wagę zamawianego posiłku. W przypadku stwierdzenia, że posiłek nie 

spełnia parametrów określonych w zamówieniu, Zamawiający kosztami badania obciąży 
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Wykonawcę. Zamawiający nie dopuszcza powtarzalności rodzajowo tych samych posiłków 

w ciągu tygodnia. Wykonawca w ramach świadczonych usług zobowiązany jest do 

współpracy z Dyrektorami Szkół i Kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Prusicach. 

Przykładowy jadłospis będzie przedstawiany Dyrektorom Szkół i Kierownikowi Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Prusicach z tygodniowym wyprzedzeniem.  

7. Zamówienie obejmuje cztery szkoły z uwzględnieniem ilości dzieci w roku 2016/2017 i 

2017/2018. Średnia ilość dożywianych dzieci w roku 2017 to 148 dzieci. 

8. Szacunkowa liczba dzieci objętych dożywianiem w trakcie okresu dożywiania może ulec 

zmianie. Ponadto, Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia usługi dożywiania w 

ograniczonej ilości w okresie wakacji i ferii zimowych wg. zapotrzebowania Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Prusicach. Wykonawca będzie obowiązany do 

uwzględnienia w tym zakresie zgłaszanych na bieżąco potrzeb zarówno mających wpływ na 

zwiększenie jak i na zmniejszenie liczby posiłków.  

9. Przewidywana roczna ilość posiłków w okresie obowiązującej umowy od 02.01.2018r. – 

31.12.2021r. wynosi ok. 27 084. 

10. Miejsce wydawania posiłków wyznaczają Dyrektorzy Szkół.  

11. Wykaz dzieci objętych dożywianiem zostanie przekazany przez Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej przed 02.01.2018r. i w kolejnych latach przed rozpoczęciem roku szkolnego.  

12.  Standardy żywienia 

1) Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i dostarczenia posiłków o najwyższym 

standardzie, na bazie produktów najwyższej jakości i bezpieczeństwa zgodnie z normami 

HACCP oraz ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2006 r Nr 171, 

poz.1225 ze zm.) łącznie z przepisami wykonawczymi do ustawy, 

2) Przy planowaniu posiłków należy uwzględnić zalecaną wartość energetyczną, wielkość 

posiłku oraz normy produktów dla dzieci w wieku szkolnym. Wyklucza się posiłki 

sporządzone na bazie półproduktów oraz na bazie Fast Food lub mrożonki. Produkcja 

posiłków powinna odbywać się z surowców świeżych, najwyższej jakości, posiadających 

dokumenty dopuszczające je do spożywania, z zachowaniem reżimów dietetycznych i 

sanitarnych. 

3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania badań sprawdzających kaloryczność i 

wagę posiłku. W przypadku stwierdzenia, że posiłek nie spełnia parametrów określonych w 

przepisach dobrego żywienia, Zamawiający kosztami badania oraz ewentualnych kosztów 

stwierdzonych nieprawidłowości obciąży Wykonawcę.  
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4) Przygotowanie posiłków zgodnie ze współczesnymi zaleceniami racjonalnego żywienia np. 

„Żywienie dzieci w Przedszkolach” - Zofii Wachowiak, Haliny Weker, podstawę 

wyżywienia powinny stanowić produkty o wysokiej zawartości pełnowartościowego białka, 

węglowodanów, produkty mleczne, warzywa, owoce. 

13. Sposób dostawy: 

1) Realizując dostawy Wykonawca zachowywać będzie segregację potraw, dostarczając je 

Zamawiającemu każdego dnia, w odpowiednich zbiorczych pojemnikach zapewniających 

przydatność potraw do spożycia, bezpośrednio po opróżnieniu pojemników i niezwłocznym 

podzieleniu potraw na porcje, oraz zapewniających właściwą ochronę i temperaturę. Posiłki 

dostarczane będą środkami transportu przystosowanymi do przewozu żywności, spełniając 

przy tym wszelkie wymogi sanitarno-higieniczne, dopuszczonymi decyzją właściwego 

inspektora sanitarnego do przewozu posiłków dla potrzeb zbiorowego żywienia, 

2) Ciepły posiłek musi odpowiadać normom odżywczym obowiązującym w tzw. Punktach 

zbiorowego żywienia, tj. posiłki powinny być przygotowywane zgodnie z zasadami 

racjonalnego żywienia, sporządzone z pełnowartościowych, świeżych artykułów 

spożywczych, posiadających aktualne terminy ważności,  

3) Wykonawca ponosi koszty załadunku i rozładunku wszystkich dostaw posiłków. Posiłek 

porcjowany będzie w naczynia jednorazowe ze sztućcami jednorazowymi wykonanymi z 

materiałów dopuszczonych do kontaktu z żywnością. 

4) Używane naczynia winny być uprzątnięte przez wykonawcę natychmiast po spożyciu przez 

dzieci posiłku i wywiezione ze szkoły,  

5) Przekazanie zawartości pojemników z żywnością oraz następnie przekazywanie pustych 

pojemników następować będzie w miejscu realizacji przedmiotu zamówienia przez osoby 

upoważnione ze strony Wykonawcy i Zamawiającego, 

6) Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:  

55 32 00 00-9 Usługi podawania posiłków 

15 89 42 10-6 Posiłki szkolne 

 

IV. Wymogi formalne: 

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, o których mowa w art. 2 pkt 6 

ustawy.  

2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, o której mowa w art. 2 pkt 9a ustawy. 

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, o których mowa w art. 2 pkt 7 

ustawy. 

4. Zamawiający nie przewiduje rozliczania w walutach obcych. 

5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
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6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

7. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

8. Zamawiający nie przewiduje zastosowania procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy. 

 

V. Termin wykonania zamówienia. 

Termin wykonania zamówienia: od 02.01.2018r. - do dnia 31 grudnia 2021 r. 

 

VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny tych 

warunków. 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:  

 

1.Spełnią warunek posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.  

Wykonawca jest wpisany do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli Państwowej 

Inspekcji Sanitarnej, dla miejsca rzeczywistego prowadzenia działalności gospodarczej.  

Ocena spełniania w/w warunków dokonana w oparciu o informacje zawarte w złożonych 

dokumentach wskazanych w części VII SIWZ. 

 

 

2. Spełnią warunek posiadania wiedzy i doświadczenia.  

Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy- w tym okresie, 

wykonał a w przypadku świadczeń okresowych i ciągłych również wykonuje, co najmniej 5 dostaw, 

porównywalnych z przedmiotem zamówienia. Przez dostawę porównywalną z przedmiotem 

zamówienia należy rozumieć przygotowanie i dostawę posiłków dla grupy osób nie mniejszej niż 

25 osób jednocześnie. 

Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego wykazu wykonanych 

zamówień i dokumentów potwierdzających, że zamówienia te zostały wykonane należycie oraz 

oświadczenia; na zasadzie spełnia/nie spełnia. 

 

3.Dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub 

przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego. 

Nie określa się minimalnych standardów. 

Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia na zasadzie 

spełnia/nie spełnia. 

 

4.Spełnią warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

Nie określa się minimalnych standardów. 

Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia na zasadzie 

spełnia/nie spełnia. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

5.Spełniają warunek sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 

Nie określa się minimalnych standardów. 

Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia na zasadzie 

spełnia/nie spełnia. 

 

 

6. Nie zaistniały w stosunku do nich następujące przesłanki o nie podleganiu wykluczeniu z 

udziału wpostępowania o udzielenie zamówienia publicznego:  

1) na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy pzp tj. Zamawiający wykluczy: 
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a) 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;  

b) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:  

 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, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 

(Dz.U. z 2016 r. poz. 176),  

 o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 

1997 r. - Kodeks karny,  

 skarbowe,  

 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); 

c) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, 

wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce 

komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za 

przestępstwo, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 ustawy;  

d) 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;  

e) 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 obiektywne i 

niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej "kryteriami selekcji", lub który zataił te 

informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;  

f) 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;  

g) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności 

zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia;  

h) 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;  

i) 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;  

j) 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, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);  

k) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania 

się o zamówienia publiczne;  

l) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsguydonboobqxalrrgi2dgmbrgq4q
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsguydonboobqxalrrgi4dembqha4a
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsguydonboobqxalrtgaydgmy
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsguydonboobqxalrtgaydimy
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsguydonboobqxalrrga3tgnrxgy3q
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsguydonboobqxalrrga3tgnrxgy3q
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsguydonboobqxalrtgaydomy
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsguydonboobqxalrtgaydqni
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsguydona
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=nzxxi2lnobwgk3lfnz2gkzboobwc43dfm5qwy2ltfzsgc5dbnfwxa33soqxgezlbnyxgy2lonnzs42tbozqxgy3snfyhi3djnzvq
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=nzxxi2lnobwgk3lfnz2gkzboobwc43dfm5qwy2ltfzsgc5dbnfwxa33soqxgezlbnyxgy2lonnzs42tbozqxgy3snfyhi3djnzvq
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsguydonboobqxalrrga4tonjwgm3a
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsge2tkmzwgy4dsltqmfyc4mrqgq3tgobsgy
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsge2tkmzwgy4dsltqmfyc4mrqgq3tgobtga
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsge2tkmzwgy4ds
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16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 

1634), 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.  

2)  na podstawie art. 24 ust 5 ustawy pzp Zamawiający wykluczy Wykonawcę: 

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

postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 

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

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

zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu 

upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ 

nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że 

sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 

2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.);  

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

uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub 

rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co 

zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;  

c) jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 14, uprawnione do 

reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 

z:  

 zamawiającym, 

 osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego, 

 członkami komisji przetargowej, 

 osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a 

chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny 

sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

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

istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę 

koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, co 

doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;  

e) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko 

prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie 

wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 

złotych;  

f) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika 

spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce 

komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za 

wykroczenie, o którym mowa w pkt 5;  

g) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków 

wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o 

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

3000 złotych;  

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

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za 

pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w 

ust. 1 pkt 15, 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.  

3) Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust 7 ustawy Pzp.   
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4) Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 

5 ustawy pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są 

wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie 

szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie 

pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu 

faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków 

technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania 

dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu 

wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego 

podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o 

udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego 

zakazu.  

5) Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 

okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające w/w dowody.  

6) W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 19, przed wykluczeniem wykonawcy, 

zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w 

przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji.  

 

Opis sposobu dokonywania oceny tego warunku - ocena spełniania warunku będzie dokonana na 

podstawie złożonego oświadczenia  a w przypadku uznania oferty za najkorzystniejszą po 

uprzednim wezwaniu na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów wymienionych w 

punkcie VII SIWZ, na zasadzie spełnia/nie spełnia. 

 

 

VII.  Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 
 

1. Do oferty, celem wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz 

spełnia warunki udziału w postępowaniu, Wykonawca dołącza oświadczenie o niepodleganiu 

wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, aktualne na 

dzień składania ofert - wypełnione i podpisane odpowiednio przez osoby upoważnione do 

reprezentowania Wykonawcy według wzorów stanowiących odpowiednio Załączniki nr 2 i 3 

do SIWZ. 

 

2. Wykonawca na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy Pzp ma obowiązek przekazać Zamawiającemu                                       

której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na                                                                                                                                                       

stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem 

oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie 

prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia, o którym mowa w 

niniejszym punkcie, został określony w Załączniku nr 4 do SIWZ.  

 

3. Z zastrzeżeniem pkt 2, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, będzie wzywał 

Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia następujących 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.                                                   

1 pkt 1 ustawy Pzp:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                          

W sytuacji, gdy wykonawca polega na zasobach podmiotów trzecich na zasadach określonych w 

celu  zweryfikowania zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia będzie oceniał 

także rzetelność, kwalifikacje, efektywność podmiotów trzecich, na potencjał, których powołuje się 

Wykonawca. 
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4. Z zastrzeżeniem pkt VII.2, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, będzie wzywał 

Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia następujących 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 

1 pkt 3 ustawy pzp:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

1) odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 

potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust.5 pkt 1 ustawy.  

 

5. Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności albo braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informację 

potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 

postępowaniu. (wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ).  

Wykonawca zobowiązany jest złożyć w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o 

której mowa w art. 51 ust. 1a, art. 57 ust. 1 lub art. 60d ust. 1, albo od zamieszczenia na stronie 

internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu 

oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o 

której mowa w ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić 

dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

W przypadku braku złożenia samodzielnie przez Wykonawcę oświadczenia zgodnie z pkt 5, 

Zamawiający wezwie Wykonawcę w trybie art. 26 ust. 3 Ustawy Pzp do uzupełnienia  

oświadczenia, wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin na dokonanie tej czynności.  

 

6. Dokumenty podmiotów zagranicznych. 

1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w: 

a) pkt. VII. 4.1) niniejszej SIWZ - składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w 

którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzająco odpowiednio, że nie otwarto 

jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 

2) Dokumenty, o których mowa w pkt. VII.6.1.a) niniejszej SIWZ, powinny być wystawione 

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

3) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których 

mowa w pkt. VII.6.1.a) niniejszej SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym 

odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do 

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

notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 

zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce 

zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.  

7. Dokumenty mogą być przedstawiane w formie oryginału lub kopii poświadczonej „za zgodność 

z oryginałem” przez Wykonawcę. 

8. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 

podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do 

tych podmiotów dokumentów wymienionych w VII.4. 

9. Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w VII.4, 

dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, 
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a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na 

zasadach określonych w art. 22a ustawy. 

10. Wykonawca może polegać na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, niezależnie od 

charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji 

zobowiązany będzie udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował niezbędnymi zasobami 

w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy 

stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich 

zasobów, zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności: 

a)  zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

b)  sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego; 

c)  zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 

d)  czy podmiot, na zdolnościach, którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków 

udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą 

przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na potrzeby wykonywaniu zamówienia – art. 22a ustawy Pzp. 

11. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 22a ustawy, 

odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek 

nieudostępnienia tych zasobów chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 
12. Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie przewiduje możliwość, o której mowa w art. 24 

aa ust. 1 ustawy pzp.  

 

VIII. Wymagania dotyczące wadium 

Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium. 

 

IX. Opis sposobu przygotowania oferty  

1. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ i 

przygotować ofertę zgodnie z wymogami w tym dokumencie. 

 

2. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem oferty ponosi Wykonawca, 

niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w 

postępowaniu.  

 

3. Ofertę (wraz z załącznikami) należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim, 

podpisaną przez osobę/osoby uprawnione do składania oświadczenia woli w zakresie praw i 

obowiązków majątkowych Wykonawcy. Oferta powinna być zgodna ze wszystkimi 

wskazaniami SIWZ oraz wzorem oferty. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia 

oferty przewidującej odmienne niż określony przez niego sposób wykonania zamówienia 

(oferty wariantowej). Oferta winna być sporządzona w sposób zabezpieczający przed 

dekompletacją lub posiadać wykaz wszystkich załączników. Wszystkie poprawki lub 

zmiany w ofercie muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę/osoby 

podpisujące ofertę. 

 

4. Oferta winna zawierać wszelkie dokumenty i oświadczenia wymagane przez Zamawiającego 

wymienione w niniejszej SIWZ. 

 

5. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 



 

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA strona 13 z 34 
 

6. Złożona oferta będzie jawna z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa 

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca nie później 

niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane oraz wykazał iż 

zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, muszą być one oznaczone 

klauzulą:  

”NIE UDOSTĘPNIAĆ INNYM UCZESTNIKOM POSTĘPOWANIA. INFORMACJE 

STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 UST. 4 

USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (Dz. U z 2003r. Nr 153, 

poz. 1503 ze zm.)” 

i załączone jako odrębna część nie złączona z ofertą w sposób trwały. Wskazaniu informacji 

zastrzeżonych musi towarzyszyć uzasadnienie. Przy braku wykazania przez Wykonawcę w 

ofercie w powyższej formie, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, 

Zamawiający przyjmie, że informacje podane w treści oferty może ujawnić na podstawie art. 8 

ust. 3 ustawy. 

 

7. Ofertę sporządza się w języku polskim i składa się w zamkniętej kopercie, która powinna 

zawierać jedynie: 

a) Sygnaturę postępowania: ZP.271.1.2017, 

Nazwę postępowania: „    ,,Dożywianie uczniów szkół podstawowych i Zespołu Szkół z terenu 

Gminy Prusice w okresie od 02.01.2018r. do 31.12.2021r.” 
b)  

c) Adres zamawiającego: Gmina Prusice, ul. Rynek 1, 55-110 Prusice, 

d) Informację: „Nie otwierać przed 15 grudnia 2017 roku godz. 10.15”, 

e) Oferta zamienna powinna ponadto posiadać dopisek: „OFERTA ZAMIENNA”, 

f) Wycofanie oferty powinno ponadto posiadać dopisek „OFERTA WYCOFANA”. 

 

8. Koperta powinna być nieprzeźroczysta i zapieczętowana lub zabezpieczona tak, aby nie można 

było zapoznać się z jej treścią do czasu otwarcia ofert. Wszystkie oferty otrzymane przez 

Zamawiającego po upływie terminu składania ofert zostaną niezwłocznie zwrócone 

wykonawcom. 

 

9. W dowolnym momencie przed upływem terminu składania ofert każdy Wykonawca może 

zmienić swoją ofertę poprzez złożenie oferty zamiennej lub wycofać ofertę pismem 

podpisanym przez uprawnione osoby. Żadna oferta nie może zostać zmieniona lub wycofana 

przez Wykonawcę po terminie składania ofert. 

 

10. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której 

wykonanie powierzy podwykonawcom. 

 

11. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w 

celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu 

zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniach stanowiących załączniki nr 2 

oraz 3 do SIWZ. 

 

X. Opis sposobu obliczania ceny oferty 

1. Cena ofertowa jest wartością ryczałtową wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą 

Zamawiający jest obowiązany zapłacić Wykonawcy za zrealizowany przedmiot zamówienia 

między innymi przygotowanie, dostawę i wydanie jednego posiłku. Cena ofertowa zostanie 

przyjęta do umowy, jako wynagrodzenie ryczałtowe. W cenie ofertowej należy uwzględnić 
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podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów 

przedmiot zamówienia podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem 

akcyzowym. Na cenę ofertowa winny składać się wszelkie koszty związane z udzieleniem oraz 

bieżącą obsługa kredytu, w tym koszty bezpośrednie, takie jak prowizja i oprocentowanie, ale 

też o tzw. Opłaty około kredytowe, czyli np. koszt rzeczoznawców czy różnego rodzaju 

wymaganych przez bank ubezpieczeń itp. Podanie niewłaściwej stawki podatku od towarów i 

usług będzie traktowane, jako błąd w obliczaniu ceny. Wartość netto, podatek VAT oraz cena 

brutto musza być wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, czyli 1 gr.  
2. Rozliczenia miedzy Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.  

3. Cena ofertowa powinna być podana cyfrowo i słownie. 

4. Wynagrodzenie będzie przysługiwało Wykonawcy tylko za miesiące, w których Wykonawca 

będzie świadczył usługi żywieniowe. 

XI. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z 

podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

1. W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego określone w SIWZ, dokonana zostanie ocena złożonych przez nich 

ofert, na podstawie poniższych kryteriów: 

 

Nr Kryterium Znaczenie procentowe 

kryterium(waga) 

Maksymalna ilość 

punktów, jakie może 

otrzymać oferta za dane 

kryterium 

1 Cena (C) 100% 100 punktów 

 

2. Sposób oceny poszczególnych kryteriów: 

1) cena ofertowa polega na porównaniu cen brutto, najniższa cena  uzyska najwyższą ilość 

punktów, a kolejne oferty odpowiednio mniej punktów wg poniższego wzoru. 

W kryterium „Cena’’ oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów 

wynikającą z działania: 

  

gdzie:

)()( min CMax
C

C
CP

i

i 

  

P i (C) - ilość punktów, jakie otrzyma oferta „i’’ za kryterium cena „Cena’’; 

Cmin – najniższa cena ofertowa brutto spośród wszystkich ważnych i nie odrzuconych ofert; 

Ci – badana cena ofertowa brutto oferty „i’’; 

Max(C) – maksymalna ilość punktów, jakie może otrzymać oferta za kryterium „Cena’’. 

 

W przypadku, gdy jedynym kryterium jest cena (jak w tym przypadku), a Zamawiający nie może 

dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej 

cenie, wówczas 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. 

 

 

XII. Udzielanie wyjaśnień 

1.  Wyjaśnienia treści SIWZ będą udzielane w trybie art. 38 ustawy, co oznacza, że Zamawiający 

jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później, niż na 2 dni przed 

upływem terminu składania ofert (jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone 
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w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8) pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie 

treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa 

połowa wyznaczonego terminu składania ofert.  

 

2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie wskazanego terminu lub dotyczy 

udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez 

rozpoznania. 

 

3.  Zamawiający odpowiadając na zapytania przesyła jednocześnie treść wyjaśnienia wszystkim 

Wykonawcom, którym dostarczono niniejszą Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia 

(bez ujawnienia źródła zapytania), a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej 

zamieszcza na tej stronie. 

 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści SIWZ - dokonane zmiany i uzupełnienia 

przekazuje się niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na 

stronie internetowej zamieszcza na tej stronie i są one dla nich wiążące. 

 

5. Zamawiający może przedłużyć, w razie zaistnienia takiej konieczności, termin składania ofert, w 

celu umożliwienia Wykonawcom uwzględnienia w przygotowywanych ofertach otrzymanych 

wyjaśnień lub zmian. W tym przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego i 

Wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonego terminu będą podlegały nowemu terminowi. 

 

6. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków o 

wyjaśnienie treści SIWZ, o którym mowa w pkt. 1. 

 

XIII. Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert 

 

1. Zakres działania komisji przeprowadzającej otwarcie ofert obejmuje: 

a) w części jawnej (w której mogą uczestniczyć przedstawiciele Wykonawców): 

- zbadanie nienaruszalności kopert i ich zewnętrznego wyglądu; 

- podanie kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 

- otwarcie wniesionych ofert, zaopatrzenie każdej oferty bieżącym numerem 

 

b) Otwarcie ofert nastąpi w następującej kolejności: 

-oferty z napisem „WYCOFANIE OFERTY”, 

-oferty z napisem „ZMIANA OFERTY”, 

-pozostałe oferty wg kolejności ich złożenia; 

 

c) W części niejawnej (w której uczestniczą tylko członkowie komisji przetargowej): 

-podpisanie przez osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

oświadczeń, o których mowa w art. 17 ust. 2 ustawy. 

-ocena ofert od strony spełnienia warunków formalnych w tym potwierdzenie wniesienia wadium; 

-ocena ofert wg kryteriów i zasad określonych w niniejszej specyfikacji; 

-wybór najkorzystniejszej oferty. 

 

XIV. Informacje w sprawie wykluczenia Wykonawców z postępowania 

 

1. Zamawiający wykluczy z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawców, 

którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy i 

podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 
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2. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub 

dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo 

którzy złożyli dokumenty i oświadczenia, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy lub którzy 

złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo 

uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub 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, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 

 

3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, 

którzy złożyli oferty o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie 

zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

 

4. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

  

XV. Informacje w sprawie odrzucenia oferty 

 

1) Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 

1) jest niezgodna z ustawą; 

2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem 

art. 87 ust. 2 pkt 3; 

3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji; 

4) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;  

5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert; 

6) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;  

7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na 

poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3; 

8) wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu 

związania ofertą; 

9) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli 

zamawiający żądał wniesienia wadium;  

10) oferta wariantowa nie spełnia minimalnych wymagań określonych przez zamawiającego; 

11) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa 

państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób.  

12) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

  

2) Zamawiający nie odrzuci oferty, w sytuacji wystąpienia w ofercie oczywistych omyłek 

pisarskich, oczywistych omyłek rachunkowych z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek oraz innych omyłek polegających na niezgodności oferty z SIWZ 

niepowodujących istotnych zmian w treści oferty: 

a) Oczywiste omyłki pisarskie – bezsporne, nie budzące wątpliwości omyłki dotyczące wyrazów, 

b) Oczywiste omyłki rachunkowe – omyłki dotyczące działań arytmetycznych na liczbach, z 

uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 

c) Inne omyłki – polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. 
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Omyłki w ofertach, o których mowa w ust. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, poprawiane będą jednakże tylko 

w sytuacjach, kiedy nie będą powodować istotnych zmian w treści oferty. 

 

XVI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy 

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. Z uwagi na wartość zamówienia mniejszą niż kwoty określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8, 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 w postaci papierowej albo w postaci 

elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym.  

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 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. Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania 

poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez 

niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które 

nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2. 

7. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo 

dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w 

ustawie dla tej czynności. 

8. Odwołanie wnosi się: 

1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej 

podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 

zdanie drugie albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku 

gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych 

na podstawie art. 11 ust. 8;  

2) 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 

zdanie drugie albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku 

gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.  

9. 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: 

1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub 

zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli 
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wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy; 

2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość 

zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 

ust. 8 ustawy. 

10. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się: 

1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w 

przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - w terminie 10 dni od dnia, w 

którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć 

wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;  

2) w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto 

lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o 

okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.  

11. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego 

obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie 

zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy 

ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od dnia 

publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, 

a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z 

wolnej ręki albo zapytania o cenę - ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem; 

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:  

a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu 

zamówienia; albo  

b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu 

zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez 

ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;  

3)  1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:  

a) zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo  

b) zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które 

nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, 

zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę.  

12. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania 

ofert lub termin składania wniosków. 

13. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania 

ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. 
 

 

XVII.  Formalności, jakie powinny zostać dopełnione po zakończeniu postępowania w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym 

niż 10 dni od dnia przesłania najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało 

przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni- jeżeli zostało 

przesłane w inny sposób- w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub 

przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. Natomiast 

nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 
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oferty, jeżeli zawiadomienie zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej, albo 10 dni- jeżeli zostało przesłane w inny sposób- w przypadku zamówień, 

których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 

11 ust. 8 ustawy. 

 

2. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 

1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden 

wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy 

niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3; 

2) w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę nie złożono co najmniej 

dwóch ofert niepodlegających odrzuceniu;  

3) w postępowaniu prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej wpłynęły mniej niż 

dwa wnioski o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej albo nie została 

złożona żadna oferta;  

4) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą 

zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że 

zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty; 

5) w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5, zostały złożone oferty dodatkowe o 

takiej samej cenie;  

6) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania 

lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

wcześniej przewidzieć; 

7) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą 

zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. 

3. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki 

pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy 

udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 

(EFTA), które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części 

zamówienia, nie zostały mu przyznane a możliwość unieważnienia postępowania na tej 

podstawie została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu - w postępowaniu 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. 

4. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące 

sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający 

zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu 

przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana 

w ogłoszeniu o zamówieniu - w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego. 

5. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia 

równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, 

podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

6. Bezpośrednio przez podpisaniem umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu: 

Dane kontaktowe osób wyznaczonych przez Wykonawcę do przyjmowania do zamówień 

od Zamawiającego 

 

XVIII. Wymagania dotyczące wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

Nie wymaga się wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

XIX. Osoby upoważnione do kontaktu ze strony Zamawiającego z Wykonawcami. 

JOANNA WIRASZKA –  Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prusicach  
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Marlena Rajn – pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prusicach, 

tel. 71 3125097, wew. 55 

tel. 71 312-50-97, wew. 32 

fax: 071 3125097 

e-mail:mgopsprusice@poczta.onet.pl  

kontakt osobisty w dniach pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prusicach: 

poniedziałek, wtorek, czwartek od 7:30 do 15:30; środa od 7:30 do 17:30 i piątek od 7:30 do 

13:30.  

. 

 

XX.  Miejsce i termin składania ofert 

Składanie  ofert nastąpi w dniu 15 grudnia 2017 r. roku o godz. 10.00, w siedzibie Zamawiającego 

,,Senior  - WIGOR”, tj. Prusice  ul. Żmigrodzka 39,  55-110 Prusice, sala – pokój dzienny. 

 

 

XXI. Otwarcie i ocena ofert 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 grudnia 2017 roku, o godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego 

,,Senior – WIGOR” , tj. Prusice ul. Żmigrodzka 39, 55-110 Prusice, sala – pokój dzienny.  
 

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy 

złożyli oferty, zgodnie z art. 92 o wynikach postępowania, odrzuconych ofertach i wykluczonych 

Wykonawcach. Zamawiający będzie przesyłał rozstrzygnięcie niniejszego postępowania na adres 

Wykonawcy wskazany w treści oferty. Jednocześnie informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

będzie niezwłocznie udostępniona na stronie internetowej zamawiającego oraz w miejscu 

publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego  

 

XXII. Termin związania ofertą 

1. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni licząc od wyznaczonego terminu 

składania ofert. Oferta wybrana w wyniku postępowania przetargowego zachowuje swoją ważność 

do dnia podpisania umowy, jednak przez okres nie dłuższy niż 30 dni licząc od wyznaczonego 

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 

związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o 

oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

 

3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  

 

XXIII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń lub dokumentów. 

1. Zgodnie z wyborem zamawiającego porozumiewanie się Zamawiającego z Wykonawcami 

odbywało się będzie za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 

23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, 

za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w 

rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 

2017 r. poz. 1219); 

2. Jeżeli wykonawcy przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za 

pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu 



 

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA strona 21 z 34 
 

ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na 

żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

3. Oferty składa się pod rygorem nieważności wyłącznie w formie pisemnej za 

pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - 

Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście lub za pośrednictwem 

posłańca w miejscu wskazanym w SIWZ.  

4. Porozumiewanie się Wykonawców z Zamawiającym oraz przekazywanie oświadczeń i 

dokumentów odbywać się będzie w formie: 

1) pisemnej drogą pocztową na adres Zamawiającego; 

2) bezpośredniej w siedzibie Zamawiającego w godzinach jego pracy,  

3) za pośrednictwem fax-u pod numerem 71 312 50 97 

4) środków komunikacji elektronicznej - poczty elektronicznej na adres 

mgopsprusice@poczta.onet.pl do wiadomości Marlena Rajn,  w formie skanu podpisanego 

pisma w formacie .pdf, .png, .jpeg, .bmp, .gif lub pisma w formie elektronicznej sporządzonego 

przy użyciu edytora tekstu w powszechnie dostępnym formacie .doc, .docx lub .rtf.  

2. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną za pomocą poczty 

elektronicznej na adresy: mgopsprusice@poczta.onet.pl  do wiadomości Marlena Rajn. 

3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą poczty 

elektronicznej oraz faksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed 

upływem terminu oraz została potwierdzona w formie pisemnej przez nadawcę w terminie 7 dni od 

daty przesłania formy elektronicznej lub faxu pisma.  

4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie 

później niż na dwa dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o 

wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 

wyznaczonego terminu składania ofert.  

5. Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w BZP może dotyczyć określenia 

przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w 

postępowaniu lub sposobu oceny ich spełnienia.  

6. Zamawiający przedłuża termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do 

wprowadzenia w ofertach zmian wynikających ze zmian treści Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia nie prowadzących do zmian treści ogłoszenia o zamówieniu. O przedłużeniu terminu 

składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich Wykonawców, którym 

przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, oraz na stronie internetowej 

Zamawiającego. 

7. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:  

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce 

zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego 

ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i 

adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a 

także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,  

2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,  

3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w 

przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełniania 

wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,  

4) wykonawcach, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, ale nie zostali zaproszeni do 

kolejnego etapu negocjacji albo dialogu,  

5) dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów,  

6) nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów,  

7) unieważnieniu postępowania,  

mailto:mgopsprusice@poczta.onet.pl
mailto:mgopsprusice@poczta.onet.pl
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podając uzasadnienie faktyczne i prawne.  

 

XXIV. Koszty udziału w postępowaniu 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału Wykonawców w niniejszym postępowaniu. 

 

XXV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 

umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli 

Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia 

publicznego na takich warunkach 

1. Wzór umowy znajduje się w części C Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnej zmiany postanowień umowy zawartej 

na skutek przeprowadzenia niniejszego postępowania w stosunku do treści oferty złożonej przez 

Wykonawcę, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku: 

1) zaistnienia okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w dacie dokonywania 

wyboru najkorzystniejszej oferty, w szczególności w przypadku zmian na rynku usług objętych 

niniejszym postępowaniem, wystąpienia istotnych trudności w pozyskaniu przez Wykonawcę lub 

Zamawiającego materiałów niezbędnych do wykonania zamówienia, gdy zmiany są korzystne dla 

Zamawiającego, 

2) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przez ustawodawcę przepisów 

dotyczących stawki podatku VAT, 

3) wystąpi konieczność udzielenia zamówień dodatkowych mających wpływ na koszt lub termin 

realizacji udzielonego zamówienia, 

4) gdy zmiany będą korzystne dla Zamawiającego i nie będą: 

a) wprowadzane warunki, które gdyby zostały ujęte w ramach procedury przetargowej udzielenia 

zamówienia umożliwiłyby dopuszczenie innych ofert niż ta, która została pierwotnie dopuszczona; 

b) modyfikowały równowagi ekonomicznej umowy na korzyść Wykonawcy w sposób, który nie 

był przewidziany w postanowieniach pierwotnego zamówienia. 

5) zmiana terminu realizacji z powodu okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w 

szczególności w przypadku wstrzymania realizacji przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego, 

6) zmiana terminu realizacji umowy, 

7) gdy niedotrzymanie pierwotnego terminu realizacji umowy, stanowi konsekwencję zdarzeń 

niezależnych od Wykonawcy, nie stanowiących jego i podwykonawców problemów 

organizacyjnych - Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji umowy o 

czas niezbędny do usunięcia konsekwencji zdarzeń; 

8) zmiana korzystna dla Zamawiającego naruszająca równowagę ekonomiczną umowy oraz 

wpływające na zmianę przedmiotu zamówienia, w przypadku zmiany okoliczności faktycznych 

sprawiających, że dalsza realizacja zamówienia publicznego w obecnym kształcie nie leżałaby w 

interesie publicznym, 

9) zmiany sposobu spełnienia świadczenia z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków w wyniku, 

których spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby 

jednej ze stron rażącą stratą, czego strony nie przewidywały przy zawarciu umowy o zamówienie, 

10) zmiany sposobu spełnienia świadczenia w sytuacji, gdy już po wyborze oferty zmieniły się 

okoliczności w sposób uniemożliwiający zawarcie umowy na warunkach wynikających z oferty, 

11)zmiana danych podmiotowych dotyczących Wykonawcy, lokalizacji siedziby biura 

Wykonawcy, 

12)zmiany danych osobowych – zmiany osób (personelu), 

 

Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić 

zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. Warunkiem dokonania 
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zmian postanowień zawartej umowy w formie aneksu do umowy jest zgoda obu stron wyrażona na 

piśmie, pod rygorem nieważności zmiany. 

 

XXVI. Informacja o podwykonawcach 

1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych 

części zamówienia na dostawy.  

2. Do zawarcia umowy przez podwykonawcę z dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda 

Zamawiającego. 

3. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcom. W przypadku powierzenia podwykonawcom części 

zamówienia wymaga się podania przez wykonawcę nazw podwykonawców, na których zasobach 

określonych w art. 22a ustawy PZP polega, w celu wskazania spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu,  którego zasoby Wykonawca się powoływał na zasadach określonych w art. 26 ust. 

2b ustawy w celu wskazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest 

zobowiązany wskazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca 

samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postepowania o 

udzielenie zamówienia. 
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ROZDZIAŁ B – Formularz ofertowy oraz załączniki do SIWZ 

Załącznik nr 1 do SIWZ Wzór formularza ofertowego; 

Załącznik nr 2 do SIWZ Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy 

pzp o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; 

Załącznik nr 3 do SIWZ Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy 

pzp o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania; 

Załącznik nr 4 do SIWZ Informacja o przynależności do tej samej grupy kapitałowej; 

Załącznik nr 5 do SIWZ Zobowiązanie do udostępnienia zasobów przez inne podmioty; 
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Załącznik nr 1 do SIWZ 

      

 
(pieczęć Wykonawcy) 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

Wyrażamy chęć uczestnictwa w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie 

przetargu nieograniczonego, organizowane przez Gminę Prusice – Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej  na zadanie pn. ,,Dożywianie uczniów szkół podstawowych i Zespołu  

         Szkół z terenu Gminy Prusice w okresie od 02.01.2018r. do 31.12.2021r.” 

w terminach i pod warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 

ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych Numer ogłoszenia 628853-N-2017 z dnia 2017-

12-06 r. 

 

1.Wykonawca* (*w przypadku wykonawców występujących wspólnie najpierw należy podać informacje dotyczące Lidera a 

następnie kolejno Partnerów): 
 

Zarejestrowana nazwa: 

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

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

Zarejestrowany adres: 

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

Numer telefonu: .............................................................  

Adres e-mail................................................................... 

Numer faxu: .................................................................. 

Numer REGON:.............................................................  

Numer NIP: ................................................................... 
 

2.Oświadczamy, że wynagrodzenie z umowy należy przelewać na konto nr: 
…………………………………………………………………………………….. 

 

3.Wadium wniesione w formie …………………………………………………………………… * 

prosimy zwolnić:  

a) przelewem na konto _________________________________________________________ * 

b) zwrot gwarancji bankowej/ ubezpieczeniowej 

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

…………………………………………………………………………………………………….  
 (imię i nazwisko osoby upoważnionej do odbioru gwarancji lub adres na który należy wysłać pocztą)* 

Numer konta, na które należy zwrócić wadium wniesione w formie pieniężnej, (jeżeli wadium jest 

wymagane)……………………………………………………………………………………………. 

 

Na podstawie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oferujemy wykonanie zamówienia za 

niezmienną cenę ryczałtową:  

 

brutto .........................zł (słownie: ...........................................................................zł) 

 

wartość netto ...........................zł tj. …..% (słownie ................................................zł) 

podatek VAT ................zł (słownie ...........................................................................zł) 
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4. Oświadczamy, że powyższe ceny brutto zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w 

przypadku wyboru niniejszej oferty.  

5.Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w SIWZ 

przedmiotowego postępowania. 

6.Oświadczamy, że przewidujemy/ nie przewidujemy* 
niepotrzebne skreślić 

powierzenie 

podwykonawcom realizacji zamówienia w następującej części/zakresie (podać zakres 

podwykonawstwa oraz nazwy (firmy) podwykonawców)   
Lp. Nazwa części zamówienia Nazwa (Firma) Podwykonawcy 

1. 
  

2. 
  

7.Oświadczamy, że informacje zawarte w na stronach od…………..do................. (lub w załączniku 

nr ………….... do) oferty będące integralną częścią oferty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 

16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j.: Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 

z późn. zm.).  
W celu ustalenia podstaw i zasadności dokonanego zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa należy uzasadnić zasadność zastrzeżenia 

każdego elementu wskazanego w ofercie, jako tajemnica przedsiębiorstwa, w szczególności wskazania: 

1) jaki charakter mają zastrzeżone informacje, w szczególności określenie, czy są to informacje techniczne, technologiczne, 

organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje mające wartość gospodarczą dla wykonawcy w rozumieniu ustawy z 

16.4.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), 

2) jakie działania wykonawca podjął celem zachowania w poufności informacji, które zostały zastrzeżone, 

3) jaką wartość przedstawiają dla wykonawcy informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa. 

Uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnica przedsiębiorstwa składamy na stronach 

…………..do................. (lub w załączniku nr ………….... do) oferty 

8.Oświadczamy, że jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z 

wymaganiami ustawowymi. 

9.Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze szczegółowymi warunkami postępowania zawartymi w 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami i że przyjmujemy je bez 

zastrzeżeń. 

10. Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą do terminu ważności oferty, wskazanego w 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w razie wyłonienia naszej 

oferty w postępowaniu, podpisać umowę w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

11. Akceptujemy bez zastrzeżeń warunki umowy stanowiącej załącznik do niniejszej SIWZ. 

12. Oświadczamy, że zdobyliśmy konieczne informacje dotyczące realizacji zamówienia oraz 

przygotowania i złożenia oferty. 

13. Deklarujemy, że wszystkie oświadczenia i informacje zamieszczone w niniejszej ofercie są 

kompletne, prawdziwe i dokładne w każdym szczególe. 

14. Jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem 

 tak 

 nie 
 
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 

milionów EUR. 

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 
milionów EUR. 

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 

osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR. 

15.Wykonawca informuje, że: 

1) wybór oferty NIE BĘDZIE / BĘDZIE
1
 prowadzić do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 

2) wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zmawiającego obowiązku podatkowego 

zgodnie z przepisami 

o podatku od towarów i usług w odniesieniu do następujących towarów i usług, których dostawa 

                                                 
1 Wykonawca usuwa niepotrzebne 
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lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania. Wartość towaru lub usługi powodująca 

obowiązek podatkowy zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług u Zamawiającego 

to…………….zł netto.
2
 

16.Nazwiska i stanowiska osób, upoważnionych do kontaktu w sprawie niniejszej oferty z 

Zamawiającym (tabelę można kopiować wielokrotnie) 

Imię i nazwisko  

Adres do korespondencji  

telefon  

e-mail  

17. Ofertę składamy na ……………ponumerowanych stronach. 

18. Załącznikami do oferty, stanowiącymi jej integralną część są: 

………………………… 

 

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

        …………………………………… 
       (podpis  i pieczęć  Wykonawcy/Pełnomocnika) 

                                                 
2 UWAGA: Wypełniają Wykonawcy w przypadku gdy wybór oferty BĘDZIE prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku  

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług 



 

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA strona 28 z 34 
 

 
ZAŁĄCZNIK Nr 2 do SIWZ 

  

Wykonawca:  

 
………………………………………………………………………………………………….. 

 (pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

 

reprezentowany przez: 

 

……………………………………………………………………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 

 

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych  

 

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ,,Dożywianie uczniów szkół 

podstawowych i Zespołu Szkół z terenu Gminy Prusice w okresie od 02.01.2018r. do 31.12.2021r.” 

Numer sprawy ZP.271.1.2017, prowadzonego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 

oświadczam, co następuje: 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY 

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

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

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

        …………………………………… 
       (podpis  i pieczęć  Wykonawcy/Pełnomocnika) 

 

 

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, polegam na zasobach 

następującego/ych podmiotu/ów:  

 

..…………………………………………………………………………………………………,  
(wskazać podmiot) 

 

w następującym zakresie:  

…………………………………………………………………………………………………. 
(określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu) 

 

 

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

                …………………………………… 

       (podpis  i pieczęć Wykonawcy/Pełnomocnika) 
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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. 

 

 

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

 

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

                   (podpis i pieczęć Wykonawcy/Pełnomocnika) 
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ZAŁĄCZNIK Nr 3 do SIWZ 

(pieczęć Wykonawcy) 

 

„OŚWIADCZENIE” 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Wykonawca:  

………………………………………………………………………………………………….. 
 (pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

 

reprezentowany przez: 

……………………………………………………………………………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji) 

 

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 
 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.  ,,Dożywianie uczniów szkół 

podstawowych i Zespołu Szkół z terenu Gminy Prusice w okresie od 02.01.2018r. do 31.12.2021r.” 

Numer sprawy ZP.271.1.2017 prowadzonego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 

oświadczam, co następuje: 
 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 

oraz art. 24 ust. 5 pkt 1-8 ustawy Pzp. 

 

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

        …………………………………… 
       (podpis  i pieczęć  Wykonawcy/Pełnomocnika) 

      

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 ustawy Pzp lub art. 24 ust. 5 pkt 1-8).  
Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy 

Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………....... 

 

…………….……., dnia ………….……. r.  

(miejscowość)                                                             …………………………………… 

       (podpis  i pieczęć  Wykonawcy/Pełnomocnika) 

  

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

        …………………………………… 
       (podpis  i pieczęć  Wykonawcy/Pełnomocnika) 

      

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA 

KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: 

………………………………………………………………………………………………….. 
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

 

nie podlegają/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 
 

 

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

 

        …………………………………… 
       (podpis  i pieczęć  Wykonawcy/Pełnomocnika) 

 

 

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. 
 

 

 

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

 

 

        …………………………………… 
       (podpis  i pieczęć  Wykonawcy/Pełnomocnika) 
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                                  ZAŁĄCZNIK Nr 4 do SIWZ

  

…………………………………. 
(nazwa i adres Wykonawcy) 

 

 

Informacja o przynależności do tej samej grupy kapitałowej 
 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego prowadzonego pod nazwą .: ,,Dożywianie uczniów szkół podstawowych i 

Zespołu Szkół z terenu Gminy Prusice w okresie od 02.01.2018r. do 31.12.2021r.” Numer sprawy 

ZP.271.1.2017.  

 

 zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych 

(t.j.Dz. U. z 2017 r. poz 1579 ze zm.). 

 

1. składamy listę podmiotów, należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 

dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2017 r. poz. 229 t.j.). 

 

Lp. Nazwa podmiotu Adres podmiotu 

1.   

2.   

3.   

…..   

 
 

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

 

 

        …………………………………… 
       (podpis  i pieczęć  Wykonawcy/Pełnomocnika) 

 
2. informujemy, że nie należymy do grupy kapitałowej., o której mowa  w art. 24 ust.1 pkt 23 

ustawy PZP 

 

 
 

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

 

 

        …………………………………… 
       (podpis  i pieczęć  Wykonawcy/Pełnomocnika) 

 

* - należy wypełnić pkt. 1 lub pkt. 2 
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ZAŁĄCZNIK Nr 5 do SIWZ 

 

ZOBOWIĄZANIE DO UDOSTĘPNIENIA ZASOBÓW PRZEZ INNE PODMIOTY * - wzór 
 

Zamiast niniejszego Formularza można przedstawić inne dokumenty, określające w szczególności: 

 

1. pisemne zobowiązanie podmiotu, o którym mowa w art. 22a ustawy Pzp 

2. dokumenty dotyczące: 

a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego; 

c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, 

d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 

e) czy podmiot, na zdolnościach, którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków 

udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności 

dotyczą 

przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na potrzeby wykonywaniu zamówienia – art. 22a ustawy Pzp. 

 

Zobowiązuję się do oddania swoich zasobów  

……………………………………………………………………………………………………. 
(określenie zasobu – zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja finansowa lub ekonomiczna) 

do dyspozycji Wykonawcy: 

………………………………………………………… 
(nazwa Wykonawcy) 

przy wykonywaniu zamówienia pod nazwą .: ,,Dożywianie uczniów szkół podstawowych i Zespołu 

Szkół z terenu Gminy Prusice w okresie od 02.01.2018r. do 31.12.2021r.” Numer sprawy 

ZP.271.1.2017” 

 

 

Oświadczam, iż: 

a) udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie: 

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

b) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący: 

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

c) charakter stosunku łączącego mnie z Wykonawcą będzie następujący: 

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

d) zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: 

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

e) okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: 

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

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

 

        …………………………………… 
       (podpis  i pieczęć  Wykonawcy/Pełnomocnika) 
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ROZDZIAŁ C – Wzór umowy 

 

Wzór umowy o udzielenie zamówienia publicznego stanowi załącznik nr 6 do SIWZ 

 


