Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Polskich Olimpijczyków w Mikołowie

PN-1/2013

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
1. Zamawiający:
Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Polskich Olimpijczyków w Mikołowie
tel./fax (32) 226 22 06;
NIP: 635-16-46-280
sp3mikolow3@poczta.onet.pl
2. Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony prowadzony zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004
(j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).
3. Przedmiot zamówienia:
1. Opis przedmiotu zamówienia -CPV:

15110000-2 Mięso
15111000-9 Mięso wołowe
15113000-3 Wieprzowina
15112000-6 Drób
15131130-5 Wędliny
Dostawa mięsa i wędlin dla Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich
Olimpijczyków w Mikołowie.
Zamówienie składa się z:
I GRUPA :
1. Mięso wołowe rosołowe z kością – 24 kg
2. Mięso wieprzowe
a) Łopatka wieprzowa b/k mielona – 510 kg
b) Łopatka wieprzowa – 186 kg
c) Schab wieprzowy b/k – 300 kg
d) Szynka wieprzowa b/k myszka –405 kg
e) Karczek wieprzowy b/k – 132 kg
f) Boczek wieprzowy parzony – 90 kg
3. Kiełbasa
a) kiełbasa śląska – 78 kg
b) Kiełbasa podwawelska – 78 kg
c) Parówki cienkie wieprzowe - 84 kg
4. Smalec pakowany w kostki 200g - 261 szt.
II GRUPA:
a)
b)
c)
d)
e)

Porcje rosołowe drobiowe – 168 kg
Kurczak –filet – 480 kg
Kurczak – udziec – 132 kg
Kurczak – podudzie – 438 kg
Indyk- filet – 264 kg
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f)

Indyk mielony – 117 kg

III GRUPA: Ryby
a) Dorsz świeży filet – 264 kg.
Zamawiający wymaga od Wykonawcy:
a) Wędliny – w składzie wieprzowe, nie zawierające odkostnionej masy mięsnej, skórek
wieprzowych i drobiowych oraz konserwantów chemicznych.
b) Mięso – z krajowej trzody, ze świeżego rozbioru, bez konserwantów
1. Przedmiot zamówienia będzie realizowany sukcesywnie w asortymencie i ilościach wynikających z
zapotrzebowania składanego bezpośrednio przez Zamawiającego. Zamawiający przekaże faksem,
telefonicznie lub pisemnie Wykonawcy wykaz produktów wraz z terminem i godzinami dostawy.
2. Dostawa następować będzie na podstawie pisemnego lub telefonicznego zamówienia przez
upoważnione do tego osoby Zamawiającego. Zamawiający potwierdzi na piśmie przyjęcie dostawy.
3. Dostawy winny być realizowane przy użyciu środków transportowych przeznaczonych do przewozu
żywności zgodnie z obowiązującymi przepisami i na koszt Wykonawcy.
4. Wykonawca winien posiadać wymagany atest laboratoryjny na oferowane produkty. Okazywany na
każde wezwanie Zamawiającego
5. Dostawy powinny odpowiadać normom sanitarnym i higienicznym przewidzianym dla żywności
na terenie RP
6. Przedmiot zamówienia będzie pochodził z bieżącej produkcji, tej samej partii produkcyjnej,
będzie wytwarzany zgodnie z zasadami GMP (Dobrej Praktyki Produkcyjnej) i dostarczany
zgodnie z obowiązującymi przepisami:
a) ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 o bezpieczeństwie Żywności i żywienia (tekst jednolity Dz.U.
2010, nr136, poz.914 z późn.zm.) oraz ustawą z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej
artykułów rolno - spożywczych (Dz.U. z 2005r. Nr 187 poz.1577 z późn. zm.) wraz z aktami
wykonawczymi ,
b) rozporządzenia (WE) 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002
ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa Żywnościowego, powołującego Europejski
Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie
bezpieczeństwa Żywności (Dz. U. UE L Nr 31, poz. 1),
c) rozporządzenia (WE) 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004.
w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z Żywnością oraz uchylającego
Dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG (Dz. U. UE L Nr 338, poz. 4),
d) ustawy z dnia 16 grudnia 2005 o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. z 2006 r. Nr 17,
poz. 127 z późn zm.),
e) rozporządzenia (WE) 853/2004, Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004
ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do Żywności
pochodzenia zwierzęcego (Dz. Urz. UE L Nr 139, poz. 55 z późn zm.),
f) rozporządzenia (WE) 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004
ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu
do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dz. Urz. UE L
Nr 139, poz. 206 z późn zm.),
g) rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 w sprawie znakowania
środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 z późn zm.), rozporządzenia (WE) 852/2004
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 w sprawie higieny środków
spożywczych (Dz. U. UE L Nr 139, poz. 1 z późn zm.),
h) ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno spożywczych (Dz. U. z
2005 187, poz. 1577 z późn zm.).
7. Płatność za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi przelewem po każdej dostawie na
podstawie faktur częściowych w terminie 14 dni, od daty jej złożenia. Rozliczenie dostaw będzie
odbywać się nie rzadziej niż raz w miesiącu, w terminie ustalonym przez Zamawiającego.
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8. Za dostarczoną żywność (w tym ubezpieczenie, stan jakościowy) odpowiada Wykonawca
do czasu odbioru zrealizowanego zamówienia przez Zamawiającego.
9. Dostarczany towar winien być świeży z okresami ważności odpowiednimi dla danego
asortymentu, wysokiej jakości tj. I-go gatunku, bez wad fizycznych i jakościowych i odpowiadać
Polskim Normom.
10. Wyroby winny być oznaczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku
dostarczenia towaru niezgodnego z zamówieniem lub niewłaściwej jakości bądź
niedostarczenia zamówionego towaru a także niedokonania niezwłocznej jego wymiany na
towar właściwy, Zamawiający ma prawo dokonania zakupu zamówionego towaru w dowolnej
jednostce handlowej. Koszty powstałe z tego tytułu obciążają Wykonawcę.
11. Przy posiadaniu towaru w innych opakowaniach Wykonawca winien przeliczyć wartość
opakowania do gramatury podanej przez Zamawiającego.
12. W przypadku niezgodności dostarczanych artykułów z wymogami i opisem zawartym
w SIWZ, Zamawiający odmówi odbioru tych artykułów a Wykonawca poniesie koszty
zgodnie z zapisem pkt. 10
13. Oferowane produkty żywnościowe muszą spełniać parametry jakościowe określone dla danego
asortymentu przez PN, spełniać wymogi sanitarno – epidemiologiczne i zasady systemy HACCP
oraz posiadać oznaczony odpowiedni dla danego asortymentu termin ważności zapewniający
jego bezpieczne spożycie. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania dla zaoferowanego
asortymentu przedłożenia pisemnego potwierdzenia dopuszczającego dany produkt do obrotu i
spożycia, wydanego przez organ uprawniony do kontroli jakości artykułów spożywczych.
14. Dostawy artykułów żywnościowych muszą być realizowane zgodnie z zasadami GHP:
- posiadać świadectwa jakości przy dostawach mięsa, przetworów mięsnych, mleka i
przetworów mlecznych, miodu, ryb oraz przy dostawie jaj aktualne zaświadczenie z
Powiatowego Inspektoratu Weterynarii o podleganiu kontroli,
- dostarczony asortyment dotyczący mięsa i wyrobów wędliniarskich powinien posiadać
handlowy dokument identyfikacyjny.
15. Dostarczana żywność musi być oznakowana widocznym, czytelnym i nieusuwalnym kodem
identyfikacyjnym oraz terminem przydatności do spożycia, nie krótszym niż 14 dni,
umożliwiającym identyfikację artykułu spożywczego z danej partii produkcyjnej.
16. Nie dopuszcza się pozostawiania żywności przez Wykonawcę osobom nieupoważnionym.
17. W przypadku otrzymania żywności o niewłaściwej jakości zdrowotnej czy handlowej
Zamawiający odmówi przyjęcia i zgłosi niezwłocznie reklamację osobiście lub telefonicznie w
dniu dostawy.
18. Wykonawca ma obowiązek uznania reklamacji jakości i ilości dostarczanego towaru i
dostarczenia nowej partii do siedziby Zamawiającego w dniu złożenia reklamacji.
19. Wykonawca zobowiązuje się odebrać lub wymienić żywność nie spełniającą wymagań
jakościowych na wolną od wad do 12 godzin od dnia i godziny jego zgłoszenia i na własny koszt.
20. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamawiania mniejszej ilości towaru niż określona w ofercie.
21. Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze z tytułu
zmniejszenia zamówienia.
22. Zamawiający gwarantuje zakup 80% wartości zamówienia podstawowego, jednocześnie korzysta
z prawa rozszerzenia dostawy do 20% wartości zamówienia podstawowego przy zachowaniu
cen jednostkowych podanych w ofercie .
23. Zamawiający zastrzega sobie, że w okresach przerw wynikających z kalendarza świąt i dni
wolnych od zajęć zamówienia będą zgłaszane w ograniczonym zakresie.
24. Wykonawca użyczy nieodpłatnie ewentualnie potrzebnych pojemników przy każdorazowej
dostawie towaru do siedziby Zamawiającego na okres do następnej dostawy.
25. Nominalna maksymalna wartość zobowiązania wynosi 23 000,00 PLN
Nazwy własne podane w SIWZ należy rozumieć jako preferowanego typu. Wykonawca może
zaproponować produkty o innej nazwie, jednak muszą one spełniać wymogi tej samej lub wyższej
jakości. Nazwa takiego produktu musi znaleźć się w ofercie.
Za „równoważne” Zamawiający uzna produkty, które posiadać będą te same składniki,
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konsystencję, gramaturę oraz
wartości odżywcze i walory smakowe co produkty podane
przykładowo. W takim przypadku należy wpisać jaki produkt oferuje Wykonawca.
Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych norm i systemów
odniesienia

4. Oferty częściowe i podwykonawcy:
Nie dopuszcza się częściowego składania ofert.
Dopuszcza się możliwość zatrudnienia podwykonawców.
5. Przewidywane zamówienia uzupełniające:
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających – 20 %zamówienia
pierwotnego
6. Oferty wariantowe:
Nie dopuszcza się ofert wariantowych.
7. Termin wykonania zamówienia:
Od 01.01.2014 do 27.06.2014 roku
8. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków przez wykonawców:
8.1. Warunki podmiotowe, o których mowa w art. 22 cyt. ustawy:
8.1.1. posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności;
8.1.2. posiadanie wiedzy i doświadczenia - wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, co najmniej dwie dostawy artykułów żywnościowych odpowiadającym
zakresem niniejszego zamówienia obejmującego mięso i wędliny o wartości 50 000, 00 PLN.
8.1.3. dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia - zamawiający nie dokonuje opisu tego warunku;
8.1.4. znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej niezbędnej do wykonania zamówienia zamawiający nie dokonuje opisu tego warunku.
8.2. Brak przesłanek do wykluczenia z postępowania, wymienionych w art. 24 ust. 1 cyt. ustawy.
Zamawiający ocenia spełnianie warunków udziału w postępowaniu w oparciu o ofertę wykonawcy, która
musi zawierać wszystkie oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w
postępowaniu, zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia.
Zamawiający przy ocenie spełniania warunków ocenia łącznie wiedzę i doświadczenie, potencjał
techniczny, kadrowy i zdolności finansowe wykonawców, którzy złożyli ofertę wspólną.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest
udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
8.3 Inne dokumenty i oświadczenia, które należy przedłożyć:
8.3.1.Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informację o tym, że wykonawca nie
należy do grupy kapitałowej - zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ.
9. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu:
9.1 Wykaz wykonanych dostaw artykułów żywnościowych odpowiadającym zakresem niniejszego
zamówienia obejmującego mięso i wędliny w okresie ostatnich trzech lat przed przed dniem wszczęcia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, 2 dostaw artykułów żywnościowych (obejmującego mięso i wędliny) o wartości min. 20 000
PLN brutto – dla potwierdzenia spełniania warunku opisanego w pkt. 8.1.2
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9.2. W celu potwierdzenia spełniania warunku wymienionego w pkt. 8.2 siwz wykonawcy zobowiązani są
przedłożyć:
9.2.1. Oświadczenie o brak przesłanek do wykluczenia z postępowania, wymienionych w art. 24 ust. 1
cyt. ustawy. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub
więcej wykonawców powyższe dokumenty składa każdy z wykonawców. wg zał. Nr 2 do siwz).
9.3. Dla potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca przedstawia
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wg zał. Nr 2 do siwz).
9.4.. Informacje dla wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.
9.4.1. Wykonawca składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (dokument winien być wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert),
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 9.4 zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca
zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
UWAGA:
Wszystkie dokumenty, o których mowa w pkt. 9 siwz składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy
złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
10. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i
dokumentów; osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:
Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje przekazywane będą za pomocą faksu, drogą
elektroniczną lub pisemnie.
Na żądanie wykonawców i zamawiającego potwierdzają fakt otrzymania faksu.
Nr faksu zamawiającego został podany w pkt. 1 siwz, korespondencję elektroniczną należy przesyłać na
adres e-mail sp3mikolow3@poczta.onet.pl
Zamawiający nie dopuszcza kierowania korespondencji elektronicznej na inny adres e-mail, pod rygorem
uznania jej za niedoręczoną.
Zamawiający będzie przesyłał korespondencję drogą elektroniczną wyłącznie na adres e-mail wskazany
w ofercie wykonawcy, z włączoną opcją żądaj potwierdzania przeczytania dla wszystkich wysyłanych
wiadomości.
Osoby upoważnione - Krystyna Simka
11. Wymagania dotyczące wadium:
Zamawiający nie wymaga wadium
12. Termin związania ofertą:
30 dni od terminu składania ofert
13. Sposób przygotowania oferty:
Oferta winna składać się z :
13.1 Oferta winna składać się z:
- formularza oferty (Zał. nr 1 do siwz)
- informacji o części zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (Zał. nr 3 do
siwz) – o ile taka sytuacja zaistnieje
- Wraz z ofertą wykonawca składa dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków
udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia z postępowania (Zał. Nr 2 do siwz) oraz
dokumenty, o których mowa w pkt 9 siwz.
- Wykaz wykonanych dostaw artykułów żywnościowych odpowiadającym zakresem niniejszego
zamówienia obejmującego mięso i wędliny w okresie ostatnich trzech lat przed przed dniem wszczęcia5
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postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, 2 dostaw artykułów żywnościowych (obejmującego mięso i wędliny) o wartości min. 20 000
PLN brutto( zał. 4)
- Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informację o tym, że wykonawca nie
należy do grupy kapitałowej - zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ.
Oferta winna być sporządzona w języku polskim i napisana pismem czytelnym.
Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej.
Wszystkie elementy oferty powinny być podpisane przez osobę /osoby/ uprawnioną /e/ do
występowania w imieniu wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań.
W przypadku spółki cywilnej wszystkie dokumenty winny być podpisane przez wszystkich wspólników
lub winien być ustanowiony pełnomocnik, o ile z umowy spółki nie wynika prawo jednoosobowej
reprezentacji spółki.
W przypadku oferty wspólnej niezbędne jest ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania
wykonawców w postępowaniu.
Pełnomocnictwo winno być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia w ofercie własnych wydruków wykonawcy, pod warunkiem
zachowania zakresu informacji wymaganych w drukach zamawiającego.
Cena ofertowa powinna być podana w PLN cyfrowo z dokładnością do 1 grosza.
Wszystkie strony oferty, powinny być spięte (zszyte) w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji
oferty.
Zaleca się sporządzenie spisu zawartości oferty i ponumerowanie stron.
Ofertę należy składać w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie opisanej:
Dostawa mięsa i wędlin dla Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków
w Mikołowie PN-2/2013
Nie otwierać przed 12.12.2013 r., godz. 10.15.”
Na kopercie należy zamieścić dane adresowe wykonawcy oraz adres e-mail.
14. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
Oferty należy składać na adres
Zarząd Szkół i Przedszkoli Mikołowskich
43-190 Mikołów
ul. K. Miarki 9
nie później niż do dnia 12.12.2013 r., godz. 10.00 w przypadku przesyłek pocztowych należy je nadać z
odpowiednim wyprzedzeniem – liczy się data i godz. doręczenia przesyłki zamawiającemu.
Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcy bez otwierania.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.12.2013 r., godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego
Zarząd Szkół i Przedszkoli Mikołowskich
43-190 Mikołów
ul. K. Miarki 9
15. Opis sposobu obliczenia ceny:
-dane wyjściowe do sporządzenia oferty – cena ryczałtowa brutto wraz z podatkiem VAT, za wykonanie całości
zamówienia-12 identycznych zestawów pomocy dydaktycznych materiałów na potrzeby projektu.
-dodatkowe koszty do uwzględnienia –koszt transportu,
16. Opis kryteriów wyboru oferty oraz sposób oceny ofert:
Zamawiający oceni i porówna jedynie oferty, które nie zostaną odrzucone.
Jedynym kryterium oceny ofert jest cena brutto podana w ofercie.
Punktacja wg wzoru:
CN
--------------- x 100 =...............punktów
CO
* wyjaśnienia: CN - cena oferty najkorzystniejszej

6

Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Polskich Olimpijczyków w Mikołowie

PN-1/2013

CO - cena oferty badanej
Oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt.
Ilość punktów zostanie wyliczona i zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.
17. Formalności po wyborze oferty w celu zawarcia umowy:
O wyborze oferty powiadomieni będą niezwłocznie wszyscy wykonawcy.
Jednocześnie wyniki zostaną umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego i na stronie
internetowej Urzędu Miasta Mikołowa.
W terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty,
jeżeli zawiadomienie zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 10 dni – jeżeli zostało
przesłane w inny sposób lub po ostatecznym rozstrzygnięciu odwołania wykonawca zostanie zaproszony
przez zamawiającego do siedziby zamawiającego w celu podpisania umowy na warunkach podanych
w załączonym projekcie umowy.
W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 94 ust. 2 pkt. 1a i 3a cyt. ustawy umowa
może być zawarta przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust 1 cyt. ustawy.
Za termin przesłania uznaje się datę nadania faksu, maila lub datę nadania przesyłki pocztowej.
Jeżeli wybrana zostanie oferta wspólna, przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego
zamawiający może żądać przedstawienia umowy, regulującej współpracę wykonawców, którzy
przedstawili ofertę wspólną. Wykonawca po wyborze oferty a przed podpisaniem umowy jest
zobowiązany do wykazu osób bezpośrednio prowadzących zajęcia wraz z kserokopią dokumentów
potwierdzających wymagane kwalifikacje. Wykonawca przedstawi przed podpisaniem umowy do
akceptacji Zamawiającego harmonogram, który będzie stanowił integralny załącznik do umowy.
18. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:
1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 %
ceny całkowitej podanej w ofercie , w pieniądzu, poręczeniach bankowych, gwarancjach bankowych,
gwarancjach ubezpieczeniowych lub poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.
6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości - należy
złożyć w oryginale do depozytu w kasie ZSIPM przed podpisaniem umowy.
2. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu należy wpłacić je przelewem na konto ZSIPM,
Mikołowski Bank Spółdzielczy nr 05 8436 0003 0000 0000 0332 0034
3. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji
ubezpieczeniowej lub bankowej, należy treść gwarancji przed oficjalnym jej złożeniem przedłożyć
do akceptacji Zamawiającemu. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa winna być bezwarunkowa,
nieodwołalna, płatna na pierwsze żądanie.
Gwarancja musi zawierać:
1) nazwę Wykonawcy z adresem,
2) nazwę Beneficjenta (Zamawiającego),
3) nazwę Gwaranta lub Poręczyciela,
4) określenie wierzytelności zabezpieczonej gwarancją,
5) zobowiązanie Gwaranta do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty zobowiązania
na pierwsze żądanie zapłat w przypadku, gdy wykonawca:
a) nie wykonał przedmiotu zamówienia w terminie wynikającym z umowy,
b) wykonał przedmiot zamówienia objęty umową z nienależytą starannością.
Gwarant nie może uzależniać dokonywania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków
lub też przedłożenia jakichkolwiek dokumentów. W przypadku przedłożenia gwarancji nie
odpowiadającej w/w wymaganiom zamawiający uzna, że wykonawca nie wniósł zabezpieczenia
należytego wykonania umowy.
19. Wzór umowy:
Wzór umowy stanowi zał. do niniejszej specyfikacji.
20. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o
udzielenie zamówienia:
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Środki ochrony prawnej – odwołanie, skarga określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych
przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.
Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków
zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5
ustawy.
Zgodnie z przepisem art. 180 ust. 2 cyt. ustawy odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1) opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
3) odrzucenia oferty odwołującego.
21. Postanowienia końcowe:
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy „Prawo
zamówień publicznych” i Kodeksu Cywilnego.
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