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ROZDZIAŁ I - NAZWA I ADRES ZAMAWIAJ ĄCEGO

Przedszkole Publiczne nr 4
ul. Śniadeckich 18
35-006 Rzeszów

ROZDZIAŁ II – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzone  jest  w  trybie  przetargu
nieograniczonego  z  zachowaniem  zasad  określonych  ustawą  z  dnia  29.01.2004r.  Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz 759 z późniejszymi zmianami) zwaną
dalej  ustawą,  wydanymi  na  jej  podstawie  aktami  wykonawczymi  oraz  w  sprawach
nieuregulowanych przepisami ustawy Prawo zamówień  publicznych – przepisami  ustawy
Kodeks cywilny.

ROZDZIAŁ III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem  zamówienia  jest  zakup  i  dostawa  mięsa  i  wędlin  dla  potrzeb  stołówki
przedszkolnej  Przedszkola  Publicznego  nr  4  w  Rzeszowie  zgodnie  z  wykazem
zamieszczonym w załączniku nr 1.

2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Nazwy własne podane w załączniku
nr  1  zostały  podane  przez  zamawiającego  tylko  przykładowo.  Wykonawca  może
zaproponować  produkt  o innej  nazwie pod warunkiem, że posiadać  on będzie nie gorsze
parametry oraz właściwości, co produkty podane przykładowo, tzn. spełniają ten sam poziom
technologiczny,  wydajnościowy,  smakowy  i  jakościowy.  W  takim  przypadku  należy
zaznaczyć  jakiego  produktu  dotyczy  oferta  równoważna  oraz  dołączyć  oświadczenia  o
równoważności wraz z opisem.

3. Zakres zamówienia:

Nr
grupy

Nazwa grupy produktów Kod CPV
Numer załącznika w

ofercie

I Mi ęso, wędliny
15131700-2
15110000-2

Załącznik 1

4. Oferta musi obejmować wszystkie pozycje określone w danej grupie.

5. Wymogi dodatkowe:
-  dowóz na koszt i ryzyko transportem dostawcy do magazynu zamawiającego,
-  forma płatności  -  przelew,
-  zamawiający przewiduje nieznaczną waloryzację cen w trakcie realizacji umowy, tylko i
wyłącznie z tytułu urzędowych zmian cen, innych czynników niezależnych od dostawcy i
tylko i wyłącznie za pisemną akceptacją zamawiającego. 

6. Ilości  podane  w  załączniku  nr  1  mogą  ulec  zmianie.  Dotyczy  to  zmniejszenia  lub
zwiększenia  ilości  zamawianego  towaru  do  20%,  co  jest  podyktowane  bieżącą
frekwencją  dzieci w przedszkolu. Z tego tytułu Wykonawcy nie będą  przysługiwały
żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
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7.  Zamówienia  odbywać  się  będą  sukcesywnie,  uruchamiane  w  formie  pisemnego
zapotrzebowania przesyłanego e-mailem najpóźniej w piątek poprzedzający kolejny tydzień
pracy stołówki oraz telefonicznie. Wykonawca zobowiązuje się realizować zamówienie dwa
razy w tygodniu. W przypadku zamówień doraźnych, dokonywanych telefonicznie - w ciągu
24 godzin.

8. Zamawiający  będzie  zamawiał  u  Wykonawcy  wybrane  artykuły  żywnościowe  w  dni  
powszednie z wyłączeniem dni ustawowo wolnych, jednego miesiąca wakacji letnich i innych
dni w których stołówka przedszkolna nie wydaje obiadów.

ROZDZIAŁ IV – TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wymagany przez zamawiającego termin wykonania zamówienia - od dnia 01 stycznia do 31
grudnia 2014 r. 

ROZDZIAŁ V – WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

W postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  mogą  uczestniczyć  wykonawcy,
którzy:

1. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych;
2. Spełniają wymagania określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający  oceni  spełnienie  powyższych  wymagań  poprzez  szczegółową  analizę
dokumentów złożonych przez wykonawców.

Każdy z wykonawców składających ofertę wspólną musi spełniać powyższe warunki.

ROZDZIAŁ VI – WYKAZ O ŚWIADCZE Ń I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJ Ą
DOSTARCZY  WYKONAWCY

1. Każdy z wykonawców ma obowiązek złożyć  oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych tj. oświadczenia, że spełnia warunki dotyczące:

1) posiadania  uprawnień  do  wykonywania  określonej  działalności  lub  czynności,  jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2) posiadania wiedzy i doświadczenia,
3) dysponowania  odpowiednim  potencjałem  technicznym oraz  osobami  zdolnymi  do

wykonania zamówienia,
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Wzór oświadczenia stanowi załącznik Nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. Od  wykonawcy  przystępującego  do  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego
wymagane jest, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w trybie
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art.  24  ust.  1  ustawy Prawo  zamówień  publicznych,  przedstawienie  wymienionych  niżej
dokumentów:

1)  Oświadczenie wykonawcy  o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w
trybie art.  24  ust.  1  ustawy Prawo  zamówień  publicznych  -  wzór  oświadczenia  stanowi
załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

2)  Aktualny odpis z właściwego rejestru  albo aktualne zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
zgłoszenia  do ewidencji  działalności),  wystawione  nie  wcześniej  niż  6  miesięcy  przed
upływem terminu składania ofert, w przypadku osób fizycznych oświadczenia w zakresie art.
24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Jeżeli  wykonawca ma siedzibę  lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej zamiast dokumentu o których mowa w pkt 2 – składa dokument lub dokumenty,
wystawione  w  kraju,  w  którym  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  potwierdzające
odpowiednio, że:

1) nie  otwarto  jego  likwidacji  ani  nie  ogłoszono  upadłości  –  dokument  powinien  być  
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

2) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
albo,  że uzyskał  przewidziane prawem zwolnienie,  odroczenie  lub rozłożenie na raty  
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji  właściwego organu-  
dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert,

3) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie- dokument powinien być 
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert.

4. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce  zamieszkania  nie  wydaje  się  ww.  dokumentów,  zastępuje  się  je  dokumentem
zawierającym  oświadczenie  złożone  przed  notariuszem,  właściwym  organem  sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio
miejsca  zamieszkania  osoby  lub  kraju,  w  którym  wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce
zamieszkania.

5. Ponadto wykonawca dołączy do oferty następujące dokumenty:

1) formularz  oferty  - wzór  oferty  stanowi załącznik  Nr  1 do  specyfikacji  istotnych
warunków zamówienia,

2) odpowiednie pełnomocnictwa – w sytuacjach określonych w rozdz. X pkt 6 specyfikacji
istotnych warunków zamówienia oraz w przypadku składania ofert wspólnych,

3) oświadczenie o równoważności produktów wraz z opisem  – w przypadku składania
ofert równoważnych.
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ROZDZIAŁ VII – INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA  SIĘ
ZAMAWIAJ ĄCEGO    Z WYKONAWCAMI

1. Zamawiający urzęduje w następujących dniach (pracujących) i godzinach: 
poniedziałek – piątek od godz. 6.30 do godz. 14.30,

2. Oświadczenia,  wnioski,  zawiadomienia  oraz  informacje  zamawiający  i  wykonawca
przekazują pisemnie, z zastrzeżeniem pkt 3.

3. Zamawiający  dopuszcza  porozumiewanie  się  za  pomocą  poczty  elektronicznej  (e-mail:
ksiegowosc@pp4.resman.pl) , przy przekazywaniu następujących dokumentów:
1)   pytania i wyjaśnienia treści siwz,
2)   modyfikacje treści siwz,
3)   wniosek o wyjaśnienie i wyjaśnienie treści oferty,
4)   wniosek o wyjaśnienie i  wyjaśnienia dotyczące oświadczeń  i  dokumentów, o których

mowa w art.25 ust. 1 ustawy Pzp,
5)  wniosek wykonawcy oraz informacje z otwarcia, o których mowa w art. 86 ustawy  

Pzp, 
6) wniosek  o  udzielenie  wyjaśnień  dotyczących  elementów oferty  mających  wpływ  na

wysokość ceny oraz odpowiedź wykonawcy,
7) wezwanie  kierowane  do  wykonawców  na  podstawie  art.  26  ust.  3  ustawy  Prawo

zamówień publicznych,
8) informacja  o  poprawieniu  oczywistych  omyłek  pisarskich,  oczywistych  omyłek

rachunkowych,  z  uwzględnieniem konsekwencji  rachunkowych dokonanych poprawek
oraz  innych  omyłek  polegających  na  niezgodności  oferty  ze  specyfikacją  istotnych
warunków zamówienia, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty,

9) oświadczenie wykonawcy w kwestii wyrażenia zgody na poprawienie omyłek, o których
mowa w pkt 8),

10) wniosek zamawiającego o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą
oraz odpowiedź wykonawcy,

11) zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty,  o wykonawcach, którzy zostali  z
postępowania wykluczeni i wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,

12) zawiadomienie o unieważnieniu postępowania,
13) informacja i zawiadomienia kierowane do wykonawców na podstawie art. 181 ustawy

Prawo zamówień publicznych.

4. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje  e-mailem  lub  telefonicznie,  każda  ze  stron  na  żądanie  drugiej  niezwłocznie
potwierdza fakt ich otrzymania.

5. Postępowanie odbywa się w języku polskim w związku z czym wszelkie pisma, dokumenty,
oświadczenia itp. składane w trakcie postępowania między zamawiającym a wykonawcami
muszą być sporządzone w języku polskim.

6. Adres  do  korespondencji  jest  zamieszczony  na  pierwszej  stronie  niniejszej  specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.  Zamawiający wymaga,  aby wszelkie pisma związane z
postępowaniem były kierowane wyłącznie na ten adres.
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7. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wykonawców.

8. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami jest:
Grażyna Panek  – Intendent Przedszkola nr 4        (tel. 017 74 83 202).

9. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż
na  2  dni  przed  upływem  terminu  składania  ofert.  Jeżeli  wniosek  o  wyjaśnienie  treści
specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  wpłynie  po  upływie  terminu  składania
wniosku,  o  którym mowa wyżej  lub  dotyczy udzielonych wyjaśnień,  zamawiający może
udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania
ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku.

10. Treść  zapytań  wraz  z  wyjaśnieniami  zamawiający  przekazuje  wykonawcom,  którym
przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia bez ujawniania źródła zapytania.

11. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmienić  treść  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia.  Dokonaną  w  ten  sposób
modyfikację  przekazuje  się  niezwłocznie  wszystkim  wykonawcom,  którym  przekazano
specyfikację istotnych warunków zamówienia.

12. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w
ofertach.  O  przedłużeniu  terminu  składania  ofert  zamawiający  niezwłocznie  zawiadomi
wszystkich wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia.

ROZDZIAŁ VIII – WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WADIUM

Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.

ROZDZIAŁ IX – TERMIN ZWI ĄZANIA OFERT Ą

1. Składający  ofertę  pozostaje  nią  związany  przez  okres  45  dni  od  ostatecznego  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.

ROZDZIAŁ X – OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferta powinna być sporządzona z wykorzystaniem formularza stanowiącego załącznik Nr 1 

do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Strona 6/21



3. Wykonawcy sporządzają ofertę zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

4. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną
trwałą i czytelną techniką. Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane.

5. Oferta  wraz  z  załącznikami  musi  być  podpisana  przez  wykonawcę  bądź  osobę  /  osoby
upoważnioną  /  upoważnione  do  reprezentacji  wykonawcy.  Zaleca  się,  aby  niepodpisane
strony oferty były parafowane.

6. W przypadku  podpisywania  oferty  lub  poświadczenia  za  zgodność  z  oryginałem  kopii
dokumentów przez osoby nie wymienione w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym)
wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo.

7. W  przypadku,  gdy  wykonawca  składa  kopię  jakiegoś  dokumentu,  musi  być  ona
poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (wykonawca składa własnoręczny
podpis  poprzedzony  dopiskiem  „za  zgodność”).  Jeżeli  do  reprezentowania  wykonawcy
upoważnione są łącznie dwie lub więcej osób, kopie dokumentów muszą być potwierdzone za
zgodność z oryginałem przez te osoby.

8. Jeżeli któryś z dokumentów składanych przez wykonawcę jest sporządzony w języku obcym
dokument taki należy złożyć  wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez
wykonawcę. Dokumenty sporządzone w języku obcym bez wymaganych tłumaczeń nie będą
brane pod uwagę.

9.  Zaleca  się,  aby wszystkie  strony oferty  były  ponumerowane.  Ponadto  wszelkie  miejsca,
w których  wykonawca naniósł  zmiany,  muszą  być  parafowane przez  osobę  podpisującą  
ofertę.

10. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

11. Zaleca się, aby oferta wraz z załącznikami była zestawiona w sposób uniemożliwiający jej  
samoistną  dekompletację  (bez  udziału  osób  trzecich)  oraz  uniemożliwiający zmianę  jej  
zawartości bez widocznych śladów naruszenia.

12.  Zaleca się  umieścić  ofertę  wraz z wymaganymi  dokumentami  w zamkniętej  zewnętrznej
i wewnętrznej kopercie z tym, że:

1) koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana następująco:

Przedszkole Publiczne nr 4
ul. Śniadeckich 18
35-006 Rzeszów

Oferta - udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„ZAKUP I DOSTAW Ę  MIĘSA I WĘDLIN  NA  POTRZEBY STOŁÓWKI
PRZEDSZKOLNEJ W ROKU 2014  ”

Nie otwierać przed dniem 17 grudnia 2013 r. godz.10.00
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2)  koperta  wewnętrzna poza oznakowaniem jak wyżej  powinna zawierać  nazwę  i
adres wykonawcy tak,  aby można było  odesłać  ofertę  w przypadku stwierdzenia
złożenia jej po terminie składania ofert.

13. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za wcześniejsze otwarcie lub zaginięcie ofert
nieoznaczonych  wyraźnie  i  niezaadresowanych  zgodnie  z  wymaganiami  niniejszej
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

14. Wykonawca może wprowadzić zmiany oraz wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu
do  składania  ofert,  pod  warunkiem,  że zamawiający  otrzyma  pisemne powiadomienie  o
wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed terminem składania ofert.

15.Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu zostanie przygotowane, opieczętowane
i oznaczone zgodnie z postanowieniami pkt. 12, a wewnętrzna koperta będzie dodatkowo
oznaczona słowem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

16.W przypadku zmiany oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, iż ofertę swą zmienia,
określając  zakres,  rodzaj  tych  zmian,  a  jeśli  oświadczenie  o  zmianie  pociąga  za  sobą
konieczność  wymiany  czy  też  przedłożenia  nowych  dokumentów  -  wykonawca  winien
dokumenty te złożyć.

17. Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty
po upływie terminu do składania ofert.

18. Oferta oraz wszelkie oświadczenia i dokumenty składane w trakcie postępowania są jawne, z
wyjątkiem informacji  stanowiących tajemnicę  przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a wykonawca składając ofertę zastrzegł w odniesieniu
do  tych  informacji,  że  nie  mogą  być  udostępnione  innym  uczestnikom  postępowania.
Informacje  stanowiące  tajemnicę  przedsiębiorstwa  powinny  być  wyodrębnione  (np.
zamieszczone w odrębnej kopercie dołączonej do oferty).

ROZDZIAŁ XI – OFERTY WSPÓLNE

1. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.

2. Pełnomocnictwo,  o  którym  mowa  w  pkt  1  musi  znajdować  się  w  ofercie  wspólnej
wykonawców.  Pełnomocnictwo  musi  być  złożone  w  formie  oryginału  lub  kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

3. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z zamawiającym w toku postępowania; zwraca się do
zamawiającego  z  wszelkimi  sprawami  i  do  niego  zamawiający  kieruje  informacje,
korespondencję itp.

4. Oferta  wspólna,  składana  przez  dwóch  lub  więcej  wykonawców,  powinna  spełniać
następujące wymagania:

1) oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie ze specyfikacją istotnych 
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 warunków zamówienia;
2)  sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej:

a) dokumenty dotyczące własnej firmy, takie jak np.: odpis z właściwego rejestru 
   albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – składa 
     każdy z wykonawców składających ofertę wspólną w imieniu swojej firmy;
b) dokumenty wspólne, takie jak np.: oferta cenowa, harmonogramy itp. składa
     pełnomocnik wykonawców w imieniu wszystkich wykonawców składających
     ofertę wspólną,
c) kopie  dokumentów dotyczących  każdego  wykonawcy  składających  ofertę  

wspólną muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę lub 
osoby upoważnione do reprezentowania tych wykonawców (a nie np. przez  
pełnomocnika konsorcjum).

5. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do
nich zastosowanie zasady określone w pkt 1 – 4 niniejszego rozdziału.

6.  Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) wykonawcy składający
ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić zamawiającemu umowę konsorcjum.

ROZDZIAŁ XII – MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWA RCIA OFERT

1. Ofertę  należy złożyć  w  sekretariacie  Przedszkola  Publicznego  nr  4  w  Rzeszowie,  ul.
Śniadeckich 18  w terminie do 17.12.2013 r. do godz. 9.00.

2. Ofertę  przesłaną  pocztą  uważa się  za  złożoną  w  terminie,  jeśli  znajduje  się  w  siedzibie
zamawiającego przed upływem czasu składania ofert.

3. Każda przyjęta  oferta zostanie opatrzona adnotacją  określającą  dokładny termin przyjęcia
oferty tzn. datę  kalendarzową  oraz godzinę  i  minutę,  w której  została przyjęta.  Do czasu
otwarcia ofert, będą one przechowywane w sposób gwarantujący ich nienaruszalność.

4. Wszelkie  oferty  wniesione  po  terminie  zostaną  zwrócone  wykonawcom  bez  otwierania
wewnętrznej koperty po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

5. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 17.12.2013 r. o godz. 10.00 w sekretariacie.

6. Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie  zamówienia.  Następnie  zamawiający  otworzy  koperty  z  ofertami  i  ogłosi
nazwę (firmę) i adres (siedzibę) wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje
dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia oraz okresu gwarancji – zawartych w
ofercie.

7. Informacje,  o których mowa w pkt.  6 zamawiający przekaże niezwłocznie wykonawcom,
którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.
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ROZDZIAŁ XIII – OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Oceny   ofert   dokonuje   komisja   przetargowa   powołana   zarządzeniem   Dyrektora
Przedszkola Publicznego nr 4 w Rzeszowie.

2. Cena  oferty  powinna  obejmować  koszt  wszystkich  niezbędnych  prac  koniecznych  do
realizacji przedmiotu zamówienia, w tym:

1) cenę  artykułów  żywnościowych  wraz  z  dostawą  i  rozładunkiem  w  miejscu
wskazanym przez zamawiającego.

2) ewentualne upusty, rabaty i inne koszty.
3) podatek od towarów i usług według obowiązujących stawek.

3. Wypełniony formularz oferty cenowej powinien zawierać  cenę  netto za jednostkę  miary
produktu, warto ść netto/ brutto poszczególnych pozycji w danej grupie, podatek VAT
wraz  z  wartością  netto/brutto  obejmującą  całość  zamówienia.  Każdy z  wykonawców
może  zaproponować  tylko  jedną  cenę  obejmującą  całość  i  nie  może  jej  zmieniać.  Nie
prowadzi się żadnych negocjacji w sprawie ceny.

4. Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN.

5. Cena  musi  być  wyrażona  w  złotych  polskich  niezależnie  od  wchodzących  w  jej  skład
elementów. Tak obliczona cena będzie brana pod uwagę przez komisję przetargową w trakcie
wyboru najkorzystniejszej oferty.

6. Zastosowanie  przez  wykonawcę  stawki  podatku  VAT od  towarów  i  usług  niezgodnej  z
obowiązującymi przepisami spowoduje odrzucenie oferty.

ROZDZIAŁ XIV – KRYTERIA WYBORU OFERTY 

1. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena.

2. Zamawiający dokona oceny ofert,

Kryterium - cena - waga  100%
Maksymalna ilość punktów, jaką może osiągnąć oferta, wynosi 100 pkt.

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta która uzyska największą ilość punktów.

4. Jeżeli zamawiający uzyska oferty z taką samą ilością punktów, wezwie wykonawców, którzy
złożyli te oferty do złożenia ofert dodatkowych.

5. Zamawiający  dokona  badania  ofert  w  celu  stwierdzenia,  czy  wykonawcy  nie  podlegają
wykluczeniu.
W  przypadku  wykluczenia  wykonawcy  zamawiający  odrzuci  jego  ofertę.  Następnie
zamawiający dokona oceny, czy oferty wykonawców nie wykluczonych z postępowania nie
podlegają odrzuceniu.
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6. W  toku  badania  i  oceny  ofert  zamawiający  może  żądać  od  wykonawców  wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.

7. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe
w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę,  którego oferta została
poprawiona.

8. Jeżeli  oferta  zawierać  będzie  rażąco  niską  cenę  w  stosunku  do  przedmiotu  zamówienia,
zamawiający  zwróci  się  do  wykonawcy  o  udzielenie  w  określonym  terminie  wyjaśnień
dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

9. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

1) jest niezgodna z ustawą,
2) jej treść nie odpowiada treści SIWZ, 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 w stosunku do przedmiotu zamówienia,
5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia,
6) zawiera błędy w obliczeniu ceny,
7) wykonawca w terminie 3 dni  od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził  się  na  

poprawienie omyłki, o której mowa w art.87 ust.2 pkt 3,
8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

10. Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców o odrzuceniu ofert, podając
uzasadnienie faktyczne i prawne.

11. Oferty nie odrzucone zostaną  poddane procedurze oceny zgodnie z kryterium oceny ofert
określonym w SIWZ.

12. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryterium „cena”.

13. O  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  zamawiający  niezwłocznie  zawiadomi  wszystkich
wykonawców, ubiegających się o udzielenie zamówienia, wskazując nazwę (firmę) i adres
tego wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz cenę.

14. W przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy zamawiający
unieważnia postępowanie.

15. O  unieważnieniu  postępowania  zamawiający  zawiadomi  równocześnie  wszystkich
wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i
prawne.

16. Zamawiający zwróci  wykonawcom,  których  oferty  nie  zostały  wybrane,  na ich wniosek,
złożone przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy komputerowe
oraz inne podobne materiały.
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ROZDZIAŁ XV – POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał  lub może doznać
uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień
publicznych, przysługują  środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Prawo
zamówień publicznych.
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Grupa I – Mięso i wędliny                                                                                                                                                                      Załącznik 1

Lp. Nazwa produktu Kod PCV
Jednostka

miary Ilość
Cena netto za

jednostkę
miary

Wartość
netto

Podatek
VAT w %

Wartość
brutto

1

Kiełbasa podwawelska
„lub równowa żne”

• zawartość mięsa min. 70%
• średnio rozdrobniona
• bez MON
• bez sztucznych barwników

15131133-6 1 kg 40

2 Karkówka wieprzowa surowa b/k 15111390 1 kg 400

3 Szynka wieprzowa surowa b/k 15111350 1 kg 300

4

Szynka wieprzowa gotowana   (na kanapki)
• zawartość mięsa min. 70%
• bez fragmentów o konsystencji żelu 15131133-6 1 kg 50

5

Kiełbasa wiejska
SMAK – ZAPACH : charakterystyczny dla danego 
asortymentu, wyczuwalny smak użytych przypraw a w 
szczególności czosnku oraz  wędzenia. Niedopuszczalny jest 
smak i zapach świadczący o nieświeżości lub inny obcy. 
KONSYSTENCJA: średnio rozdrobniona – surowce 
równomiernie rozłożone , podsuszana , krucha, 
niedopuszczalne pojedyncze pęcherzyki powietrza. 
BARWA: charakterystyczna dla danego asortymentu , 
ciemny kolor wędzenia; 

• zawartość mięsa min. 70%

15131133-6 1 kg 20
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6

Polędwica   wieprzowa
wyrób wędzony o zachowanej strukturze tkankowej, parzony
bez skóry i słoniny, skład: mięso wieprzowe schab-86-96%.
Wędzonka wieprzowa cało mięśniowa,
otrzymana ze schabu obrobionego, wyprodukowana z jednej
części anatomicznej tuszy schabu bez kości,
peklowana  wędzona,  parzona.  Powierzchnia  sucha  czysta
widoczne lekkie pofałdowanie powierzchni.
Plasterki o grubości 2mm nie powinny się
rozpadać. Zawartość białka nie mniej  niż18%, tłuszczu nie
więcej niż 8%

15131133-6 1 kg 15

7

Kiełbasa szynkowa wieprzowa;  zawartość  mięsa
min. 70%; kiełbasa wędzona, parzona o zawartości białka nie
nie mniejszej niż 16% i tłuszczu nie więcej niż 25%,
Konsystencja ścisła, plastry grubości 3mm nie powinny się
rozpadać

15131133-6 1 kg 10

8 Kości wędzone 15111310-3 1 kg 15

9 Schab b/k 15110000-2 1 kg 10

10

Parówki Babuni - wieprzowe
„lub równowa żne”

• zawartość mięsa min. 70%
• bez MON
• bez sztucznych barwników

15131133-6 1 kg 30

11 Smalec 15412100-0 1kg 25

12

Szynka konserwowa
Szynka w bloku w skład której wchodzi mięso wieprzowe kl.
I pochodzące tylko z trybowania szynek, zawartość białka 
nie mniej niż 14%, tłuszczu nie więcej niż 20%

15131133-6 1 kg 15

RAZEM
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1)  Wymagania dla mięsa:

• czystość - mięso czyste, bez śladów zanieczyszczeń ciałami obcymi, dobrze wykrwawione;
• konsystencja - jędrna, elastyczna, odkształcająca się;
• smak i zapach - swoisty, charakterystyczny dla mięsa, bez oznak zaparzenia i zepsucia, nie dopuszczalny zapach płciowy lub moczowy;
• barwa - od jasnoczerwonej do ciemnoczerwonej;
• mięso oznakowane przez lekarza weterynarii - zdatne do spożycia, ze sztuk zdrowych;

2)  Wymagania dla asortymentu wędliny

• klasa I,  świeże, wystudzone, powierzchnia sucha, osłonka ściśle przylegająca, równomiernie pomarszczona. Niedopuszczalne zacieki
tłuszczu i galarety pod osłonką, jej pęknięcia i wyciek farszu, w osłonkach naturalnych lub sztucznych.

Oznakowania opakowania zbiorczego:
- nazwa środka spożywczego,
- dane producenta,
- dane miejsca pochodzenia,
- data minimalnej trwałości lub termin przydatności do spożycia.

Cechy dyskwalifikujące: 
- obce posmaki, zapachy,
- oślizgłość, nalot pleśni,
- obecność szkodników oraz ich pozostałości,
- brak oznakowania opakowań lub uszkodzenia mechaniczne i zabrudzenia.

……………………………                                                          …………………………….....
Data i miejsce sporządzenia                                                                                                Podpis i pieczęć osoby upoważnionej
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Załącznik nr 1 do siwz

...............................................
( pieczęć wykonawcy)

OFERTA CENOWA

Ja (My), niżej podpisany (ni) ...........................................................................................
działając w imieniu i na rzecz :

......................................................................................................................................................
(pełna nazwa wykonawcy)

....................................................................................................................................................................................
(adres siedziby wykonawcy)

REGON............................................................................ Nr NIP  ................................... .......................................

nr telefonu ........................................................................ nr faxu ...........................................................................

e-mail  ........................................................................ strona internetowa .................................................

w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego na :

„ZAKUP I DOSTAW Ę  MIĘSA I WĘDLIN  NA  POTRZEBY STOŁÓWKI
PRZEDSZKOLNEJ W ROKU 2014”

składam(y) niniejszą ofertę:

1. Zobowiązuję(my)  się  wykonać  zamówienie  zgodnie  z  opisem  przedmiotu  zamówienia  i  na
warunkach płatności określonych w siwz za ceny określone w odpowiednich załącznikach.

2. Oświadczam(y), że przedmiot zamówienia zrealizujemy w terminie - od 1 stycznia do 31 grudnia
2014r.

3. Oświadczam(y),  że jesteśmy związani  niniejszą  ofertą  przez  okres  45 dni od  upływu  terminu
składania ofert.

4. Oświadczam(y), że w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na
warunkach  zawartych  we  wzorze  umowy  dołączonym  do  siwz  oraz  w  miejscu  i  terminie
określonym przez zamawiającego.

5. Oświadczamy,  że  oferta  nie  zawiera  /  zawiera  (właściwe  podkreślić)  informacji  stanowiących
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

(informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa zostały zamieszczone w odrębnej kopercie stanowiącej
załącznik do oferty, który nie może być udostępniany innym uczestnikom postępowania).

........................................., dn. ...........................                   ......................................................................................
(pieczęć i podpis(y) osób uprawnionych 

    do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika)
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Załącznik nr 2 do siwz

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

( pieczęć wykonawcy i nr tel./faksu)

OŚWIADCZENIE

W TRYBIE ART. 22 UST. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIE Ń PUBLICZNYCH

Ja (My), niżej podpisany (ni) ...........................................................................................

działając w imieniu i na rzecz :

......................................................................................................................................................
(pełna nazwa wykonawcy)

......................................................................................................................................................
(adres siedziby wykonawcy)

w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego na :

„ZAKUP I DOSTAW Ę  MIĘSA I WĘDLIN  NA  POTRZEBY STOŁÓWKI
PRZEDSZKOLNEJ W ROKU 2014”

oświadczam(my), że wykonawca, którego reprezentuję(jemy) spełnia warunki dotyczące:

6. posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności,

7. posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia,

8. dysponowania  odpowiednim  potencjałem  technicznym oraz  osobami  zdolnymi  do  wykonania
zamówienia,

9. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

.......................  dnia ...............................                                 .................................................
(podpis osoby uprawnionej do 
reprezentowania wykonawcy)
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Załącznik nr 3 do siwz

................................................................
( pieczęć wykonawcy i nr tel./faksu)

OŚWIADCZENIE

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na

„ZAKUP I DOSTAW Ę  MIĘSA I WĘDLIN  NA  POTRZEBY STOŁÓWKI
PRZEDSZKOLNEJ W ROKU 2014”

oświadczamy, że:

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

.......................................................................................................................
(nazwa wykonawcy)

brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania w trybie art. 24 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113,
poz. 759 z późniejszymi zmianami).

.............................  dnia ..................... ...........................................................
(podpisy osób uprawnionych do 
reprezentowania wykonawcy)
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Załącznik nr 4 do siwz

UMOWA NR ..............................

Zawarta  w  dniu  ..........................  pomiędzy:

1)  Przedszkolem Publicznym nr 4, ul. Śniadeckich 18, 35-006 Rzeszów reprezentowanym przez

Dyrektora – Halinę Kwolek, zwanym w dalszej części  umowy„ZAMAWIAJ ĄCYM ”, 

a 

2)    .........................................................................................................................................................

................................................................................................................................,reprezentowanym

przez ................................................., zwanym dalej „WYKONAWC Ą”.

§ 1.
Niniejsza  umowa  zostaje  zawarta  w  wyniku  wyboru  oferty  Wykonawcy  w  trybie  przetargu
nieograniczonego  na:  „ZAKUP  I  DOSTAW Ę   MIĘSA  I  WĘDLIN  NA   POTRZEBY
STOŁÓWKI  PRZEDSZKOLNEJ W ROKU 2014 ”.

§ 2.
1. Przedmiotem   umowy  jest   zakup   i   dostawa   produktów  spożywczych   określonych   w

grupie/ach  ................................................... specyfikacji     istotnych     warunków zamówienia

obejmującej ............................................................................................................................................

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

2. Ceny jednostkowe brutto są zgodne z ofertą Wykonawcy, która stanowi integralną część umowy.

3. Wykonawca jest  związany cenami  artykułów do  upływu  terminu  umowy,  zgodnie  z  istotnymi
warunkami zamówienia z zastrzeżeniem Rozdziału III pkt. 5 .

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu rzeczowego umowy w zależności  od
potrzeb bez konsekwencji prawnych i finansowych.

   § 3.
1. Zamawiający  będzie  zamawiał  u  Wykonawcy  wybrane  artykuły  spożywcze  sukcesywnie  na

podstawie  warunków określonych  w  niniejszej  umowie  w  dni  powszednie  z  wyłączeniem dni
ustawowo wolnych, wakacji  letnich i  innych dni,  w których stołówka przedszkolna nie wydaje
obiadów.  Zamówienia  przekazywane  będą  w  formie  pisemnego  zapotrzebowania  przesyłanego
pocztą e-mail najpóźniej w piątek poprzedzający kolejny tydzień pracy stołówki oraz telefonicznie
w każdy dzień roboczy.

2. Wykonawca  zobowiązuje  się  realizować  zamówienie  w  poniedziałek  następnego  tygodnia
najpóźniej do godz. 7.30 rano, natomiast warzywa świeże, mięso, przetwory mięsne i nabiał dwa
razy  w  tygodniu,  pieczywo  codziennie,  a  w  przypadku zamówień  doraźnych  dokonywanych
telefonicznie w ciągu 24 godzin.
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§ 4.
1. Zamawiane artykuły spożywcze muszą odpowiadać wymogom jakościowym, zgodnie z 

obowiązującymi normami.

2. Termin przydatności do spożycia w chwili dostawy do Zamawiającego, nie może być krótszy niż ¾
okresu, w którym towar zachowuje zdatność do spożycia, określoną na opakowaniu  lub  w  
Polskiej Normie.

3. W  przypadku  dostarczenia  artykułów  niezgodnych  z wymogami  określonymi  w  ust.  1  i  2  
Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznej ich wymiany na artykuły wolne od wad.

    § 5.
Dostarczenie i rozładunek zamawianych produktów spożywczych odbywać się będzie w siedzibie 
Zamawiającego na koszt i transportem Wykonawcy.

§ 6.
1. Zapłata nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę, w ciągu 14 dni od daty 

jej otrzymania.

2. Strony postanawiają, że za dostarczony towar Zamawiający zapłaci cenę ustaloną w oparciu o  
iloczyn liczby dostarczonych produktów oraz ich ceny jednostkowej określonej w ofercie.

3. Zamawiający oświadcza, że nie jest płatnikiem podatku VAT i posiada NIP 813-10-95- 695.

4. Zamawiający, w ramach niniejszej umowy, upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktur VAT  
bez podpisu Zamawiającego.

§ 7.
1. Umowę zawiera się na czas określony.

2. Umowa wchodzi w życie z dniem 01.01.2014 r. i obowiązuje do dnia 31.12.2014r.

3. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzania zmian do treści umowy jeżeli ulegnie  zmianie
stan prawny w zakresie dotyczącym realizowanej umowy.

4. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający
może  odstąpić  od  umowy  w  terminie  30  dni  od  powzięcia  wiadomości  o  powyższych
okolicznościach, w takim przypadku wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należytego
mu z tytułu wykonania części zamówienia.

§ 8.
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

a) za opóźnienie w dostarczeniu produktów objętych zamówieniem w wysokości 3% wartości
zamówienia brutto za każdy dzień opóźnienia,

b) za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy - w wysokości 5% kwoty brutto 
określonej w złożonej ofercie, dotyczącej wszystkich grup artykułów, których ta 
umowa dotyczyła.
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2. Zamawiający płaci Wykonawcy:
a)  ustawowe odsetki za każdy dzień zwłoki niezapłaconej faktury VAT,
b)  karę umowną za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego w wysokości 5% kwoty

brutto,  określonej  w złożonej  ofercie,  dotyczącej  wszystkich grup artykułów,  których ta
umowa dotyczyła.

3. W przypadku poniesienia przez Zamawiającego szkody przewyższającej zaliczone kary umowne,
Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

§ 9.
Integralną częścią umowy jest oferta cenowa złożona przez Wykonawcę w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego.

§ 10.
Wszelkie zmiany lub uzupełniania niniejszej umowy wymagają wzajemnej zgody stron oraz 
zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego 
oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

§ 12.

Ewentualne spory między stronami będzie rozstrzygał sąd właściwy ze względu na siedzibę 
Zamawiającego.

§ 13.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

............................................................ .......................................................
(Zamawiający)                                                                            (Wykonawca)

Strona 21/21


