1. ZAMAWIAJĄCY:
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Ul. Myśliborska 3
74-240 Lipiany

Tel 91 56 41482

fax 91 56 41482

e-mail: opslipiany1@wp.pl

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
2.1 Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
3.1 Wspólny Słownik Zamówień:
CPV: 55321000-6 usługa przygotowania posiłków
55322000-3 usługa gotowania posiłków
55320000-9 usługa podawania posiłków
Przedmiotem zamówienia jest gotowanie i podawanie posiłków dla uczniów Zespołu Szkół w
Lipianach korzystających z pomocy doŜywiania. Posiłki, śniadanie i obiad, powinny być
przygotowywane i podawane w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem wakacji
letnich i przerw w nauce ustalonych przez MEN. Podawanie posiłków powinno odbywać się
w pomieszczeniu stołówki Zespołu Szkół w następujących godzinach:
- śniadanie

940 – 1155,

- obiad

1300 – 1500.

Ilość podawanych posiłków będzie ustalana na podstawie comiesięcznej imiennej listy dzieci
uprawnionych do otrzymania posiłku sporządzonej przez Zamawiającego..
Posiłki powinny posiadać minimalną wartość energetyczną:
- śniadanie

600 kcal,

- obiad

800 kcal.

Śniadania i obiady muszą być urozmaicone, te same potrawy mogą się powtarzać nie częściej niŜ
raz na siedem dni. Zestaw obiadowy składa się z potraw tradycyjnych: zupy z pieczywem,
drugiego dania i napoju. Śniadanie moŜe stanowić pieczywo z masłem i dodatkami (wędlina
warzywa, ser itp.) wraz z gorącym napojem lub ciepłe dania takie jak: jajecznica z pieczywem,
omlet, itp. Waga gotowych do konsumpcji potraw obiadowych nie moŜe być mniejsza niŜ:

- zupa min. 400 ml. do tego pieczywo min. 100 g;
-ziemniaki, kasza, makaron, ryŜ min. 250g;
- danie mięsne, ryba itp. min. 150g bez sosu, kości i panierki,
-surówka min. 150 g; warzywa gotowane;
-danie mięsno-warzywne jarskie np. pierogi itp. min. 250 g.
-napój min. 200ml
Obiady i śniadania winny być przygotowywane i gotowane w dniu ich wydawania.
Do obowiązku Wykonawcy naleŜeć będzie sporządzanie i przekazywanie do Ośrodka Pomocy
Społecznej tygodniowych jadłospisów w których podawana będzie ilość i wartość energetyczna
posiłku oraz skład surowcowy z gramaturą. Jadłospisy powinny być dostarczone do Ośrodka
Pomocy Społecznej i umieszczone w widocznym miejscu na stołówce najpóźniej do godz. 900
pierwszego dnia /poniedziałek/ tygodnia którego dotyczą. Wykonawca będzie odpowiedzialny
za całotygodniowe umieszczenie w pomieszczeniu stołówki jadłospisów oraz informacji
o miejscu zgłaszania ewentualnych uwag dotyczących posiłków przez korzystających
z posiłków. Dla informacji Zamawiający podaje średnią liczbę dzieci korzystających miesięcznie
z doŜywiania:
- śniadanie

97,

- obiad

100.

Podane wyŜej liczby są szacunkowe i nie mogą stanowić podstawy do podnoszenia
przez Wykonawcę, podczas realizacji zamówienia, skutecznego zarzutu niezgodności
miesięcznych list /zleceń na przygotowanie posiłków/ dzieci uprawnionych do otrzymywania
posiłków jako niezgodnych z przedmiotem zamówienia i ogłoszonym przetargiem.
Wykonawca z którym zostanie zawarta umowa na realizację zamówienia będzie miał prawo
do zawarcia umowy na dzierŜawę pomieszczeń stołówki szkolnej na okres realizacji zamówienia
i na warunkach ustalonych przez Dyrektora Zespołu Szkół w Lipianach oraz Urząd Miejski
w Lipianach. Koszty dzierŜawy Wykonawca powinien wliczyć w cenę ofertową posiłków.
Lokal (lokale ) gastronomiczne w których będą przygotowywane i wydawane posiłki musi
odpowiadać wymogom sanitarnym potwierdzonym decyzją SANEPID-u zatwierdzającej lokal do
prowadzenia działalności gastronomicznej objętej zamówieniem.

Charakterystyka miejsca świadczenia usługi
Zespół Szkół w Lipianach mieści się przy ul. Kościuszki 1. W części podpiwniczenia budynku
szkolnego mieszczą się pomieszczenia kuchni, pomieszczenia sanitarne i gospodarcze oraz
stołówka. Zarządzającym tymi pomieszczeniami jest Zespół Szkół i to on wydzierŜawia je na cele
świadczenia usług doŜywiania – jednostce, która zostanie wyłoniona w drodze przetargu do
świadczenia tych usług.
3.2 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty nie zawierające pełnego
zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.
3.3 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie od dnia 1 września 2013 r. na dwa kolejne
lata szkolne: 2013/2014 i 2014/2015 do 30 czerwca 2015 r.

5. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH
(ART. 67 UST. 1 PKT 6 I 7):
Zamawiający nie przewiduje udzielenie ww. zamówień w wysokości do 20 % wartości
zamówienia podstawowego.

6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, ORAZ OPIS DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW A TAKśE INFORMACJA O WYMAGANYCH
OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH
6.1 Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania
tych warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w
art. 22 ustawy Pzp dotyczące:
6.1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
6.1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia;
6.1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia;
6.1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana zgodnie z formułą:
spełnia / nie spełnia.
6.2 Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu
oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:
6.2.1. Oświadczenie Wykonawcy na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – załącznik
nr 2 do SIWZ.
6.2.2. W celu oceny spełniania przez wykonawcę warunku posiadania wiedzy i doświadczenia,
Zamawiający wymaga złoŜenia następujących dokumentów:
a) wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ
wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeŜeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz
załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane naleŜycie - załącznik
nr 5 do SIWZ.
Pod pojęciem głównych usług Zamawiający rozumie usługi związane z przedmiotem
zamówienia - wymagane jest wykonanie lub wykonywanie usług polegających na świadczeniu
usług gastronomicznych na łączną kwotę minimum 40 000 zł brutto obejmujących swoim
zakresem sprzedaŜ gotowanych posiłków.
b) w przypadku zamówień na usługi – oświadczenie Wykonawcy – jeŜeli z uzasadnionych
przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia,
o którym mowa powyŜej.

6.2.3. W celu oceny spełnienia przez wykonawcę warunku dysponowania odpowiednim
potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiający
wymaga złoŜenia dokumentów: wykazu personelu przewidzianego do realizacji zamówienia, w
którym wykaŜe spełnienie chociaŜ jednego warunku:
- przynajmniej jedna osoba posiada udokumentowane wykształcenie gastronomiczne
(ukończona szkoła lub kursy gastronomiczne) i przez co najmniej 6 miesięcy wykonywała prace
przy przygotowywaniu gorących posiłków,
- przynajmniej jedna osoba wykaŜe się prowadzeniem działalności gastronomicznej polegającej
na wydawaniu gorących posiłków przynajmniej przez 12 miesięcy

Obrazuje to załącznik nr 4 i 4a do SIWZ do którego naleŜy dołączyć aktualne ksiąŜeczki
SANEPID-u pracowników oraz dokumenty potwierdzające ich wykształcenie i pracę przy
przygotowywaniu gorących posiłków.

6.2.4 W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunku sytuacji ekonomicznej i finansowej,
Zamawiający wymaga złoŜenia następujących dokumentów:
a) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawionej
nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
-wymagane jest posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej o wartości 10000zł.
b) opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, Ŝe
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia
- wymagane jest posiadanie ww. dokumentu o wartości 50.000,00 zł. Do oferty naleŜy dołączyć
potwierdzenie opłacenia polisy lub fakt opłacenia musi wynikać z treści dokumentu.

6.3 W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wszczynanych w okresie 12
miesięcy od dnia wejścia w Ŝycie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013
r. (tj. od dnia 20 lutego 2013 r.) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŜe Ŝądać
Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (poz. 231),
Wykonawca, w miejsce poświadczeń, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia, moŜe
przedkładać dokumenty potwierdzające naleŜyte wykonanie dostaw lub usług oraz ich
prawidłowe ukończenie, określone w § 1 ust. 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, być składane (Dz. U. Nr 226, poz.
1817).
6.4 W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w
wykazie, o którym mowa w punkcie 6.2.2, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma
obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w punkcie 6.2.2.

6.5 W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których mowa odpowiednio w
punkcie 6.2.2 budzą wątpliwości Zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego
dokumentu wynika, Ŝe zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienaleŜycie,
Zamawiający moŜe zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi

były lub miały zostać wykonane, o przedłoŜenie dodatkowych informacji lub dokumentów
bezpośrednio Zamawiającemu.

6.6 Wykonawca moŜe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów,
niezaleŜnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej
sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iŜ będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (art. 26 ust. 2 b ustawy Pzp) – załącznik nr 4b,
5a, 6a do SIWZ.
JeŜeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy,
polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy,
Zamawiający, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów
w stopniu niezbędnym dla naleŜytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący
Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Ŝąda w
przypadku warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy – dokumentów, o których
mowa w punkcie 6.2.4, a takŜe innych dokumentów, dotyczących sytuacji ekonomicznej i
finansowej, określonych w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
6.7 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, w
postępowaniach określonych w art. 26 ust. 1 ustawy, Zamawiający Ŝąda następujących
dokumentów:

6.7.1. oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 2a do SIWZ;
6.7.2. aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w
celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,
wystawionego nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

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

6.7.4. aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, Ŝe Wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, Ŝe uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niŜ
3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

6.7.5. aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt 4–8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert;

6.7.6. aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert;
6.7.7. w przypadku zamówień innych niŜ zamówienia, o których mowa w art. 131a ust. 1 i art.
132 ust. 1 ustawy, aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawionej nie wcześniej niŜ 6 miesięcy
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert.
Ocena spełniania braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu będzie dokonywana
zgodnie z formułą: spełnia / nie spełnia.

6.8 JeŜeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie
właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące
niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy,
wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym Ŝe
w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń –
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złoŜone przed właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca
zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

6.9 JeŜeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b
ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający nie Ŝąda
od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych
w punkcie 6.7 i 6.10.

6.10 JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie:
- 6.7.2 - 6.7.4 i 6.7.6 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, Ŝe:
a) Nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niŜ 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
b) Nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
albo Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie
wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
c) Nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej
niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
- 6.7.5 i 6.7.7 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego
miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie

określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy - wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert.

6.11 JeŜeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje się powyŜszych dokumentów, zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie, w którym określa się takŜe osoby uprawnione do reprezentacji
Wykonawcy, złoŜone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub
kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.

6.12 W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złoŜonego przez Wykonawcę mającego
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający
moŜe zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub
kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie
niezbędnych informacji dotyczących przedłoŜonego dokumentu.
6.13 Wykonawca na Ŝądanie Zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest
zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niŜ na dzień składania ofert, spełnianie
warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 i brak podstaw do wykluczenia z powodu nie
spełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 (art. 26 ust. 2a ustawy Pzp).
6.14 Nie spełnienie któregokolwiek ze wskazanych wyŜej warunków i wymogów skutkować
będzie wykluczeniem Wykonawcy z udziału w postępowaniu.
6.15 Inne oświadczenia lub dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania, które
naleŜy dołączyć do oferty:
a) załącznik nr 1 do SIWZ – wypełniony formularz oferty,
b) pełnomocnictwo lub umowa podmiotów występujących wspólnie wskazujące, Ŝe osoba
występująca w imieniu Wykonawcy jest do tego upowaŜniona, jeŜeli nie wynika to z
załączonych do oferty dokumentów,
c) dowód wpłaty wadium.
6.16 Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem
przez wykonawcę. W przypadku dokumentów, o których mowa w punkcie 6.17 c
(pełnomocnictwo lub umowa podmiotów występujących wspólnie) Wykonawcy muszą dołączyć
do oferty oryginał lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza.

6.17 W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez
Wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą waŜnego
kwalifikowanego certyfikatu.
6.18 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w
przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach
określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy
lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę
lub te podmioty.
6.19 Zamawiający moŜe Ŝądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złoŜona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi
wątpliwości co do jej prawdziwości.
6.20 Odnośnie dokumentów i oświadczeń wskazanych w punkcie 6.2. SIWZ (spełnianie
warunków z art. 22 ustawy Pzp) - jeŜeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie
zamówienia dokument ten składa przynajmniej jeden z nich.
Odnośnie dokumentów i oświadczeń wskazanych w punkcie 6.7. SIWZ (spełnianie braku
podstaw do wykluczenia) - jeŜeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia
dokument ten składa kaŜdy z nich.
6.21 W przypadku, gdy na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, zgodnie
z wymaganiami Zamawiającego, Wykonawca przedstawi wartości wyraŜone w walutach
innych niŜ polski złoty, Zamawiający w celu przeprowadzenia oceny spełnienia warunków
udziału w postępowaniu, dokona przeliczenia danych wartości posługując się średnim kursem
waluty ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski i obowiązującym na dzień wszczęcia
przedmiotowego postępowania tj. na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej / Biuletynie Zamówień Publicznych.
6.22 Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
6.23 Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złoŜyli
wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust.
1 ustawy Pzp, lub którzy nie złoŜyli pełnomocnictw, albo którzy złoŜyli wymagane przez
Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp
zawierające błędy, lub którzy złoŜyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złoŜenia w wyznaczonym
terminie, chyba Ŝe mimo ich złoŜenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne
byłoby uniewaŜnienie postępowania. ZłoŜone 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 niŜ w dniu, w którym upłynął termin składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert (art. 26 ust.3
ustawy Pzp).
Zamawiający moŜe takŜe w wyznaczonym przez siebie terminie, wezwać do złoŜenia wyjaśnień
dotyczących oświadczeń lub dokumentów.
6.24 Informacja odnośnie art. 22 ust. 2 ustawy Pzp:
Zamawiający nie zastrzega, Ŝe o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie
Wykonawcy, u których ponad 50 % zatrudnionych pracowników stanowią osoby
niepełnosprawne w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub właściwych przepisów państw członkowskich Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
7. GRUPA KAPITAŁOWA
7.1 Zgodnie z ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów z dnia 16 lutego 2007 r. (Dz. U. z
2007 r. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.) poprzez pojęcie:
a) „przedsiębiorcy” rozumie się przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów o swobodzie
działalności gospodarczej, a takŜe:
 osobę fizyczną, osobę prawną, a takŜe jednostkę organizacyjną nie mającą osobowości prawnej,
której ustawa przyznaje zdolność prawną, organizującą lub świadczącą usługi o charakterze
uŜyteczności publicznej, które nie są działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów o
swobodzie działalności gospodarczej,
 osobę fizyczną wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub prowadzącą
działalność w ramach wykonywania takiego zawodu,
 osobę fizyczną, która posiada kontrolę, w rozumieniu pkt 7.1 b, nad co najmniej jednym
przedsiębiorcą, choćby nie prowadziła działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o
swobodzie działalności gospodarczej, jeŜeli podejmuje dalsze działania podlegające kontroli
koncentracji, o której mowa w art. 13 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów,
 związek przedsiębiorców w rozumieniu art. 4 pkt 2 ustawy o ochronie konkurencji i
konsumentów - na potrzeby przepisów dotyczących praktyk ograniczających konkurencję oraz
praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.

b) „przejęcie kontroli” rozumie się wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania
przez przedsiębiorcę uprawnień, które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich

okoliczności prawnych lub faktycznych, umoŜliwiają wywieranie decydującego wpływu na
innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców; uprawnienia takie tworzą w szczególności:
 dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników
albo na walnym zgromadzeniu, takŜe jako zastawnik albo uŜytkownik, bądź w zarządzie innego
przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zaleŜnego), takŜe na podstawie porozumień z innymi osobami,
 uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady
nadzorczej innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zaleŜnego), takŜe na podstawie porozumień z
innymi osobami,
 członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niŜ połowę członków zarządu
innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zaleŜnego),
 dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zaleŜnej albo
na walnym zgromadzeniu spółdzielni zaleŜnej, takŜe na podstawie porozumień z innymi
osobami,
 prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zaleŜnego),
 umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zaleŜnym) lub
przekazywanie zysku przez takiego przedsiębiorcę.

c) „grupa kapitałowa” rozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w
sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym równieŜ tego
przedsiębiorcę.
7.2 W oparciu o wskazane regulacje, Wykonawca winien samodzielnie zdecydować czy naleŜy
do grupy kapitałowej.

8. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI:
8.1 Wyjaśnienia dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia udzielane będą z
zachowaniem zasad określonych w ustawie Pzp (art. 38).
8.2 W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem pod nr 915641482
oraz drogą elektroniczną (opslipiany1@wp.pl ).
8.3 W przypadku oświadczeń, wniosków, zawiadomień lub informacji przekazywanych faksem
lub drogą elektroniczną, kaŜda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich
otrzymania.

8.4 Wybrany sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji nie
moŜe ograniczać konkurencji; zawsze dopuszczalna jest forma pisemna, z zastrzeŜeniem
wyjątków przewidzianych w ustawie.
8.5 Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami.
W zakresie proceduralnym osobami upowaŜnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:
Albertyna Zaleska Iwanow – tel. 5641049 w.105
W zakresie merytorycznym osobami upowaŜnionymi do kontaktu z Wykonawcami jest:
GraŜyna Łapczyńska - tel. 9156412482 Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
9. WADIUM:
9.1 Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości – 500,00 PLN (słownie: pięćset
złotych 00/100 PLN)
9.2 Wadium naleŜy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
9.3 Wadium moŜe być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu: przelewem z konta na konto na rachunek bankowy Zamawiającego:
20 9393 1010 2600 0824 2000 0160
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
z tym Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŜnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr
109, poz. 1158, z późn. zm.).
W przypadku wniesienia wadium w formach określonych w ppkt b do e dokument winien być
wystawiony na Ośrodek Pomocy Społecznej, 74-240 Lipiany ul. Myśliborska 3
9.4 Zamawiający Ŝąda ponownego wniesienia wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust.
3 ustawy Pzp.
9.5 Zamawiający zwraca wadium zgodnie z art. 46 ust. 1, 1a i 2 ustawy Pzp.
9.6 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, w przypadkach określonych w art. 46
ust. 4 a ustawy Pzp tj; Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeŜeli Wykonawca w
odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złoŜył dokumentów lub
oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba Ŝe udowodni, Ŝe wynika
to z przyczyn nieleŜących po jego stronie.
9.7 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, w przypadkach określonych w art. 46
ust. 5 ustawy Pzp.

10. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
10.1 Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Wykonawca samodzielnie lub
na wniosek Zamawiającego moŜe przedłuŜyć termin związania ofertą z tym Ŝe Zamawiający
moŜe tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do
Wykonawców o wyraŜenie zgody na przedłuŜenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuŜszy
niŜ 60 dni.
10.2 Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

11. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY:
11.1 Wykonawca moŜe złoŜyć tylko jedną ofertę.
11.2 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. JeŜeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
została wybrana, Zamawiający moŜe Ŝądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia
publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
11.3 W przypadku uniewaŜnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leŜących
po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złoŜyli oferty nie podlegające odrzuceniu,
przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w
szczególności kosztów przygotowania oferty.
11.4 Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez
Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej Specyfikacji.
11.5 Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1
do niniejszej Specyfikacji.
11.6 Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub
ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem, na kaŜdej stronie podpisana przez osobę
(osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, podpis (podpisy)
musi być opatrzony pieczęcią imienną Wykonawcy. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście
oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę i opatrzone datami ich
dokonania.
11.7 Proponuje się, aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami były kolejno
ponumerowane i złączone w sposób trwały.
11.8 Wykonawca jest obowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom.

11.9 Wykonawca zamieszcza ofertę w dwóch kopertach oznaczonych:
Ośrodek Pomocy Społecznej, 74-240 Lipiany, ul. Myśliborska 3 oraz opisanych w następujący
sposób: Oferta pn: „Przygotowanie posiłków dla uczniów Zespołu Szkół” w Lipianach
korzystających z pomocy doŜywiania” NIE OTWIERAĆ przed 2013-05-31 godz. 12;15
Na wewnętrznej kopercie naleŜy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umoŜliwić zwrot nie
otwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie.
11.10 Wykonawca moŜe wprowadzić zmiany lub wycofać złoŜoną przez siebie ofertę wyłącznie
przed terminem składania ofert i pod warunkiem, Ŝe przed upływem tego terminu Zamawiający
otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie
to musi być opisane w sposób wskazany w pkt 11.9 oraz dodatkowo oznaczone słowami
„ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
11.11 Zamawiający odrzuci ofertę, jeŜeli wystąpią okoliczności wskazane w art. 89 ust. 1 ustawy
Pzp.
12. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:
12.1 Oferty naleŜy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 18 w dniu : 31.05.2013 do
godz. 12:00.
12.2 W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niŜ kwoty określone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę,
która została złoŜona po terminie. W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości równej
lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8,
Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złoŜeniu oferty po terminie oraz zwraca
ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.
12.3 Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć w dniu
31.05.2013 o godz. 12:15, w siedzibie Zamawiającego,.
13. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:
13.1 Cenę oferty naleŜy obliczyć na podstawie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia
przy pomocy zbiorczego zestawienia kosztów (załącznik nr 1a do SIWZ).
13.2 Cena oferty obliczona przez wykonawcę musi zawierać w swej wartości wszelkie koszty
zapewniające właściwe wykonanie przedmiotu zamówienia.
13.3 Wszystkie kwoty zamieszczone w ofercie powinny być podane z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku.
13.4 Zamawiający dopuszcza moŜliwość złoŜenia ceny ofertowej w innej walucie niŜ PLN.
W takim przypadku, Zamawiający dokona przeliczenia tej waluty na PLN wg średniego
bieŜącego kursu wyliczonego i ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia

przedmiotowego postępowania tj. na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku
Urzędowym Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. Kursy walut są dostępne pod
poniŜszym adresem internetowym:
http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/kursy/kursy_archiwum.html

14. KRYTERIA ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT:
14.1 Zamawiający
będzie oceniał oferty
według następującego

Nazwa kryterium:

Waga:

Cena (koszt)

100 %

kryterium:
1 Nr:
14.2 Punkty przyznawane za
podane w pkt 14.1 kryterium będą
liczone według następującego

Wzór:

wzoru:
1 Nr kryterium:

Cena (koszt)
Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) *
100 * waga
gdzie: - Cmin - najniŜsza cena
spośród wszystkich ofert
Cof – cena podana w ofercie

14.3 W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający moŜe Ŝądać udzielenia przez
Wykonawcę wyjaśnień treści złoŜonej przez niego oferty.
15. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:
15.1 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom określonym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została
oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyŜej kryterium oceny ofert.
15.2 Zamawiający uniewaŜni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane w art.
93 ustawy Pzp.

15.3 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi
Wykonawców, którzy złoŜyli oferty, o:
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo
adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz
nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy
Wykonawców, którzy złoŜyli oferty, a takŜe punktację przyznaną ofertom w kaŜdym kryterium
oceny ofert i łączną punktację;
b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając
uzasadnienie faktyczne i prawne
d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie
zamówienia publicznego moŜe być zawarta.
15.4 Ogłoszenie zawierające informacje wskazane w pkt 15.3 a Zamawiający umieści na stronie
internetowej www.lipiany.pl oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
15.5 Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym
niŜ 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeŜeli
zawiadomienie to przesłane będzie faksem lub drogą elektroniczną, albo 10 dni – jeŜeli zostanie
przesłane w inny sposób. Zamawiający moŜe zawrzeć umowę w sprawie zamówienia
publicznego przed upływem terminów, o których mowa powyŜej w sytuacji określonej w art. 94
ust.2 ustawy Pzp.
15.6 JeŜeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego, lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia naleŜytego
wykonania umowy, Zamawiający moŜe wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych
ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba Ŝe zachodzą przesłanki do
uniewaŜnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1.
15.7 Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w
celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Przed podpisaniem umowy:
1) Wykonawca przedłoŜy Zamawiającemu aktualną deklarację/oświadczenie o gotowości
zawarcia umowy dzierŜawnej całego kompleksu lub części pomieszczeń kuchni i stołówki w
Zespole Szkół,
2) Wykonawca przedłoŜy Zamawiającemu kopię umowy ubezpieczenia lub polisy
ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności

związanej z przedmiotem zamówienia oraz odpowiedzialności cywilnej za szkody, na kwotę nie
mniejszą niŜ 50 000 zł.
3) Wykonawca udokumentuje posiadanie wszelkich wymaganych przepisami zezwoleń
uprawniających do prowadzonej działalności gastronomicznej
15.8 Brak przedłoŜenia wymienionych w punkcie 15.7 dokumentów stanowi podstawę do
uznania, iŜ Wykonawca uchyla się od podpisania umowy oraz do zatrzymania wadium.
17. ZALICZKI NA POCZET WYKONANIA ZAMÓWIENIA
W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający nie przewiduje się
udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
18. UMOWA
18.1 Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do niniejszej Specyfikacji.
18.2 W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający przewiduje
moŜliwości zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty.
Zmiana postanowień Umowy w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy jest dopuszczalna w
przypadku wystąpienia zmiany wysokości stawki podatku VAT – o wysokość zmiany stawki,
na pisemny wniosek Wykonawcy bądź Zamawiającego.
19. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ:
19.1 Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a takŜe innemu
podmiotowi, jeŜeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub moŜe
ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
19.2 Wykonawca moŜe 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 zgodnie z art. 181 ust. 1 ustawy Pzp.
19.3 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 Pzp.
19.4 JeŜeli wartość zamówienia jest mniejsza niŜ kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
a) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;
b) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
c) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
d) odrzucenia oferty odwołującego.

19.5 Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą waŜnego kwalifikowanego
certyfikatu.
19.6 Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp.
19.7 Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje
skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca
zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni
od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.
ZłoŜenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej
wniesieniem.
20. INFORMACJA O FINANSOWANIU ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH
20.1 Niniejsze zamówienie nie jest finansowane ze środków pochodzących z budŜetu Unii
Europejskiej oraz nie podlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa
członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).
21. AUKCJA ELEKTRONICZNA
21.1 W postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem
aukcji elektronicznej.
22. INNE:
Do spraw nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia mają
zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j.
Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póŜn. zm.).
ZAŁĄCZNIKI:
1. Załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Numer załącznika

Nazwa załącznika do SIWZ

Załącznik nr 1

formularz oferty

Załącznik nr 2

oświadczenie o spełnieniu warunków

Załącznik nr 2 a

oświadczenie o braku podstaw do
wykluczenia

Załącznik nr 3

wzór umowy

Załącznik nr 4

wykaz osób

Załącznik nr 4 a

oświadczenie, Ŝe osoby, które będą
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
posiadają wymagane uprawnienia, jeŜeli

ustawy nakładają obowiązek posiadania
takich uprawnień
Załącznik nr 4 b

oświadczenie innego podmiotu o oddaniu
do dyspozycji Wykonawcy osób z wykazu
osób

Załącznik nr 5

wykaz usług

Załącznik nr 5 a

oświadczenie innego podmiotu o oddaniu
do dyspozycji Wykonawcy usług
wskazanych w wykazie usług

Załącznik nr 6

wykaz narzędzi, wyposaŜenia zakładu i
urządzeń technicznych

Załącznik nr 6 a

oświadczenie innego podmiotu o oddaniu
do dyspozycji Wykonawcy narzędzi,
wyposaŜenia zakładu i urządzeń
technicznych

