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Zamawiający: 

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej 

im. Zygmunta Puławskiego 

21- 045 Świdnik, ul. Szkolna 1 

tel.: 081/751-26-71; fax: 081/759-11-53 

www.pcez.pl 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia  

w trybie pisemnego przetargu otwartego na dostawę artykułów żywnościowych dla stołówki 

Internatu Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej w Świdniku. 

Zgodnie z art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 

2013r., poz. 907 z późn.zm.) do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów tej ustawy. 

 

Załącznikami do SIWZ są: 

 

1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wykaz artykułów żywnościowych. 

2) Kosztorysy ofertowe ( załącznik nr 2: Pakiety I - X). 

3) Wzór „Umowy”. 

  

I. Tryb udzielenia zamówienia: zamówienie w trybie pisemnego przetargu otwartego. 

II. Opis przedmiotu zamówienia. 

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla stołówki 

Internatu Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej w Świdniku według poniższego wykazu: 

 
Pakiet I  Pieczywo (CPV: 15810000-9), 

Pakiet II  Artykuły spożywcze (CPV: 15000000-8), 

Pakiet III  Mięso wieprzowe(CPV: 15100000-9), 

Pakiet IV  Produkty mięsno-wędliniarskie (CPV: 15100000-9), 

Pakiet V:  Drób i produkty drobiowe (świeże) (CPV: 15112000-6), 

Pakiet VI  Warzywa i owoce (CPV: 15330000-0, 01131321-0), 

Pakiet VII  Ziemniaki (CPV: 01112100-6), 

Pakiet VIII  Produkty mleczarskie (CPV: 15500000-3), 

Pakiet IX  Ryby i przetwory rybne oraz mrożonki warzywne i owocowe  

 (CPV: 15221000-3, 15331170-9, 15300000-1), 

Pakiet X  Jaja (CPV: 01242000-5). 

 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert na jeden lub więcej pakietów określonych w 

punkcie II niniejszej SIWZ. Wykonawca może złożyć ofertę na każdy z pakietów, jednakże w 

obrębie danego pakietu może złożyć tylko 1 ofertę. Każdy z pakietów traktowany jest 

oddzielnie i podlegał będzie odrębnej ocenie. Wybrana zostanie oferta najkorzystniejsza w 

obrębie danego pakietu. Towar, o którym mowa powinien odpowiadać obowiązującym normom 

technicznym, smakowym i sanitarnym.  
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1. Dowóz artykułów żywnościowych odbywać się będzie transportem wykonawcy, na jego 

koszt i ryzyko do siedziby (magazynu) zamawiającego 

2. Ilości towarów podane w opisie przedmiotu zamówienia mają charakter szacunkowy, a 

ilości zamawianych produktów zależeć będą od faktycznych potrzeb zamawiającego w 

okresie obowiązywania umowy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia ilości artykułów 

żywnościowych określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Z tego tytułu 

wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia wobec zamawiającego. 

III. Termin wykonania zamówienia. 

Termin wykonania zamówienia przez wykonawcę: w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia 

umowy. 

Dostawy częściowe, sukcesywne, uruchamiane telefonicznie przez zamawiającego. Dostawa 

artykułów żywnościowych następować będzie wg. zamówienia z dnia poprzedniego 

składanego w godz. od 8.00 do 14.00.  

IV. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 

spełniania tych warunków. 

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy: 

1. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i 

osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia. 

2. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

3. Akceptują warunki zawarte w niniejszej specyfikacji. 

V. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

Wykonawca powinien dostarczyć kosztorys ofertowy, którego wzór stanowi załącznik nr 2 

do niniejszej SIWZ. 

Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć certyfikat wdrożenia 

systemu bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego HACCP (dotyczy tylko tych 

oferentów, którzy składają ofertę na dostawę mięsa, drobiu i wyrobów wędliniarskich). 

VI. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 

wskazanie osób do tego uprawnionych. 

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami oraz do udzielania wyjaśnień 

związanych z niniejszym zapytaniem ofertowym jest intendent internatu Aneta Adamiak, 

tel.: 81/751-68-79 w godz. 8.00-12.00 

VII. Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

VIII. Opis sposobu przygotowywania ofert. 

1. Oferta winna zawierać wypełniony i podpisany formularz „Kosztorysu ofertowego” 

zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ; 

2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej, 

opieczętowana pieczęcią Wykonawcy i osoby/osób uprawnionych do składania oświadczeń 

w jego imieniu. 

3. Wykonawca może złożyć ofertę na jeden lub więcej pakietów, jednakże w obrębie danego 

pakietu może złożyć tylko jedną ofertę. Zamawiający dopuszcza składanie ofert 

równoważnych. Wykonawca może zaproponować produkt o innej nazwie pod warunkiem, 

że posiadać on będzie te same walory smakowe i właściwości, co produkty podane 

przykładowo. W takim przypadku należy zaznaczyć, jakiego produktu dotyczy oferta 

równoważna. 

Zamawiający zobowiązany jest odrzucić ofertę, jeżeli: 

1. Jej treść nie odpowiada treści SIWZ. 

2. Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji. 

3. Zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.  
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IX. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.  

Ofertę złożyć należy do dnia 20.08.2015 r., do godz. 11.00 osobiście w sekretariacie P.C.E.Z. 

przy ul. Szkolnej 1, 21-045 Świdnik lub wysłać pocztą tradycyjną na podany wyżej adres. 

 

X. Opis sposobu obliczenia ceny. 

1. Wykonawca w przedstawionej ofercie winien zaoferować cenę kompletną, zgodną 

z kosztorysem ofertowym, jednoznaczną i ostateczną.  

2. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich i określać wartość wykonania 

przedmiotu zamówienia. 

3. Jeżeli Wykonawca zastosuje w swojej ofercie upust cenowy, to musi go uwzględnić w 

wycenie ofertowej . 

4. W cenie mieścić się musi całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia. Nie 

przewiduje się żadnej refakturyzacji. 

5. Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia ceny w kilku wariantach. W przypadku 

przedstawienia ceny w taki sposób oferta zostanie odrzucona. 

6. Wycenę należy przedstawić na formularzu Kosztorysu ofertowego według załączonego 

wzoru –zał. nr 2. 

Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami 

Ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym. 

Zamawiający uzna za oczywistą omyłkę i nie będzie poprawiał błędnie ustalonego podatku 

VAT. 

 

XI. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty. 

Przy wyborze oferty będzie stosowane następujące kryterium: 

 

 cena - waga 100 % . 

 

Każdy z pakietów dostaw traktowany jest oddzielnie i podlegał będzie odrębnej ocenie. 

 

XII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

Zamawiający nie przewiduje wnoszenia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy. 

 

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

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

zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia 

publicznego na takich warunkach. 

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

publicznego, zgodnie ze wzorem dołączonym do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, stanowiącym załącznik nr 3. 
 

mgr Leszek Onuszkiewicz 

Kierownik Internatu 

Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej 

im. Zygmunta Puławskiego 

w Świdniku 

 

 

 

Świdnik, 27 lipca 2015 r. 


