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1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE

1.1 Zespół  Szkół  Agrotechnicznych  i  Ogólnokształcących  w  Swarożynie  zaprasza  do 
składania  ofert  w postępowaniu  prowadzonym  w  trybie  przetargu  nieograniczonego 
o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 
Ustawy.

1.2 Przedmiotem  postępowania  jest  sukcesywne  świadczenie  usług  cateringowych  w 
ramach zajęć na czas trwania projektu „Internat XXI wieku” współfinansowanego przez 
Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach 
Programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki,  Priorytet  IX.  Rozwój  wykształcenia 
i kompetencji  w  regionach,  Działanie  9.2  Podniesienie  atrakcyjności  i  jakości 
szkolnictwa zawodowego. 

1.3 Postępowanie zostanie  przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r.  Prawo  zamówień  publicznych,  przepisów  wykonawczych  wydanych  na  jej 
podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

1.4 W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania 
ofert zmienić treść ogłoszenia i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zmiana 
może nastąpić w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. 
Jeśli  zmiana  postanowień  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia  (w  tym 
również  ewentualna  zmiana  terminu  składania  ofert)  uzasadnia  konieczność  zmiany 
treści ogłoszenia, Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie w Biuletynie Zamówień 
Publicznych, celem zapewnienia pełnej zgodności SIWZ z ogłoszeniem o zamówieniu, 
a następnie przedłuży termin składania ofert w celu zapewnienia dodatkowego czasu 
Wykonawcom  na  wprowadzenie  zmian  w  ofertach,  jeżeli  będzie  to  konieczne. 
W przypadku  wprowadzenia  takiej  zmiany,  informacja  o tym  zostanie  niezwłocznie 
zamieszczona  na  stronie  internetowej  Zamawiającego  i  przekazana  wszystkim 
wykonawcom,  którym  przekazano  Specyfikację  Istotnych  Warunków  Zamówienia 
i będzie dla nich wiążąca.

1.5 Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie:

a. „Zamawiający” – Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarożynie

b. „Postępowanie”  –  postępowanie  prowadzone  przez  Zamawiającego  na  podstawie 
niniejszej Specyfikacji

c. „SIWZ” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

d. „Ustawa” - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.).

e. „Zamówienie” – należy przez to rozumieć zamówienie publiczne,  którego przedmiot 
został w sposób szczegółowy opisany w punkcie 2 SIWZ.

f. „Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę na 
wykonanie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania 
Zamówienia.

g. Kod CPV – kod Wspólnego Słownika Zamówień
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1.6  Dane Zamawiającego: 

Dokładny adres do korespondencji: Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących 
w Swarożynie, ul. Szkolna 2, 83-115 Swarożyn.
NIP: 593 102 71 62; REGON: 191887580
Faks do korespondencji w sprawie Zamówienia: (0-58) 536-93-93
E-mail do korespondencji w sprawie Zamówienia: dyrektor@zsaio.pl
Znak Postępowania: ZSAiO-3431/2/10
Uwaga: w  korespondencji  kierowanej  do  Zamawiającego  należy  posługiwać  się  tym 
znakiem uwzględniając godziny pracy Zamawiającego (pon. – piąt. od 700 do 1500).

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

2.1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne świadczenie usług cateringowych w czasie 
trwania projektu „Internat XXI wieku” w ramach organizowanych przez Zamawiającego 
niżej wymienionych zajęć:

2.1.1  Trening zastępowania agresji  ART - podwieczorek (obiad 1- daniowy) dla 30 osób, 
dostawa odbywać się będzie w następujących godzinach: 
-  na godz. 13.oo dla 10 osób;
-  na godz. 16.oo dla 10 osób;
-  na godz. 19.oo dla 10 osób

2.1.2 Zajęcia  ITC „W wirtualnym świecie” – podwieczorek  (obiad 1 danie)  dla  45 osób, 
dostawa odbywać się będzie w następujących godzinach:
-  na godz. 15.oo dla 15 osób
-  na godz. 16.oo dla 15 osób
-  na godz. 17.oo dla 15 osób

2.1.3 Zajęcia wyrównawcze „Mistrz matematyki”– podwieczorek (obiad 1 danie) dla 15 osób, 
dostawa odbywać się będzie w następujących godzinach:
-  na godz. 15.oo dla 5 osób
-  na godz. 16.oo dla 5 osób
-  na godz. 17.oo dla 5 osób 

Każde z zajęć odbywają się w innym dniu tygodnia. 
Zamawiający każdorazowo w zleceniu określi termin, liczbę uczestników zajęć oraz zakres 
usługi restauracyjnej tj. zestaw. 
Niniejsze  zlecenie  Zamawiający  prześle  Wykonawcy  faxem  lub  emailem  najpóźniej  na 
1 dzień kalendarzowy przed dniem świadczenia poszczególnej usługi. 
Posiłki  w  całym  okresie  obowiązywania  umowy  dostarczane  i  wydawane  będą  od 
poniedziałku do piątku, codziennie dla grupy max. 45 osób. 
Przez  pojęcie  świadczenie  usług  cateringowych  Zamawiający  rozumie  usługę 
przygotowywania, dostarczenia i wydania posiłków. 
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2.2 Ilość i wielkość zamawianych usług wskazana w SIWZ stanowi maksymalny ich zakres 
i wielkość zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamówienia mniejszej 
ilości dostaw, niż maksymalna wskazana w SIWZ, a w takiej sytuacji Wykonawca nie 
będzie  wnosił  żadnych  roszczeń  z  tego  tytułu,  w  szczególności  o  zapłatę  za  ilość 
stanowiącą różnicę między maksymalną ilością wskazaną w SIWZ, a ilością rzeczywiście 
zrealizowaną.  Rozliczenie  nastąpi  zgodnie  z  rzeczywistym  wykonaniem  przedmiotu 
umowy, po dokonaniu odbioru przedmiotu umowy. Ceny zaoferowane przez Wykonawcę 
nie ulegną podwyższeniu przez cały okres obowiązywania umowy.

2.3  W  sytuacji  gdy  liczba  uczestników  danych  zajęć  będzie  mniejsza  od  przyjętej 
w maksymalnym  zakresie  umowy  to  w  każdorazowym  zleceniu,  Zamawiający  poda 
rzeczywistą ilość uczestników zajęć i odpowiedni/proporcjonalny zakres usługi z danego 
zestawu  menu.  Rozliczenie  nastąpi  proporcjonalnie,  zgodnie  z  rzeczywistym 
wykonaniem przedmiotu umowy.  

2.4 W ramach zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do:

-  przygotowania,  dowozu  i  wydania  posiłków w dni  wskazane  przez  Zamawiającego  do 
miejsca i sali, w której będą odbywały się zajęcia;

- świadczenia usług cateringowych, wyłącznie przy użyciu produktów spełniających normy 
jakości produktów spożywczych;

-  przestrzegania  przepisów  prawnych  w  zakresie  przechowywania  i  przygotowywania 
artykułów  spożywczych  (m.  in.  ustawy  z  dnia  25  sierpnia  2006r.  o  bezpieczeństwie 
żywności i żywienia Dz. U. z 2006. nr 171, poz. 1125 ze zm.);

- dostarczenia na teren internatu posiłków w opakowaniach jednorazowych, zapewniających 
właściwą ochronę i temperaturę oraz odpowiednio poporcjowanych;

- dostarczenia na teren internatu posiłków najpóźniej na 10 min przed rozpoczęciem zajęć 
i wydania ich uczestnikom zajęć;

- dostarczenia posiłków wysokiej jakości zarówno co do wartości odżywczej, gramatury jak 
i estetyki;

-  dostarczenia  posiłków  samodzielnie  wykonanych,  własnym  transportem  spełniającym 
wymogi sanitarno-higieniczne;

- dbania o właściwy stan dostarczenia posiłków (posiłki gorące, świeże);
- codziennego odbioru pojemników i odpadów pokonsumpcyjnych niezależnie od ich ilości;
- w przypadku awarii lub innych nieprzewidzianych zdarzeń Wykonawca zobowiązany jest 

zapewnić posiłki, o nie gorszej jakości na swój koszt, z innych źródeł.

2.5 Skład zestawów menu:

2.5.1 Zestaw I:

- sztuka mięsa 150 g: schab panierowany;
- porcja frytek 170 g;
- zestaw surówek 50 g.

2.5.2 Zestaw II:

- pierogi z mięsem lub zamiennie co drugi tydzień naleśniki z białym serem lub knedle po 
150g.
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2.5.3 Zestaw III:

- mięso 150g: kotlet mielony lub zamiennie co drugi tydzień udziec z kurczaka;
- porcja ziemniaków pieczonych 170 g;
- zestaw surówek lub zamiennie co drugi tydzień jarzyn gotowanych 50 g.

2.5.4 Zestaw IV:

 - Pizza średnicy 24 cm każda z sosem pomidorowym i serem oraz minimum 3 składniki wraz 
z porcją ketchupu.

2.5.5 Zestaw V:

- pieczony filet z pangi lub zamiennie co drugi tydzień panierowane paluszki rybne 200g;
- porcja frytek 170 g;
- zestaw surówek 50 g.

Uwaga! Każda porcja 1 dania powinna wynosić minimum 600 kalorii:

2.6 Przygotowanie,  dowóz i wydanie posiłków dla uczestników zajęć odbywać się będzie 
w następujących miesiącach i ilościach:

L.p. Miesiąc i rok Ilość posiłków
1. Czerwiec 2010 540
2. Wrzesień 2010 360
3. Październik 2010 720
4. Listopad 2010 705
5. Grudzień 2010 375
6. Styczeń 2011 360
7. Luty 2011 720
8. Marzec 2011 540
9. Kwiecień 2011 540
10. Maj 2011 540
11. Czerwiec 2011 180
12. Wrzesień 2011 540
13. Październik 2011 540
                   OGÓŁEM 6660

2.6.1 Powyższe ilości są wielkościami prognozowanymi, niezbędnymi dla porównania ofert w 
postępowaniu, a rzeczywiste ilości zamawianych posiłków mogą ulec zmianie.

2.6.2  Dopuszcza  się  możliwość  przesunięcia  ilości  realizacji  posiłków w poszczególnych 
miesiącach wynikające ze zmian w planie zajęć lub liczby uczestników zajęć.

2.7 Kod zamówienia wg CPV

CPV: 55300000-3 – Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków
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3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

3.1 Wymagany termin wykonania zamówienia – do 31 października 2011 roku.

3.2  Miejsce  wykonania  zamówienia  –  internat  Zespołu  Szkół  Agrotechnicznych 
i Ogólnokształcących w Swarożynie. 

4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA 
OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

4.1 Zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy, o udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, 
którzy spełniają warunki dotyczące:

4.1.1 posiadania  uprawnień  do  wykonywania  określonej  działalności  lub  czynności, 
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

4.1.2 posiadania wiedzy i doświadczenia;

4.1.3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania Zamówienia;

4.1.4 sytuacji ekonomicznej i finansowej.

4.2 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać brak podstaw do 
wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy.

4.3 Zamawiający oceni czy Wykonawca spełnia warunki, o których mowa w pkt 4.1 SIWZ, 
jeżeli wykaże, że:  

4.3.1  Posiada  aktualną  decyzję  o  zatwierdzeniu  lub  warunkowym zatwierdzeniu  zakładu, 
wydaną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. 

4.3.2 Wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres  prowadzenia  działalności  jest  krótszy  –  w  tym  okresie,  minimum  2  usługi 
polegające  na  przygotowaniu,  dowozie  i  wydaniu  posiłków dla  grupy minimum 45 
osób.

4.3.3 Posiada  ubezpieczenie  od  odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie  prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 50 000 zł.

4.4 Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, 
niezależnie  od  charakteru  prawnego  łączących  go  z  nimi  stosunków.  W  przypadku 
dysponowania  zasobami  innych  podmiotów  niezbędnymi  do  realizacji  zamówienia, 
Wykonawcy  zobowiązani  są  do  przedstawienia  pisemnego  zobowiązania  tych 
podmiotów  do  ich  udostępnienia  na  okres  korzystania  z  nich  przy  wykonywaniu 
zamówienia. 

4.5 Zamawiający oceni czy Wykonawca spełnia warunki, o których mowa w pkt 4.1 i 4.2 
oraz 4.3 SIWZ na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów opisanych w pkt. 5 
niniejszej SIWZ.

5. OŚWIADCZENIA  I  DOKUMENTY  JAKIE  POWINNI  DOSTARCZYĆ 

6



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

WYKONAWCY  W  CELU  POTWIERDZENIA  SPEŁNIENIA  WARUNKÓW 
OKREŚLONYCH W PUNKCIE 4

5.1 W celu wykazania spełnienia warunków udziału w Postępowaniu, o których mowa w art. 
22 ust. 1 Ustawy każdy z Wykonawców powinien przedłożyć wraz z ofertą następujące 
oświadczenia i dokumenty:

5.1.1 Oświadczenie  o  spełnianiu  warunków  określonych  w  art.  22  ust.1  Ustawy, 
sporządzone według wzoru (załącznik nr 1A).

5.1.2 Aktualną  decyzję  o  zatwierdzeniu  lub  warunkowym  zatwierdzeniu  zakładu, 
wydaną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

5.1.3 Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych usług w zakresie  niezbędnym do wykazania spełnienia  warunku 
wiedzy  i  doświadczenia  w  okresie  ostatnich  trzech  lat  przed  upływem terminu 
składania  ofert,  a  jeżeli  okres  prowadzenia  działalności  jest  krótszy  –  w  tym 
okresie, co najmniej 2 usług  polegających na przygotowaniu, dowozie i wydaniu 
posiłków dla grupy minimum 45 osób z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania 
i odbiorców, sporządzony według wzoru (załącznik nr 1C).

5.1.4 Dokumenty (np: referencje) potwierdzające, że usługi wykazane w załączniku nr 
1C zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

5.1.5 Opłaconą  polisę,  a  w  przypadku  jej  braku  inny  dokument  potwierdzający,  że 
Wykonawca  jest  ubezpieczony  od  odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie 
prowadzonej  działalności  związanej  z  przedmiotem  zamówienia  na  kwotę 
minimum 50 000 zł.

5.1.6  Pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia zasobów niezbędnych 
do  realizacji  zamówienia,  jeżeli  Wykonawca,  wskazując  spełnianie  warunków, 
o których  mowa  w  art.  22  ust.  1  Ustawy,  polegał  będzie  na  zasobach  tych 
podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy.

5.2 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z Postępowania w okolicznościach, 
o których mowa w art.  24 ust.  1 Ustawy, każdy z Wykonawców powinien przedłożyć 
wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:

5.2.1 Oświadczenie  o  braku  podstaw  do  wykluczenia,  sporządzone  według  wzoru 
(załącznik nr 1B). 

5.2.2 Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 
pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej  niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania  ofert,  a  w  przypadku  wykonawców  będących  osobą  fizyczną  - 
oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy (treść niniejszego oświadczenia 
zawarta w załączniku nr 1B). 

5.2.3 Jeżeli  wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  poza  terytorium 
Rzeczypospolitej  Polskiej,  zamiast  dokumentów,  o  których  mowa  w  pkt.  5.2.2 
składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub 
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miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji 
ani nie ogłoszono upadłości.

6. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z 
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I 
DOKUMENTÓW.

6.1 Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. (dalej, 
zbiorczo  „Korespondencja”)  Zamawiający  i  Wykonawcy  przekazują  telefaksem  lub 
drogą elektroniczną.

6.2 Zamawiający  dopuszcza  składanie  Korespondencji  za  pomocą  telefaksu  (na  numer 
i w godzinach wskazanych w punkcie 1.6 SIWZ) lub drogą elektroniczną (na adresy 
e-mail wskazane w punkcie 7 SIWZ). Korespondencję uważa się za złożoną w terminie, 
jeżeli jej treść dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu i fakt jej otrzymania 
został niezwłocznie potwierdzony.

7. OSOBY  UPRAWNIONE  DO  POROZUMIEWANIA  SIĘ  Z 
WYKONAWCAMI

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
-  w sprawach merytorycznych:

   Zbigniew Wojszko tel. (058) 536-93-93; dyrektor@zsaio.pl 
- w sprawach proceduralnych:  

Dorota Gawrońska, tel. 503-142-778; kombi78@wp.pl

8. WADIUM

Wadium w tym postępowanie nie jest wymagane. 

9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawcy  będą  związani  ofertą  przez  okres  30  dni.  Bieg  terminu  związania  ofertą 
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert,  o którym mowa w punkcie   11.1 
SIWZ.

10.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

10.1 Wykonawcy zobowiązani  są  zapoznać  się  dokładnie  z  informacjami  zawartymi 
w SIWZ i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie 
według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 SIWZ.

10.2 Wykonawcy  ponoszą  wszelkie  koszty  własne  związane  z  przygotowaniem  i 
złożeniem  oferty,  niezależnie  od  wyniku  postępowania.  Zamawiający  w  żadnym 
przypadku  nie  odpowiada  za  koszty  poniesione  przez  Wykonawców  w  związku  z 
przygotowaniem  i złożeniem  oferty.  Wykonawcy  zobowiązują  się  nie  podnosić 
jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego, z zastrzeżeniem art. 93 
ust. 4 Ustawy.

10.3 Dokumenty składane wraz z ofertą należy przedstawić w formie oryginałów albo 
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kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Poświadczenie za 
zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację 
podpisu  (np.  wraz  z  imienną  pieczątką  osoby poświadczającej  kopię  dokumentu  za 
zgodność z oryginałem). W przypadku poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii 
dokumentów  przez  osoby(ę)  niewymienione  w  dokumencie  rejestracyjnym 
(ewidencyjnym) Wykonawcy, należy wraz z ofertą złożyć stosowne pełnomocnictwo.

10.4 Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze 
lub inną trwałą, czytelną techniką. W przypadku dokumentów sporządzonych w języku 
obcym,  Wykonawcy  zobowiązani  są  do  przedstawienia  tłumaczeń  na  język  polski. 
Zaleca  się  aby  wszystkie  kartki  oferty  były  trwale  spięte,  ponumerowane  oraz 
zaparafowane  lub  podpisane  przez  osobę  (osoby)  uprawnioną  do  występowania  w 
imieniu  Wykonawcy  (dalej  „Osoby  Uprawnione”).  Ewentualne  poprawki  w  tekście 
Oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez Osoby Uprawnione 
oraz opatrzone datami ich dokonania w przeciwnym wypadku nie będą uwzględnione. 
Dodatkowo, w przypadku oferty składanej przez konsorcjum, do oferty powinno zostać 
załączone  pełnomocnictwo  dla  Osoby  Uprawnionej  do  reprezentowania  członków 
konsorcjum  w trakcie  postępowania  (pełnomocnictwo  może  także  obejmować 
uprawnienie do zawarcia umowy).    

10.5 Na ofertę składają się następujące dokumenty:

10.5.1 Formularz oferty przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku 
nr 1 do SIWZ.

10.5.2 Załączniki w postaci oświadczeń i dokumentów wskazanych w punkcie 5 SIWZ.

10.5.3 Podpisane  przez  Osoby  Uprawnione  oświadczenie -  znajdujące  się  w  treści 
załącznika nr 1, w którym Wykonawca potwierdza,  że jest  związany ofertą przez 
okres 30 dni od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

10.5.4 Podpisane  przez  Osoby  Uprawnione  oświadczenie  -  znajdujące  się  w  treści 
załącznika nr 1, dotyczące istotnych postanowień umowy.

10.5.5 W  przypadku  składania  oferty  przez  Wykonawców  ubiegających  się  wspólnie 
o udzielenie zamówienia musi być załączone pełnomocnictwo zgodnie z art. 23 ust. 
2  Ustawy w oryginale  lub  kopii  poświadczonej  za  zgodność  z  oryginałem przez 
notariusza.

10.5.6 Zamawiający żąda, aby Wykonawca do oferty dołączył dokument lub dokumenty, 
z których  będzie  wynikać  uprawnienie  do  podpisania  oferty,  np.  aktualny  odpis 
z właściwego rejestru,  aktualne  zaświadczenie  o wpisie  do ewidencji  działalności 
gospodarczej, aktualny statut spółki lub aktualny rejestr handlowy. 

10.5.7 W przypadku gdy formularz oferty lub załączone do niego dokumenty są podpisane 
przez  osobę,  której  umocowanie  do  reprezentowania  Wykonawcy  nie  wynika 
z wpisu do właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej, do oferty 
należy dołączyć odpowiednie pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej 
notarialnie za zgodność z oryginałem.
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10.5.8 Na podstawie art. 26 ust. 3 i 4 ustawy Pzp, w zakresie dotyczącym pełnomocnictw 
/umocowania/  upoważnienia  do  reprezentowania  firmy,  Zamawiający  wystąpi  do 
Wykonawcy  będącego  osobą  fizyczną  o  odpowiednio  uzupełnienie/wyjaśnienie 
pełnomocnictwa /umocowania/ upoważnienia do reprezentowania firmy.

Uwaga: Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej  Polskiej  składają  dokumenty  równoważne  potwierdzające 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu stosownie do wydawanych w kraju 
pochodzenia, odpowiadających wymaganiom określonym przez Zamawiającego.

10.6 Dokumenty określone w punkcie 5.1 SIWZ Wykonawcy wspólnie  ubiegający  się 
o udzielenie  zamówienia  składają  łącznie  natomiast  określone w pkt  5.2 odrębnie 
w odniesieniu do każdego z członków. 

10.7 Każdy  Wykonawca  może  przedstawić  tylko  jedną  ofertę.  Treść  oferty  musi 
odpowiadać  SIWZ.  Nie  dopuszcza  się  możliwości  składania  ofert  wariantowych. 
Zamawiający dokonuje wyboru oferty najkorzystniejszej, w oparciu o kryteria oceny 
ofert, która spełnia wszystkie warunki zawarte w niniejszej SIWZ.

10.8 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

10.9 Jeżeli  Wykonawca  zamierza  powierzyć  wykonanie  części  zamówienia 
podwykonawcom należy ją wskazać w ofercie. 

10.10 Informacje  stanowiące  tajemnicę  przedsiębiorstwa  Wykonawcy  powinny  zostać 
przekazane  w  taki  sposób,  by  Zamawiający  mógł  z  łatwością  określić  zakres 
informacji objętych tajemnicą. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako 
jednoznaczny ze zgodą na włączenie całości przekazanych dokumentów i danych do 
dokumentacji postępowania oraz ich ujawnienie na zasadach określonych w Ustawie. 
Wykonawca  może  zastrzec  jedynie  informacje  stanowiące  tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

10.11 Ofertę  należy  umieścić  w  nieprzezroczystej  kopercie,  zabezpieczonej  w  sposób 
trwały i zaadresowanej do Zamawiającego na adres wskazany w punkcie 11.2 SIWZ 
oznaczonej napisem: Oferta – „Świadczenie usług cateringowych w ramach zajęć 
na czas trwania projektu: Internat XXI wieku ”  – nie otwierać przed dniem 
24.05.2010r., do godz. 1600.  Na kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, 
by  umożliwić  zwrot  nie  otwartej  oferty  w przypadku  dostarczenia  jej 
Zamawiającemu po terminie.

10.12 Wykonawca  może  wprowadzić  zmiany  w  złożonej  ofercie  lub  ją  wycofać,  pod 
warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana 
jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

10.13 Do oświadczeń Wykonawcy dotyczących zmiany lub wycofania oferty stosuje się 
odpowiednio  punkt  10.11  SIWZ.  Na  kopercie  należy  dodatkowo  umieścić 
zastrzeżenie „ZMIANA OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY”.

11.MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT 

11.1 Termin składania ofert upływa  24.05.2010r., o godz. 1530. Oferty złożone po tym 
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terminie  zostaną  zwrócone  bez  otwierania.  Decydujące  znaczenie  dla  oceny 
zachowania  powyższego  terminu  ma  data  i  godzina  wpływu  oferty  do 
Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

11.2 Ofertę  należy  złożyć  w  zamkniętej  kopercie  w  Sekretariacie  Zespołu  Szkół 
Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarożynie woj. pomorskie kod 83-115, 
ulica Szkolna 2.

11.3 Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.05.2010r., o godz. 1600  w Sekretariacie 
Zespołu  Szkół  Agrotechnicznych  i  Ogólnokształcących  w  Swarożynie,  przy  ul. 
Szkolnej 2.

11.4 Informacje  ogłoszone  w trakcie  publicznego  otwarcia  ofert  zostaną  udostępnione 
nieobecnym Wykonawcom na ich wniosek.

12.OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

12.1 Wykonawca  zobowiązany  jest  zapoznać  się  z  informacjami  zawartymi  w  pkt  2 
niniejszej SIWZ (opis przedmiotu zamówienia) i na tej podstawie obliczy cenę oferty, 
którą zamieści w formularzu oferty (załącznik nr 1). 

12.2 W podanej cenie powinien być wliczony podatek VAT, cena powinna również zawierać 
w sobie ewentualne upusty oferowane przez Wykonawcę.

12.3 Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki.  Wymóg udzielenia zaliczki zawarty 
w ofercie spowoduje jej odrzucenie.

12.4 Cena ta musi zawierać wszystkie koszty związane z prawidłową i terminową realizacją 
zadania, w tym:

a) koszty przygotowania posiłków;
b) koszt opakowań i naczyń jednorazowych;
c) koszt transportu do miejsca Zamawiającego;
d) koszt rozładunku, wniesienia do wskazanego pomieszczenia
e) koszt ubezpieczenia.

12.5 Cena ofertowa brutto musi uwzględniać szacunkową, łączną ilość zamawianych posił-
ków w ramach świadczonych usług (w okresie obowiązywania umowy) określonych w 
pkt 2 SIWZ. Tak wyliczona cena ofertowa brutto będzie brana pod uwagę przez Komi-
sję Przetargową w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.

12.6 Rozliczenie Zamawiającego z Wykonawcą będzie się odbywało na podstawie liczby 
faktycznie  dostarczonych  posiłków  wynikających  z  ceny  ofertowej  brutto,  o  której 
mowa w pkt 12.5.

12.7 Cena oferty (i wszystkie jej składniki) powinna być wyrażona w PLN (złotych polskich) 
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

13.OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował jedynie kryterium 
ceny
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CENA        100 %

Sposób obliczania ilości punktów uzyskanych przez wykonawcę w danym kryterium:
w kryterium zostanie zastosowany następujący wzór arytmetyczny:

CENA  (C)                     Cn 
 C =                    x 100 x 100%       

                                       Cb                                 
C  - ilość punktów za cenę oferty badanej
Cn - najniższa cena z zaoferowanych

            Cb - cena badanej oferty

Zamawiający zastosuje zaokrąglenie ostatecznych wyników do dwóch miejsc po przecinku.
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca wszystkie warunki niniejszej 
SIWZ oraz Ustawy, która uzyska największą ilość punktów.

14. INFORMACJA  O  FORMALNOŚCIACH  JAKIE  POWINNY  ZOSTAĆ 
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY

14.1 W  zawiadomieniu  o  wyborze  oferty  najkorzystniejszej  Zamawiający  poinformuje 
Wykonawcę o terminie i miejscu zawarcia umowy.

14.2 Z  Wykonawcą,  którego  oferta  zostanie  wybrana  zostanie  podpisana  umowa  na 
warunkach  określonych  w  art.  94  Ustawy,  nie  później  jednak  niż  przed  upływem 
terminu związania ofertą. 

14.3 Jeżeli  Wykonawca,  którego  oferta  została  wybrana,  uchyli  się  od  zawarcia  umowy 
Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, 
bez  przeprowadzania  ponownej  ich  oceny,  chyba  że  zachodzą  przesłanki  do 
unieważnienia postępowania. 

14.4 Jeżeli najkorzystniejszą ofertą okaże się oferta złożona przez Wykonawców wspólnie 
ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  Zamawiający  podpisze  umowę  pod 
warunkiem  przedstawienia  przed  jej  podpisaniem,  umowy  regulującej  współpracę 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia. 

14.5 Przed podpisaniem umowy Wykonawca będący indywidualnym przedsiębiorcą (osoba 
fizyczna) zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu aktualnego zaświadczenia 
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. 

14.6 Osoby reprezentujące  Wykonawcę przy  podpisywaniu  umowy powinny posiadać  ze 
sobą  dokumenty  potwierdzające  ich  umocowanie  do  podpisania  umowy,  o  ile 
umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
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15.ISTOTNE  DLA  STRON  POSTANOWIENIA,  KTÓRE  ZOSTANĄ 
WPROWADZONE  DO  TREŚCI  ZAWIERANEJ  UMOWY  W  SPRAWIE 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

15.1 Z  Wykonawcą,  którego  oferta  zostanie  uznana  przez  Zamawiającego  za  ofertę 
najkorzystniejszą, zostanie podpisana umowa.

15.2 Wraz ze SIWZ, Wykonawca otrzymał  od Zamawiającego istotne postanowienia 
umowy  (odpowiednie  do  poszczególnych  części  zamówienia),  które  zostaną 
wprowadzone  do  treści  zawieranej  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego 
stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ.

16.POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

16.1 Wobec czynności niezgodnych z przepisami ustawy podjętych w postępowaniu lub 
zaniechania tych czynności przez Zamawiającego, Wykonawcy przysługuje odwołanie 
na zasadach określonych w rozdziale 2 działu VI Ustawy.

16.2 Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcom a także innym podmiotom, jeżeli ma 
lub  miał  interes  w  uzyskaniu  zamówienia  oraz  poniósł  lub  może  ponieść  szkodę 
w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy.

17. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie żąda wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

18. ZAŁĄCZNIKI SIWZ

Następujące załączniki stanowią integralną część SIWZ:

Załącznik nr 1: Formularz ofertowy.

Załącznik nr 1A: Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy.

Załącznik nr 1B: Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. 

Załącznik nr 1C: Wykaz wykonanych usług. 

Załączniki od nr 2: Istotne Postanowienia Umowy.
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ZAŁĄCZNIK NR 1 - OFERTA

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

 (Pieczątka firmowa Wykonawcy)        ………………………………………….

      (Miejscowość, data)

Oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: 

„Świadczenie usług cateringowych w ramach zajęć na czas trwania projektu: 

Internat XXI wieku”

W  odpowiedzi  na  ogłoszenie  przetargu  nieograniczonego,  składam(y)  ofertę  na 
wykonanie ww. usługi.

Oferta  została  przygotowania  zgodnie  ze  Specyfikacją  Istotnych  Warunków  Zamówienia 
(SIWZ).
Oferujemy wykonanie ww. przedmiotu zamówienia za cenę ofertową, która wynosi: 

CENA OFERTOWA BRUTTO:  ............................................. PLN

CENA OFERTOWA BRUTTO słownie: .................................................................................... złotych.

1. Oświadczenia.

1.1    Oświadczamy,  że  jesteśmy  związani  niniejszą  ofertą  przez  okres  30  dni  od  daty, 
w której upływa termin składania ofert.

1.2 Oświadczamy,  że  akceptujemy  warunki  płatności  określone  przez  Zamawiającego 
w SIWZ przedmiotowego postępowania.

1.3   Oświadczamy,  że  w  przypadku  wyboru  naszej  oferty  zawrzemy  umowę 
z Zamawiającym na warunkach określonych w pkt 15 SIWZ.

1.4    Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią SIWZ (w tym z istotnymi postanowieniami 
umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.

1.5    Oświadczamy, że wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty.

1.6    Zastrzegamy jednocześnie, że informacje zawarte w załączniku nr 2 do oferty stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa ........................................... i nie powinny być udostępnione 
innym Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu.∗

1.7   Poniżej  podajemy  nasze  dane  adresowe,  na  które  należy  kierować  wszelką 
korespondencję w sprawie niniejszego postępowania (w tym nr telefonu,  faxu, adres 
email):

 W przypadku gdy nie dotyczy - skreślić.
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.......................................................................................................................................................

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

1.9 Oświadczamy,  że  zamierzamy  powierzyć  podwykonawcom  wykonanie  części 
zamówienia dotyczącej:* …………………………

Załączniki:
1 - Dokumenty i oświadczenia wskazane w punkcie 5 SIWZ;
     (Uwaga dla Wykonawcy: podstawowe załączniki zostały wymienione w treści SIWZ. 

Należy je wypełnić wg załączonych wzorów, dołączyć do oferty i wymienić w wykazie 
załączników).

2 - Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa;

             Podpisano

........................... , dn. ........................ .
                                                                               ................................................................

                          (osoba uprawniona)
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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

ZAŁĄCZNIK NR 1A 

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

(nazwa i adres Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE 
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na: 

„Świadczenie usług cateringowych w ramach zajęć na czas trwania projektu: 

Internat XXI wieku”

Oświadczam/y, że:

1. posiadam/y  uprawnienia  do  wykonywania  określonej  działalności  lub  czynności, 
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2. posiadam/y wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia;

3. dysponuję/my  odpowiednim  potencjałem  technicznym  oraz  osobami  zdolnymi  do 
wykonania Zamówienia;

4. znajduję/my  się  w  sytuacji  ekonomicznej  i  finansowej  zapewniającej  wykonanie 
zamówienia.

                                        Podpisano

........................... , dn. ........................ .
                                                                               ................................................................

(osoba uprawniona)
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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

ZAŁĄCZNIK NR 1B 

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

(nazwa i adres Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE 
o braku podstaw do wykluczenia

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na: 

„Świadczenie usług cateringowych w ramach zajęć na czas trwania projektu: 

Internat XXI wieku”

Oświadczam/y, że:

nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 

 

                                        Podpisano

........................... , dn. ........................ .
                                                                               ................................................................

(osoba uprawniona)
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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

ZAŁĄCZNIK NR 1C 

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

(nazwa i adres Wykonawcy) 
Wykaz wykonanych usług

Zestawienie sporządza się podając informacje o wykonanych przez Wykonawcę w okresie 
ostatnich  trzech  lat  przed  upływem  terminu  składania  ofert,  a  jeżeli  okres  prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum 2 usług polegających na przygotowaniu, 
dowozie i wydaniu posiłków dla grupy minimum 45 osób.

Lp.
Zamawiający:
nazwa i adres

PRZEDMIOT 
Należy wskazać zakres zamówienia oraz liczbę osób dla  
których przygotowywano, dowożono i wydawano posiłki

Data wykonania

Uwaga! Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że usługi wykazane w tabeli 
zostały wykonane lub są wykonywane należycie (np. referencje). 
 

           Podpisano

........................... , dn. ........................ .
                                                                               ................................................................

          (osoba uprawniona)

Nr wniosku: 
Program Operacyjny kapitał Ludzki
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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Tytuł: „Internat XXI wieku”
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

Załącznik nr 2 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

W dniu ……………….. 2010 r. w Tczewie pomiędzy:

Zespołem  Szkół  Agrotechnicznych  i  Ogólnokształcących  im.  S.  Staszica  w Swarożynie, 
reprezentowanym przez Dyrektora - Pana Zbigniewa Wojszko 
zwanym dalej „Zamawiającym” 
a ......................................................................................... z siedzibą w ...........................

reprezentowanym przez:
1. ............................ – ............................,
2. ........................... – ............................,

działającym na podstawie ............................................................................................................

zwanym dalej „Wykonawcą”, 

w oparciu  o  wynik  postępowania  nr  ZSAiO-3431/2/10  prowadzonego  w trybie  przetargu 
nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655, ze zm.) zawarta została umowa

o następującej treści:

§ 1 

1. Przedmiotem  niniejszej  umowy  jest  sukcesywne  świadczenie  usług  cateringowych 
w ramach zajęć na czas trwania projektu „Internat XXI wieku” współfinansowanego przez 
Unię  Europejską  w  ramach  środków Europejskiego  Funduszu  Społecznego,  w  ramach 
Programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki,  Priorytet  IX.  Rozwój  wykształcenia 
i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa 
zawodowego.

2. Szczegółowy zakres  przedmiotu  zamówienia  określa  Specyfikacja  Istotnych Warunków 
Zamówienia (dalej SIWZ).  

3. Załącznikami stanowiącymi integralną część niniejszej umowy są: 
- Oferta przetargowa Wykonawcy;
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia;

§ 2

Wykonywanie niniejszej umowy ma nastąpić w okresie do dnia 31 października 2011 r.

§ 3
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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, Wykonawcy przysługuje wynagro-
dzenie w łącznej kwocie ..............................zł. brutto (słownie: …........................... ).

§ 4

Wynagrodzenie,  o  którym  mowa  w  §  4,  jest  współfinansowane  przez  Unię  Europejską 
w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

§ 5

1. Rozliczenie  każdej  partii  usługi  nastąpi  po  jej  wykonaniu  na  podstawie  faktury 
sprawdzonej pod względem zgodności ze złożoną ofertą Wykonawcy, w terminie 14 dni 
od  dnia  otrzymania  faktury  VAT  od  Wykonawcy,  przelewem  na  rachunek  bankowy 
nr ........................................................... 

2. Za dzień zapłaty strony przyjmują dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
3. Ceny zaoferowane przez Wykonawcę w ofercie przetargowej nie będą ulegały zmianie 

w trakcie realizacji niniejszej umowy.

§ 6

1. Wynagrodzenie, o którym mowa w §3, zostanie wypłacone Zleceniobiorcy pod warunkiem 
dostępności środków na rachunku bankowym projektu 76 11602202 0000 0001 54941901 
– Internat XXI wieku.

2. Zleceniobiorca  zobowiązuje  się  nie  dochodzić  swoich  roszczeń  z  tytułu  odsetek  od 
niewypłaconego  wynagrodzenia,  w przypadku braku wystarczających  środków do jego 
wypłacenia na wymienionym w §6 pkt 1 rachunku bankowym projektu.

§ 7 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną:
a) w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usługi w terminie oraz godzinach 

określonych w zleceniu Zamawiającego, w wysokości 2 % ceny umownej brutto, o której 
mowa w § 3 niniejszej umowy;

b) przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonaw-
ca, w wysokości 10 % ceny umownej brutto, o której mowa w §3 niniejszej umowy.

2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych z wystawio-
nej faktury.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasa-
dach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar 
umownych. 

§ 8

1. Zamawiającemu  przysługuje  prawo  natychmiastowego  odstąpienia  od  umowy,  bez 
obowiązku zapłaty kary umownej w przypadku, gdy:

a) Wykonawca nie rozpoczął dostawy bez uzasadnionej przyczyny lub nie kontynuuje jej 
pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie;

b) Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z zapisami w SIWZ.

§ 9

2



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Zamawiający  może odstąpić  od umowy 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.

§ 10

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności 
i będzie  dopuszczalna  w  granicach  unormowania  przepisami  ustawy  Prawo  zamówień 
publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem art. 144 ust. 1 ustawy.

2. Niniejsza umowa będzie mogła zostać zmieniona w następującym zakresie:
a) jeżeli ulegnie zmianie ustawowa stawka podatku VAT bądź jakakolwiek inna należność 

publicznoprawna  bądź  inny  prawem  określony  składnik  cenotwórczy  wpływający  na 
zobowiązanie pieniężne Zamawiającego – w takim przypadku Wykonawca zobowiązuje 
się zrealizować przedmiot zamówienia za inną cenę niż wskazana w jego ofercie;

b) z  przyczyn,  za  które  Zamawiający  nie  ponosi  odpowiedzialności,  których  nie  mógł 
wcześniej  przewidzieć,  zaszła  konieczność  zmiany  terminu  wykonania  zamówienia, 
częstotliwości  i  zakresu  dostawy  –  w  takim  przypadku  Wykonawca  zobowiązuje  się 
zrealizować  przedmiot  zamówienia  w  innym  terminie,  uwzględniającym  jednak 
możliwości techniczne i organizacyjne Wykonawcy.

§ 11

Niniejsza  umowa  może  być  rozwiązana  przez  każdą  ze  Stron  za  2-tygodniowym 
wypowiedzeniem złożonym pisemnie.

§12

W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  zastosowanie  mają  przepisy  Kodeksu 
Cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

§ 13

Właściwym  do  rozpoznawania  sporów  wynikających  z  realizacji  umowy,  jest  sąd 
powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

§ 14

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

ZAMAWIAJĄCY                                                                   WYKONAWCA

…………………………                  …………………………
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	1.1 Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarożynie zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy.
	1.3 	Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
	a. „Zamawiający” – Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarożynie
	b. „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Specyfikacji
	c. „SIWZ” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
	d. „Ustawa” - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.).
	e. „Zamówienie” – należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został w sposób szczegółowy opisany w punkcie 2 SIWZ.
	f. „Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę na wykonanie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania Zamówienia.
	g. Kod CPV – kod Wspólnego Słownika Zamówień

	1.6  	Dane Zamawiającego: 
	Dokładny adres do korespondencji: Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarożynie, ul. Szkolna 2, 83-115 Swarożyn.
	2.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
	3.	TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
	4.1 Zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy, o udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
	4.1.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 
	4.2 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy.
	4.3 Zamawiający oceni czy Wykonawca spełnia warunki, o których mowa w pkt 4.1 SIWZ, jeżeli wykaże, że:  
	4.4 Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. W przypadku dysponowania zasobami innych podmiotów niezbędnymi do realizacji zamówienia, Wykonawcy zobowiązani są do przedstawienia pisemnego zobowiązania tych podmiotów do ich udostępnienia na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 
	4.5 Zamawiający oceni czy Wykonawca spełnia warunki, o których mowa w pkt 4.1 i 4.2 oraz 4.3 SIWZ na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów opisanych w pkt. 5 niniejszej SIWZ.
	5.1 W celu wykazania spełnienia warunków udziału w Postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy każdy z Wykonawców powinien przedłożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:
	5.2 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z Postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy, każdy z Wykonawców powinien przedłożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:
	6.1	Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. (dalej, zbiorczo „Korespondencja”) Zamawiający i Wykonawcy przekazują telefaksem lub drogą elektroniczną.
	6.2 Zamawiający dopuszcza składanie Korespondencji za pomocą telefaksu (na numer i w godzinach wskazanych w punkcie 1.6 SIWZ) lub drogą elektroniczną (na adresy     e-mail wskazane w punkcie 7 SIWZ). Korespondencję uważa się za złożoną w terminie, jeżeli jej treść dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu i fakt jej otrzymania został niezwłocznie potwierdzony.
	8.	WADIUM
	10.1	Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 SIWZ.
	10.2	Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 Ustawy.
	10.3	Dokumenty składane wraz z ofertą należy przedstawić w formie oryginałów albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem). W przypadku poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osoby(ę) niewymienione w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy wraz z ofertą złożyć stosowne pełnomocnictwo.
	10.5	Na ofertę składają się następujące dokumenty:
	10.5.1	Formularz oferty przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku nr 1 do SIWZ.
	10.5.2 Załączniki w postaci oświadczeń i dokumentów wskazanych w punkcie 5 SIWZ.
	Uwaga:	Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składają dokumenty równoważne potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu stosownie do wydawanych w kraju pochodzenia, odpowiadających wymaganiom określonym przez Zamawiającego.

	10.6 Dokumenty określone w punkcie 5.1 SIWZ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają łącznie natomiast określone w pkt 5.2 odrębnie w odniesieniu do każdego z członków. 
	11.1 Termin składania ofert upływa 24.05.2010r., o godz. 1530. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
	12.3 Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki. Wymóg udzielenia zaliczki zawarty w ofercie spowoduje jej odrzucenie.
	12.4 Cena ta musi zawierać wszystkie koszty związane z prawidłową i terminową realizacją zadania, w tym:
	15.	ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
	15.1	Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą, zostanie podpisana umowa.
	15.2	Wraz ze SIWZ, Wykonawca otrzymał od Zamawiającego istotne postanowienia umowy (odpowiednie do poszczególnych części zamówienia), które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ.
	16.	POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 
	16.1 Wobec czynności niezgodnych z przepisami ustawy podjętych w postępowaniu lub zaniechania tych czynności przez Zamawiającego, Wykonawcy przysługuje odwołanie na zasadach określonych w rozdziale 2 działu VI Ustawy.
	Zamawiający nie żąda wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

