
Szkoia Podstawowa Nr 28
41-808 Zabrze, ul. Kosmowskiej 43

tel.: 032 272-24-65
NIP 648-11-03-201, Regon 000727334

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKOWZAMOWIENIA (SIWZ)

znaksprawy: SP28.260.1.2013

Zamawiaj^cy:

Gmina Zabrze - Szkota Podstawowa nr 28

41-808 Zabrze, ul. Kosmowskiej 43

Post^powanie w trybie:

Przetarg nieograniczony

o wartosci szacunkowej nieprzekraczajqcej kwoty okreslonej w przepisach wydanych na

podstawie art. 11 ust.8 Pzp

Nazwa zamowienia:

Dostawa positkow do stolowki szkolnej

w roku szkolnym 2013/2014

dla uczniow Szkoty Podstawowej nr 28 wZabrzu

Rodzaj:

Dostawa

ZATWIERDZAM:

DYRBdrORIBZKOtY

17.05.2013 r. dyrektor szkoty B.OIichwer

/data, podpis i pieczajka Zamawiaj^cego/
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CZ^SCI

OBLIGATORYJNE POSTANOWIENIA SIWZ

1. Nazwa oraz adres Zamawiajqcego.

Gmina Zabrze - Szkola Podstawowa Nr 28 w Zabrzu

adres: ul. Kosmowskiej 43 , 41-808 Zabrze

strona internetowa: www.sp28.zabrze.pl

telefon/fax: (032) 272 24 65

godziny urz^dowania: poniedzialek- pi^tek 700-1600

2. Tryb udzielenia zamowienia.

Trybem udzielenia zamowienia jest przetarg nieograniczony, zgodnie z art. 10 ust. 1

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2012 r.

poz. 1101 zpoz. zmianami), zwana^dalej ,,Pzp".

3. Opis przedmiotu zamowienia.

3.1 Przedmiotem zamowienia jest:

Przygotowanie i dostawa obiadow w roku szkolnym 2013/2014 dla uczniow

Szkoly Podstawowej nr 28 w Zabrzu, ul. Kosmowskiej 43, dla max 125 uczniow.

3.2 Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia zawiera CZQSC III SIWZ.

3.3 Kod CPV 55524000-9

4. Termin wykonania zamowienia.

Wykonawca zrealizuje przedmiot zamowienia w terminie:

16.09.2013 r. do 26.06.2014 r.

5. Warunki udzialu w postfpowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spelniania tych

warunkow oraz wykaz oswiadczen i dokumentow, jakie majq dostarczyc Wykonawcy

w celu potwierdzenia spelnienia warunkow udzialu w postgpowaniu.
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5.1. O udzielenie zamowienia moga^ubiegac si? Wykonawcy, ktorzy:

5.1.1. posiadaja uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli

ustawy nakladaja^obowiajzek ich posiadania;

5.1.2. posiadaja wiedze i doswiadczenie w zywieniu zbiorowym dzieci;

5.1.3. posiadaja^ niezb^dny pojazd do przewozu zywnosci oraz odpowiednie termosy, zgodnie

z obowiqzujajsymi przepisami w tym zakresie;

5.1.4. zapewnia dowoz obiadow do 120 minut po zgtoszeniu ilosci dzieci przez szkoi?

w danym dniu

5.1.5. znajduja_si$ w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaja^cej wykonanie zamowienia;

5.1.6. nie podlegaj^. wykluczeniu z post^powania o udzielenie zamowienia.

5.2. Wykonawca sklada wraz z ofert^. oswiadczenie o spelnianiu warunkow udzialu

w postejpowaniu i braku podstaw do wykluczenia (czf sc B wg Spisu zawartosci oferty).

5.3. Wykonawca wskazuje w ofercie czejsci zamowienia, ktorych wykonanie powierzy

podwykonawcom.

5.4. Na potwierdzenie spelniania warunkow udzialu w postej)owaniu Wykonawca jest

zobowi^zany dostarczyc nastepuj^ce dokumenty, w oparciu o ktore Zamawiaj^cy dokona

oceny spehiiania warunkow:

5.4.1. W celu potwierdzenia, iz Wykonawca posiada niezb^dna^ wiedz? i doswiadczenie oraz

dysponuje potencjaiem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamowienia:

a) wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a w przypadku swiadczen okresowych

lub ciajlych rowniez wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem

terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym

okresie; odpowiadajqcych swoim rodzajem przedmiotowi zamowienia wraz

z dokumentami potwierdzaj^cymi wymagane doswiadczenie Wykonawcy

z podaniem ich wartosci, przedmiotu, dat wykonania i odbiorcow (Zal^cznik nr 2)

oraz dokumentow (Zal^cznik nr 2.1), potwierdzaja_ce, ze uslugi te zostaty wykonane

nalezycie.
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b) wykaz osob, ktore b^da^ uczestniczyc w wykonaniu zamowienia, w szczegolnosci

odpowiedzialnych za swiadczenie uslug oraz kontrolejakosci wraz z informacjami na

temat ich kwalifikacji zawodowych; doswiadczenia i wyksztalcenia niezb^dnych do

wykonania zamowienia, a takze zakresu wykonywanych przez nich czynnosci, oraz

informacja^o podstawie do dysponowania tymi osobami (Zal^cznik nr 2,2);

c) oswiadczenie, ze osoby, ktore b?da^ uczestniczyc w wykonywaniu zadania posiadajq.

wymagane uprawnienia, jezeli ustawy nakiadaja^ obowiajzek posiadania takich

uprawnien (Zal^cznik nr 2.3);

d) zaswiadczenie o posiadaniu pojazdu do przewozenia zywnosci speiniaja_cego warunki

TSSE oraz odpowiednich do przewozenia zywnosci termosow (ZaJ^cznik 2.4.);

5.4.2. W celu potwierdzenia, iz Wykonawca znajduje si? w sytuacji ekonomicznej i fmansowej

zapewniaja^cej wykonanie zamowienia:

a) sprawozdanie finansowe okreslaja^ce obroty oraz zobowi^zania i naleznosci za okres

nie dluzszy niz trzy lata obrotowe, ktore ukaze sytuacj? finansowa^ firmy

(Zal^cznik 3.1)

b) informacje banku lub spoJdzielczej kasy oszcz^dnosciowo-kredytowej, w ktorych

wykonawca posiada rachunek, potwierdzajajca^ wysokosc posiadanych srodkow

fmansowych lub zdolnosc kredytowa^ wykonawcy, wystawionq. nie wczesniej niz

3 miesi^ce przed uplywem terminu skladania wnioskow o dopuszczenie do udzialu

w post^powaniu o udzielenie zamowienia lub skladania ofert (Zalqcznik 3.2)

c) oplacon^ polisf, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzaj^cy, ze

wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie

prowadzonej dzialalnosci cywilnej, w zakresie prowadzonej dziatelnosci zwiq.zanej

z przedmiotem zamowienia. (Zalacznik 3.3)
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5.5. W celu potwierdzenia, iz Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy

zobowiajzany jest dostarczyc:

a) oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia

b) aktualny odpis z wtasciwego rejestrUi jezeli odr^bne przepisy wymagajq. wpisu do

rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1

pkt 2 ustawy , wystawiony nie wczesniej niz 6 m - cy przed upfywem terminu

sktadania wnioskow o dopuszczenie do udziatu w postejpowaniu o udzieleniu

zamowienia albo skladania ofert, a w stosunku do osob fizycznych oswiadczenie

w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy (Zal^cznik nr 1.1);

c) aktualne zaswiadczenie wtasciwego naczelnika urze_du skarbowego potwierdzaja_ce,

ze wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkow lub zaswiadczenie, ze uzyskat

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych

platnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wtasciwego organu

wystawione nie wczesniej niz 3 miesiajse przeSd uplywem terminu skladania

wnioskow o dopuszczenie do udziatu w post^powaniu o udzielenie zamowienia albo

sktadania ofert; (Zal^cznik 3.4)

d) aktualne zaswiadczenie wlasciwego Zakladu Ubezpieczen Spotecznych lub Kasy

Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzajajDe, ze wykonawca nie zalega

z optacaniem sktadek na ubezpieczenie zdrowotne i spoleczne, lub potwierdzenie, ze

uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty

zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w calosci wykonania decyzji wlasciwego organu

wystawione nie wczesniej niz 3 miesi^ce przed terminem sktadania wnioskow

o dopuszczenie do udziatu w post^powaniu o udzielenie zamowienia lub sktadania

ofert; (Zal^cznik 3.5)

e) aktualny informacj? z Krajowego Rejestru Karnego z zakresie okreslonym w art. 24

ust. 1 pkt 4-8 i pkt 9 ustawy, wystawiony nie wczesniej niz 6 miesie_cy przed

uptywem terminu sktadania wnioskow o dopuszczenie do udziatu w postej>owaniu

o udzielenie zamowienia albo sktadania ofert; (Zalqcznik 3.6)
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5.6. Jezeli Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej, przedktada dokument wystawiony w kraju, w ktorym ma siedzib? lub miejsce

zamieszkania potwierdzaja^cy, ze:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci - wystawiony nie wczesniej

niz 6 miesi?cy przed uptywem terminu skladania wnioskow o dopuszczenie do

udziatu w post?powaniu o udzielenie zamowienia albo sktadania ofert;

b) nie zalega z uiszczaniem podatkow, optat, sktadek na ubezpieczenie spoteczne

i zdrowotne albo ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub

roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji

wtasciwego organu - wystawiony nie wczesniej niz 3 miesiajce przed uptywem

terminu skladania wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu lub

zamowienia albo skladania ofert

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania sie o zamowienie - wystawiony nie

wczesniej niz 6 miesi^cy przed uptywem terminu sktadania wnioskow

o dopuszczenie do udziatu w post?powaniu o udzielenie zamowienia albo sktadania

ofert.

5.6. Wykonawcy mogq. wspolnie ubiegac si? o udzielenie zamowienia.

Wykonawcy, ktorzy wspolnie ubiegaja^ si? o udzielenie zamowienia ustanawiaja^

pelnomocnika do reprezentowania ich w post?powaniu o udzielenie zamowienia - w tym

ztozenia oswiadczenia o spetnianiu warunkow udziatu w post?powaniu w imieniu i na rzecz

Wykonawcow wspolnie ubiegaja_cych si? o udzielenie zamowienia, albo reprezentowania

w post?powaniu - w tym ztozenia oswiadczenia o spetnianiu warunkow udziatu

w post?powaniu w imieniu i na rzecz Wykonawcow wspolnie ubiegaja^cych si? o udzielenie

zamowienia, i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego.

5.7. Zamawiajqcy oceni spetnienie przez Wykonawc? warunkow udziatu w post?powaniu

stwierdzeniem: ,,spetnia" lub ,,nie spetnia", w oparciu o wymagane dokumenty i zawarte

w nich informacje.

Wykonawcy wspolnie ubiegaja^cy si? o udzielenie zamowienia muszq. dostarczyc dokumenty,

potwierdzajq-ce, ze tqcznie spetniajctwarunki udziatu w post?powaniu.
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6. Informacja o sposobie porozumiewania sig Zamawiaj^cego z Wykonawcami oraz

przekazywania oswiadczen i dokumentow.

6.1. Oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiaja^cy i Wykonawcy

przekazuja^pisemnie na adres:

Szkola Podstawowa nr 28

ul. Kosmowskiej 43, 41-808 Zabrze

telefon: (032) 272 24 65 Fax: (032) 272 24 65

e — mail: sekretariat@sp28.zabrze.pl

6.2. Jezeli Zamawiajajoy lub Wykonawca przekazuja^oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz

informacje faksem ba^dz e-mailem kazda ze stron na za^danie drugiej niezwlocznie potwierdza

fakt ich otrzymania.

6.3. Wykonawcy mogq. zwracac si? do Zamawiajq.cego o wyjasnienie tresci SIWZ.

6.4. Zamawiaja^cy udzieli niezwiocznie wyjasnien, zgodnie z trescia^art.38 ust.l Pzp.

6.5. Zamawiaja^cy przekaze tresc zapytan wraz z wyjasnieniami Wykonawcom, ktorym przekazal

SIWZ, bez ujawniania zrodla zapytania oraz zamiesci na stronie internetowej okreslonej

w pkt 1 (czejsc I SIWZ), jesli SIWZ jest zamieszczona na tej stronie.

6.6. Zamawiajajcy moze zwolac zebranie wszystkich Wykonawcow w celu wyjasnienia

wajtpliwosci dotyczajcych tresci SIWZ. w takim przypadku sporza^dzi informacj?, zawieraja^ca^

zgloszone na zebraniu pytania o wyjasnienie tresci SIWZ oraz odpowiedzi na nie, bez

wskazywania zrodel zapytan. Informacj? z zebrania Zamawiaj^cy dor^czy niezwtocznie

Wykonawcom, ktorym przekazano SIWZ a takze zamiesci na stronie internetowej okreslonej

w pkt 1 (cze_sc I SIWZ), jesli SIWZ jest zamieszczona na tej stronie.

6.7. W szczegolnie uzasadnionych przypadkach Zamawiaja_cy moze w kazdym czasie, przed

uplywem terminu do skladania ofert, zmodyfikowac tresc SIWZ. Dokonanq. w ten sposob

modyfikacje przekaze niezwiocznie wszystkim Wykonawcom, ktorym przekazano SIWZ

a takze zamiesci na stronie internetowej okreslonej w pkt 1 (cz^sc I SIWZ), jesli SIWZ jest

zamieszczona na tej stronie.
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6.8. Zamawiaja_cy przedluza terrain skladania ofert, zgodnie z trescia^ art. 38 ust. 6, jezeli

w wyniku modyfikacji tresci SIWZ niezb?dny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian

w ofertach.

6.9. O przedtuzeniu terminu skladania ofert zamawiaja^cy niezwlocznie zawiadomi wszystkich

Wykonawcow, ktorym przekazano SIWZ, a takze zamiesci na stronie internetowej

okreslonej wpkt 1 (cz?sc I SIWZ),jesli SIWZ jest zamieszczona na tej stronie.

7. Wskazanie osob uprawnionych do porozumiewania sif z Wykonawcami.

Do bezposredniego kontaktowania si? z Wykonawcami wyznaczono osoby:

• Wioleta Pigram w sprawach dotyczajsych przedmiotu zamowienia oraz spraw

formalno - prawnych, tel./fax - 032 272 24 65

• Jolanta Krol w sprawach dotycz^cych przedmiotu zamowienia oraz spraw formalno

- prawnych, tel./fax - 032 272 24 65

8. Wymagania dotycz^ce wadium.

Zamawiaja^cy nie przewiduje od Wykonawcow wniesienia wadium.

9. Terrain zwiajzania ofertq.

a) Wykonawca jest zwiajzany oferta^przez okres 30 dni, tj. od 03.06.2013 r. do 02.07.2013 r.

b) Bieg terminu zwiajzania oferta^ rozpoczyna si? wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

c) Bieg terminu zwiajzania oferta^ zostaje zawieszony w przypadku wniesienia odwolania po

uptywie terminu skladania ofert - do czasu ogtoszenia przez Krajowa^ Izb? Odwolawcza^

orzeczenia (art. 182 ust. 6 ustawy).

10. Opis sposobu przygotowywania ofert.

10.1. Oferta musi bye zlozona w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

10.2. Oferta musi bye zlozona w jejzyku polskim.

10.3. Cena oferty musi bye podana w PLN cyframi i slownie.

10.4. Wykonawca moze zlozyc tylko jedna^ ofert?.

10.5. Ofert? nalezy zlozyc na formularzach o tresci zgodnej z zala^czonymi w SIWZ wzorami.

Tresc oferty musi odpowiadac tresci SIWZ.
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10.6. Zawartosc oferty

10.6.1. Oferta, zastrzezeniem pkt 10.6.2 i 10.7 SIWZ , musi zawierac:

1) Formularz oferty (czesc A wg Spisu zawartosci oferty) zlozony w formie oryginalu dla

danej uslugi,

2) Oswiadczenie o spelnianiu warunkow udzialu w post?powaniu (czesc B wg Spisu

zawartosci oferty) ziozone w formie oryginalu,

3) Formularz - Status prawny Wykonawcy (Zal^cznik nr 1 wg Spisu zawartosci oferty)

ztozony w formie oryginalu,

4) Dokumenty potwierdzajqce spelnienie warunkow udzialu w post?powaniu wymienione

w pkt 5.4 i 5.5 SIWZ, ziozone w formie oryginalu lub kopii poswiadczonej za zgodnosc

z oryginalem przez Wykonawcy.

5) Kopie dowodu oplacenia polisy ubezpieczeniowej

10.6.2. Oferta Wykonawcow wspolnie ubiegaja^cych si? o udzielenie zamowienia musi zawierac:

1) wspolny formularz oferty (czesc A wg Spisu zawartosci oferty), zlozony w formie

oryginatu,

2) wspolne oswiadczenie o spelnieniu warunkow udziahi w post^powaniu (czesc B wg

Spisu zawartosci oferty), ztozone w formie oryginatu,

3) Formularz - Status prawny Wykonawcy (Zalqcznik nr Iwg Spisu zawartosci oferty)

zlozony w formie oryginalu, przez kazdego z Wykonawcow wspolnie ubiegajajoych si?

o udzielenie zamowienia,

4) Kopie dowodu oplacenia polisy ubezpieczeniowej

5) dokumenty potwierdzaja^ce spelnienie warunkow udzialu w postej>owaniu wymienione

w pkt 5.4 i 5.5 SIWZ (Zal^czniki 3.1 - 3.6); Dokumenty muszq. bye zlozone w formie

oryginalu lub kopii poswiadczonej za zgodnosc z oryginalem przez Wykonawc?, przy

czym:

a) kazdy z Wykonawcow wspolnie ubiegajajDych si? o udzielenie zamowienia sklada

dokumenty stanowia^ce Zal^czniki nr 1.1, wg Spisu zawartosci oferty;

b) Wykonawcy, ktorzy potwierdzaja^ spelnienie danego warunku w imieniu

Wykonawcow wspolnie ubiegaja^cych si? o udzielenie zamowienia skladaja^

odpowiednio dokumenty stanowiqce Zalaczniki nr 2, 2.1 wg Spisu zawartosci

oferty.
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10.7. Oferta musi bye podpisana przez osoby uprawnione do skladania oswiadczeri woli

w imieniu Wykonawcy, tj.:

1) osoby uprawnione zgodnie z aktualnym odpisem z wtasciwego rejestru lub wpisem do

ewidencji dzialalnosci gospodarczej, lub

2) w przypadku wykonawcow prowadzajoych dzialalnosc gospodarcza^ w formic spotki

cywilnej - przez wszystkich wspolnikow lub wspolnika skutecznie upowaznionego

uchwata^ wspolnikow do podpisania oferty, ktorej oryginat lub odpis poswiadczony

notarialnie nalezy zalajszyc w ofercie jako Zalqcznik nr 1.3, lub

3) osoby posiadaja^ce wazne pelnomocnictwo, ktorego oryginai, lub kopi? poswiadczony

notarialnie za zgodnosc z oryginalem, lub odpis albo wycia^g z dokumentu sporzajdzony

przez notariusza, lub kopi? poswiadczony za zgodnosc z oryginatem przez mocodawc?

nalezy zat^czyc w ofercie :

a) w przypadku wykonawcow wspolnie ubiegaja^cych si? o udzielenie zamowienia -

jako Zal^cznik nr 1.2

b) w przypadku wykonawcow, ktorzy ubiegaja^ si? samodzielnie o udzielenie

zamowienia -jako Zalqcznik nr 1.4

10.8. Oferta musi bye ziozona w zamkni^tym, nieprzejrzystym opakowaniu, na ktorym nalezy

nap i sac:

1) nazw? i adres:

Szkola Podstawowa Nr 28 w Zabrzu,

ul. Kosmowskiej 43,

41-808 Zabrze

2) nazwq zamowienia,

3) nazwe; i dokladny adres Wykonawcy / wszystkich Wykonawcow wspolnie ubiegajajDych

si? o udzielenie zamowienia,

4) ,,Nie otwierac przed uplywem terminu sktadania ofert".

10.9. Jezeli zaistnieja^ przestanki z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu

nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47, poz.211 ze zm.), tj. informacje skladane przez

Wykonawc? obj?te sâ  tajemnica^ przedsi?biorstwa, Wykonawca zobowia^zany jest ztozyc

Zamawiaja^cemu na pismie, niezaleznie od oferty w odr^bnym, nieprzei'rzystym

opakowaniu, na ktoryni nalezy napisac:

Strona 11 z 28



1) nazw§ i adres :

Szkola Podstawowa Nr 28 w Zabrzu,

ul. Kosmowskiej 43,

41-808 Zabrze

2) nazw? zamowienia,

3) nazw§ i dokiadny adres Wykonawcy / wszystkich Wykonawcow wspolnie ubiegaja_cych

si? o udzielenie zamowienia ,

4) ,,Nie otwierac przed uptywem terminu sktadania ofert",

5) ..Tajemnica przedsiebiorstwa",

6) dodatkowe oswiadczenie o zastrzezeniu tajemnicy przedsiebiorstwa wraz

z dokumentami, co do ktorych Wykonawca podjaj niezb^dne dziatania w celu

zachowania ich poufnosci.

Tajemnica przedsiebiorstwa moze mice charakter techniczny, technologiczny, handlowy lub

organizacyjny. Tajemnicajest informacja, ktora nie zostata ujawniona do wiadomosci publicznej,

w stosunku do tej informacji podje^o niezb^dne dziatania maja^ce na celu zachowanie poufnosci

(zgodnie z wyrokiem SN z dnia 03.10.2000 r. CKN 304/00).

Zamawiaja^cy nie ujawni informacji stanowiqcych tajemnic? przedsi^biorstwa w rozumieniu

przepisow o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jezeli Wykonawca, nie pozniej niz w terminie

sktadania ofert zastrzegt, ze nie moga^byc one udost^pniane.

Wykonawca nie moze zastrzec swojej nazwy (firmy) oraz adresu, informacji dotyczajoych ceny,

terminu wykonania zamowienia, okresu gwarancji i warunkow platnosci zawartych w ofercie.

10.10. Przed uplywem terminu sktadania ofert, Wykonawca moze wprowadzic zmiany do

ztozonej oferty. Zmiany winny bye dor^czone Zamawiaja^cemu na pismie pod rygorem

niewaznosci przed uptywem terminu sktadania ofert. Oswiadczenie o wprowadzeniu

zmian winno bye opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno zawierac dodatkowe

oznaczenie wyrazem: ,,ZMIANA".

Oswiadczenie o wprowadzeniu zmian nalezy ztozyc w Szkole Podstawowej Nr 28 w Zabrzu,

ul. Kosmowskiej 43 , 41-808 Zabrze.

Oswiadczenie musi zawierac dokladny nazw? i adres Wykonawcy, nazw? zamowienia oraz musi

bye podpisane przez osoby uprawnione do sktadania oswiadczeh woli w imieniu Wykonawcy.
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Do oswiadczenia nalezy dota^czyc oryginal lub kserokopi? dokumentu, poswiadczona^ przez

Wykonawc^ ,,za zgodnosc z oryginalem", potwierdzaj^cego uprawnienia osoby podpisuj^cej

,,ZMIANIJ" do skladania oswiadczenia woli w imieniu Wykonawcy.

10.11. Przed uplywem terminu skladania ofert, Wykonawca moze wycofac ofert?. O wycofaniu

powinien powiadomic Zamawiajajcego na pismie pod rygorem niewaznosci przed

uplywem terminu skladania ofert. Oswiadczenie o wycofaniu oferty winno bye

opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno zawierac dodatkowe oznaczenie

wyrazem: ,,WYCOFANIE". Oswiadczenie o wycofaniu oferty nalezy zlozyc w Szkole

Podstawowej Nr 28 w Zabrzu, ul. Kosmowskiej 43 , 41-808 Zabrze.

Oswiadczenie musi zawierac dokladna^ nazw? i adres Wykonawcy, nazw? zamowienia oraz musi

bye podpisane przez osoby uprawnione do skladania oswiadczen woli w imieniu Wykonawcy.

Do oswiadczenia nalezy dola^czyc oryginal lub kopi§ dokumentu, poswiadczona^ przez

Wykonawc? ,,za zgodnosc z oryginalem", potwierdzajajsego uprawnienia osoby podpisuj^cej

,,WYCOFANIE " do skladania oswiadczenia woli w imieniu Wykonawcy.

10.12. Wykonawca ponosi wszystkie koszty zwiajzane z przygotowaniem i zlozeniem oferty.

11. Miejsce oraz termin skladania i otwarcia ofert.

11.1. Oferta musi bye zlozona w

Szkole Podstawowej Nr 28 w Zabrzu, ul. Kosmowskiej 43, 41-808 Zabrze

najpozniej do dnia 03.06.2013 r. sodz. 10.00

11.2. Ofert? ztozona^ po terminie zwraca si? bez otwierania po uptywie terminu przewidzianego

na wniesienie protestu.

11.3. Otwarcie ofert nastajn w dniu 03.06.2013 r. w Szkole Podstawowej Nr 28 w Zabrzu,

ul. Kosmowskiej 43, 41-808 Zabrze, w gabinecie dyrektora o godzinie 10.10

Z zawartoscia^ ofert nie mozna zapoznac si? przed uplywem terminu otwarcia ofert.

11.4. Otwarcie ofert jest jawne i nast?puje bezposrednio po uptywie terminu do ich skladania,

z tym, ze dzien, w ktorym uplywa termin skladania ofert, jest dniem ich otwarcia.
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11.5. Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiaj^cy podaje kwot?, jaka^ zamierza

przeznaczyc na sfmansowanie zamowienia. Podczas otwarcia ofert Zamawiajajsy podaje

nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawcow, a takze informacje dotycza^ce ceny, terminu

wykonania zamowienia i warunkow platnosci zawartych w ofertach.

Informacje te przekazuje si? niezwlocznie Wykonawcom, ktorzy nie byli obecni przy

otwarciu ofert, na ich wniosek.

12. Opis sposobu obliczenia ceny.

Cena - nalezy przez to rozumiec cen§ w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca

2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050 , z 2002 r. Nr 144, poz.1204 oraz z 2003 r. Nr 137,

poz. 1302).

Cene_ oferty stanowi suma wartosci wszystkich jej elementow, zawierajajca wszystkie koszty

niezb^dne do wykonania zamowienia. Wszystkie ceny okreslone przez Wykonawc? sq_

obowiajzuja^ce w okresie waznosci umowy i nie ulegna^ zmianie.

12.1. Wykonawca zobowiajzany jest podac w Formularzu ofertowym kalkulacje ceny jednego

posilku zgodnie z Zarzajdzeniem MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowego statutu

szkot dla dzieci i mlodziezy (Dz. U. z 2001 r., Nr 61)

12.2. Wykonawca zobowiajzany jest podac cen? przygotowania jednego obiadu ta^cznie

z dowozem oraz cen? za przygotowanie i dostaw? obiadow dla wszystkich dzieci, tj.

125 uczniow w czasie 178 dni i wypisanie formularza oferty cenowej.

W cen? nalezy wliczyc:

ceng za przygotowanie i dostawe obiadow dla wszystkich uczniow ( 125 dzieci) nalezy

obliczyc jako iloczyn:

125 uczniow x cena za 1 obiad x 178 dni

Wszystkie ceny okreslone przez Wykonawce_ sâ  obowiajzuja^ce w okresie waznosci umowy

i nie be_da^ podlegaty zmianom.
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13. Opis kryteriow, ktorymi zamawiaj^cy b^dzie si£ kierowaJ przy wyborze oferty, wraz

z podaniem znaczenia tych kryteriow oraz sposobu oceny ofert.

13.1. Kryteria oceny ofert

13.1.1. Zamawiaja^cy wybiera ofert? najtansza^ na podstawie kryteriow oceny ofert okreslonych

w SIWZ. Kryteriami oceny ofert saj

1) cena - waga 100 %

13.1.2. Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionego wyzej kryterium

oraz j ego wagi.

Oferty oceniane beda^ punktowo. W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym

ofertom przyznawane sa^punkty za powyzsze kryterium wedlug nastejpuja^cych zasad:

kryterium - cena

Cena oferowana minimalna brutto

Cena = x lOOpunktow x 100 %

Cena badanej oferty brutto

13.1.3. Niezwtocznie po wyborze najtariszej oferty Zamawiaja^cy zawiadamia Wykonawcow,

ktorzy zlozyli oferty, zgodnie z art. 92 ust.l Pzp.

13.2. Uzupelnianie dokumentow, wyjasnienia tresci oferty, poprawianie omylek pisarskich

i rachunkowych.

13.2.1. Zamawiaja^cy wzywa Wykonawcow, ktorzy w okreslonym terminie nie ztozyli

oswiadczen i dokumentow potwierdzajajcych spelnienie warunkow udziatu

w post^powaniu lub ktorzy ztozyli dokumenty zawieraja^ce bt?dy, do ich uzupemienia

w wyznaczonym terminie, chyba, ze mimo ich uzupemienia konieczne byloby

uniewaznienie post^powania.
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Zamawiaj^cy wzywa takze, w wyznaczonym przez siebie terminie, do zlozenia

wyjasnieri dotycza^cych oswiadczen i dokumentow potwierdzaj^cych spelnienie:

a) warunkow udzialu w post?powaniu,

b) wymagan Zamawiaja^cego przez oferowane ustugi.

13.2.2. W toku badania i oceny ofert Zamawiaj^cy moze zajdac od Wykonawcow wyjasnien

dotycza^cych tresci zlozonych ofert.

Niedopuszczalne jest prowadzenie mi?dzy Zamawiajajcym a Wykonawca negocjacji

dotycza_cych ztozonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej tresci.

13.2.3. Zamawiaja^cy poprawia w tekscie oferty oczywiste omytki pisarskie oraz omyHd

rachunkowe w obliczeniu ceny oraz inne omylki polegaja^ce na niezgodnosci oferty

z SIWZ, niepowoduja^ce istotnych zmian w tresci oferty; niezwlocznie zawiadamiaja^c

o tym wszystkich Wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty.

13.3. Wykluczenie Wykonawcy

13.3.1. Zamawiajajcy wykluczy Wykonawc^ z post^powania o udzielenie zamowienia

w przypadku zaistnienia przeslanek okreslonych w art. 24 ust. 1 i 2 Pzp.

13.3.2. Zamawiaja^cy zawiadamia rownoczesnie wszystkich Wykonawcow, ktorzy zostali

wykluczeni z post^powania o udzielenie zamowienia, podaja^c uzasadnienie faktyczne

i prawne.

13.3.3. Ofert? Wykonawcy wykluczonego uznaje si? za odrzuconq..

13.4. Odrzucenie oferty

13.4.1. Zamawiaja^cy odrzuca ofert? Wykonawcy w przypadku zaistnienia przeslanek

okreslonych w art. 89 ust. 1 Pzp.

13.4.2. Zamawiaja^cy odrzuca ofert? Wykonawcy, ktory nie zlozyl wyjasnien lub jezeli dokonana

ocena wyjasnien wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, ze oferta zawiera raza^co

niska^ cen? w stosunku do przedmiotu zamowienia.
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13.5. Uniewaznienie post^powania

13.5.1. Zamawiaj^cy uniewaznia postepowanie w przypadku zaistnienia przestanek okreslonych

w art. 93 ust. 1 i ust. 1 a Pzp.

13.5.2. O uniewaznieniu post^powania o udzielenie zamowienia Zamawiaja^cy zawiadamia

rownoczesnie wszystkich Wykonawcow, ktorzy:

a) ubiegali si$ o zamowienie - w przypadku uniewaznienia postepowania przed

uplywem terminu sktadania ofert,

b) ztozyli oferty - w przypadku uniewaznienia post?powania po uplywie terminu

skladania ofert, podajajc uzasadnienie faktyczne i prawne.

13.5.3. W przypadku uniewaznienia post^powania o udzielenie zamowienia z przyczyn lezajoych

po stronie Zamawiaja^cego, Wykonawcom, ktorzy zlozyli oferty nie podlegaja_ce

odrzuceniu, przysluguje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztow uczestnictwa

w post^powaniu, w szczegolnosci kosztow przygotowania oferty.

14. Informacje o formalnosciach jakie powinny zostac dopelnione po wyborze oferty w celu

zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego.

14.1. Przed podpisaniem umowy wspolnicy prowadzajcy dzialalnosc gospodarcza^w formie spolki

cywilnej przedkladaja^Zamawiaj^cemu umow? spolki.

14.2. Wykonawcy ubiegajajcy si^ wspolnie o udzielenie zamowienia publicznego przedkladaja^

Zamawiaja^cemu przed zawarciem umowy w sprawie zamowienia publicznego,

pelnomocnictwo do jej zawarcia oraz umow? reguluja^ca^wspolprac^ tych Wykonawcow.

Umowa reguluja^ca wspotprac^ Wykonawcow wspolnie ubiegaja^cych si? o udzielenie

zamowienia b^dzie okreslac co najmniej :

a) lidera

b) wzajemne zobowia^zania Wykonawcow

c) solidarna^ odpowiedzialnosc Wykonawcow za nalezyte wykonanie zamowienia.

14.3. Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedlozy Zamawiaja_cemu aktualny protokol

z TSSE o dopuszczeniu pojazdu do przewozu zywnosci.
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15. Wymagania dotycz^ce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zamawiaja^cy nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

16. Istotne dla stron postanowienia, ktore zostanq wprowadzone do tresci zawieranej

umowy w sprawie zamowienia publicznego, ogolne warunki umowy albo wzor umowy,

jezeli Zamawiajqcy wymaga od Wykonawcy, aby zawarl z nim umowf w sprawie

zamowienia publicznego na takich warunkach.

16.1. Istotne dla stron postanowienia, ktore zostana^ wprowadzone do tresci zawieranej umowy

w sprawie zamowienia publicznego, zawarto we wzorze umowy stanowi^cym

cz?sc V SIWZ.

17. Pouczenie o srodkach ochrony prawnej przysluguj^cych Wykonawcy w toku

postf powania o udzielenie zamowienia.

17.1. Srodki ochrony prawnej przyslugujq. wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a takze innemu

podmiotowi, jezeli ma lub mial interes w uzyskaniu danego zamowienia oraz poniosl lub

moze poniesc szkod? w wyniku naruszenia przez zamawiajajcego przepisow ustawy z dnia

29 stycznia 2004 r. PRAWO ZAMOWIEN PUBLICZNYCH (tekst jednolity :Dz. U.

z 2007 r. Nr 233, poz. 1655) z pozniejszymi zmianami (Zm. Dz. U. z 2008 r. Nr 171, poz.

1058, Nr 220, poz. 1420, Nr 227, poz. 1505; oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 101, Nr 65, poz.

545, Nr 91, poz. 742, Nr 157, poz. 1241, Nr 206, poz. 1591, Nr 223, poz. 1778, oraz Dz. U.

z 2010 r. Nr 113 poz. 759, Dz. U z 2012 poz. 1101 z poz. zmianami).

17.2. Odwolanie przysluguje wylajcznie od niezgodnej z przepisami czynnosci zamawiajajcego

podj^tej w postepowaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechanie czynnosci, do ktorej

zamawiaja_cy jest zobowia^zany na podstawie ustawy.

17.3. Jezeli wartosc zamowienia jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na

podstawie art. 11 ust. 8, odwolanie przysluguje wyl^cznie wobec czynnosci:

a) wyboru trybu negocjacji bez ogloszenia, zamowienia z wolnej rejd lub zapytania

o cen?;

b) opisu sposobu dokonywania oceny spelnienia warunkow udzialu w post^powaniu;
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c) wykluczeniu odwoluj^cego z post?powania o udzielenie zamowienia

d) odrzucenie oferty odwolujajcego.

17.4. Odwolanie powinno wskazywac czynnosc lub zaniechanie czynnosci zamawiaja^cego,

ktorej zarzuca si? niezgodnosc z przepisami ustawy, zawierac zwi?zte przedstawienie

zarzutow, okreslac zajianie oraz wskazywac okolicznosci faktyczne i prawne uzasadniaja^ce

wniesienie odwolania.

17.5. Odwotanie wnosi sie do Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej w formic pisemnej albo

elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za

pomocq. waznego kwalifikowanego certyfikatu.

17.6. Odwoluja^cy przesyta kopi? odwolania zamawiaja^cemu przed uplywem terminu do

wniesienia odwoiania w taki sposob, aby mogl on zapoznac si? z trescia^ odwolania przed

uptywem terminu do jego wniesienia, jezeli przeslanie jego kopii nastapilo przed uplywem

terminu do jego wniesienia za pomocajednego ze sposobow okreslonych w art. 27. ust.2.

17.7. Odwolanie, o ktorym mowa w punkcie 17. SIWZ wnosi sie w terminach okreslonych w art.

182 ustawy z nia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamowien Publicznych (Dz. U. z 2012 r.

poz. 1101 z poz. zmianami).
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CZ^SC II

DODATKOWE POSTANOWIENIA SIWZ

1. Opis cz^sci zamowienia, jezeli Zamawiajacy dopuszcza skladanie ofert czesciowych.

Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosc skladania ofert czesciowych.

2. Maksymalna liczba Wykonawcow, z ktorymi Zamawiajqcy zawrze umowf ramow^,

jezeli Zamawiajacy przewiduje zawarcie umowy ramowej.

Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

3. Informacja o przewidywanych zamowieniach uzupchiiajqcych.

Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zamowien uzupemiaja_cych, o ktorych mowa w art.

67ust.l pkt6Pzp.

4. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych.

Zamawiajacy nie dopuszcza skiadania ofert wariantowych.

5. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiaj^cego.

Zamawiajacy dopuszcza porozumiewanie si§ droga^ elektronicznq..

e - mail: sekretariat@sp28.zabrze.pl

6. Informacje dotycz^ce walut obcych, w jakich mogq bye prowadzone rozliczenia mi^dzy

Zamawiaj^cym a Wykonawcq.

W zwia^zku z wykonaniem umowy w sprawie zamowienia publicznego nie b?da^ prowadzone

rozliczenia w walutach obcych.

7. Postanowienia dotycz^ce aukcji elektronicznej

Nie dotyczy post^powania.

8. Wysokosc zwrotu kosztow postgpowania.

Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztow post^powania.
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CZ^SC III

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przygotowanie i dostawa obiadow w roku szkolnym 2012/2013 dla uczniow Szkoly

Podstawowej Nr 28 w Zabrzu, ul. Kosmowskiej 43 , 41-808 Zabrze dla max 125 uczniow.

a) Przedmiotem zamowienia jest przygotowanie i dostawa positkow do stolowki szkolnej
w Szkole Podstawowej nr 28 ul. Kosmowskiej 43 w Zabrzu dla okoto 125 dzieci.
Przez posilek Zamawiajajcy rozumie:

Obiad:
zupa 300 g;
drugie danie: mi^so - 100 g; zamiennie pierogi - 300 g;

- ryba-lOOg;
- ziemniaki - 200 g;

surowka - 100 g;
kompot - 250 g,
owoc.

b) Jadtospis musi bye dostosowany do pory roku.

c) Jadtospis dekadowy sporzajizony z uwzgl^dnieniem zasad racjonalnego zywienia dzieci

w przedziale wiekowym 6 - 14 lat:

- obiady powinny bye dwudaniowe , a 3 razy w tygodniu winien bye positek mie_sny

- wartosc odzywcza jednego obiadu : bialko 25-35 g , ttuszcz 25-30 g ,

w^glowodany 130-150 g

- cena posifku nie moze przekroczyc 6,00 zt ( brutto ) .

- temperatura posilkow nie moze bye nizsza niz : 75° pierwszego dania,

65° drugiego dania.

d) Zamawiajajcy b^dzie zobowiajzany do przedstawienia Dostawcy dekadowego jadtospisu
z okresleniem gramatury sktadnikow i skonsultowanego z dietetykiem.

e) Transport posilkow powinien odbywac si? srodkiem transportu przystosowanym do
przewozu zywnosci zgodnie z wymogami TSSE.

f) Posilki nalezy dostarczac do stolowki szkolnej w termosach przystosowanych do
przewozu zywnosci. Za utrzymanie w czystosci termosow odpowiada Wykonawca.
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g) Dostawy posifkow odbywac si? b?da^pi§c razy w tygodniu tj. od poniedzialku do piajtku
od godz. 11.00 do godziny 11.20 w ilosci podawanej na biezqco przez ZamawiajajDego.

h) Wydawanie posilkow oraz utrzymanie w czystosci stotowki szkolnej b^dzie lezalo
w gestii Zamawiajq.cego.

i) Wykonawca b?dzie odbieral termosy w tym samym dniu, w ktorym dostarcza posilek,
w godzinach od 15:00 do 17:00.

j) Wykonawca b^dzie codziennie odbierat zlewki od 15.00 do 17.00 .
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CZ^SCIV

WZOR UMOWY

Umowa nr /2013

zawarta w dniu w Zabrzu, pomi?dzy:

Gminq Zabrze - Szkola Podstawowa Nr 28 w Zabrzu,

ul. Kosmowskiej 43, 41-808 Zabrze NIP 648 11 03 201

zwana^dalej Zamawiaja^cym, reprezentowan^przez

Dyrektora Szkohy - mgr Bozene Olichwer

a:

prowadz^cym dzialalnosc gospodarczajako:

pod numerem ewidencyjnym zwanym dalej Wykonawca^.

§1

Przedmiot umowy

1. Zgodnie z wynikiem post?powania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie

przetargu nieograniczonego pismo Nr z dnia

Zamawiaj^cy zleca a Wykonawca

podejmuje si? wykonania zadania p.n. Przygotowanie i dostawa obiadow w roku

szkolnym 2013/2014 dla uczniow Szkoty Podstawowej Nr 28 w Zabrzu.

2. Realizacja zamowienia odbywac si? bejJzie zgodnie ze ztozona^ oferta^.

3. Integralna^ cz?sciq. umowy jest oferta Wykonawcy, stanowia^ca zala^cznik Nr 1 do

niniejszej umowy
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§2

1. Do zadari Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

• przygotowanie i dostawa posilkow do Szkoly Podstawowej nr 28 w Zabrzu

• odbior termosow i zlewek codziennie w dniu, w ktorym dostarcza positek

w godzinach od 15:00 do 17:00

§3

Terminy realizacji

1. Ustala si? nast?puja_cy okres realizacji zamowienia: od 16.09.2013 r. do 26.06.2014 r.

2. Miejsce realizacji zamowienia: Szkola Podstawowa Nr 28 w Zabrzu,

ul. Kosmowskiej 43 , 41-808 Zabrze.

§4

Wartosc zamowienia

1. Zgodnie zprzyj^ta^oferta^ cena jednego obiadu la^cznie z dowozem wynosi:

brutto: PLN

slownie:

wtym :

netto PLN,

stownie:

podatekVAT w wys %, tj PLN

Cena ta nie podlega waloryzacji z tytulu inflacji, zmiany cen, zmian podatkowych, optat ZUS,

itp.

3. Wartosc zamowienia wynosi: PLN

stownie:

(cena brutto jednego obiadu x ilosc dzieci (125) x ilosc dni (178)
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Wartosc zamowienia moze ulec zmniejszeniu w przypadku rezygnacji uczniow z obiadu lub

zwie_kszeniu w przypadku zwi^kszenia liczby uczniow. Wynagrodzenie za realizacje przedmiotu

umowy zostanie ustalone na podstawie faktycznej ilosci wydanych obiadow be^cych

przedmiotem niniejszej umowy.

§5

Zaptata wynagrodzenia

1. Zapiata wynagrodzenia nastapi w 10 cze_sciach - zawsze po wykonanym zamowieniu

miesi^cznym.

2. Podstawa^ zaplaty b^da^ faktury VAT wystawione w dwoch egzemplarzach na Szkol?

Podstawow^Nr 28 w Zabrzu, ul. Kosmowskiej 43, 41-808 Zabrze

NIP 648 11 03201

3. Faktura zaptacona zostanie z konta Zamawiaj^cego, w terminie 14 dni od daty wptywu

faktury do Zamawiaja^cego.

4. Ptatnosci dokonywane b^da^na konto Wykonawcy podane na fakturze

§6

Koordynacja zadania

1. Ze strony Zamawiajajcego funkcj? koordynatora pelni - kierownik swietlicy Malgorzata

Strugala

2. Ze strony Wykonawcy funkcj? koordynatora pelni -

§7

Obowi^zki Wykonawcy

Wykonawca ponosi petnq. odpowiedzialnosc za wykonanie uslugi zgodnie ze Specyfikacja^

Istotnych Warunkow Zamowienia.

Wykonawca przed rozpocz^ciem podpisaniem umowy przedstawi Zamawiaja^cemu aktualny

protokol z TSSE o dopuszczeniu pojazdu do przewozenia zywnosci.
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§8

Kary umowne

1. Strony ustalaj^ odpowiedzialnosc za nie wykonanie lub nienalezyte wykonanie

przedmiotu umowy w formic kar umownych.

2. Wykonawca zaptaci kar?:

• \ wysokosci 10% wartosci przedmiotu umowy, w przypadku odstajiienia od

umowy

• w wysokosci 10% wartosci umowy w przypadku nienalezytego wykonania umowy.

Za nienalezyte wykonanie umowy uwaza si?: wykonanie ustugi niezgodnie

z wymogami podanymi w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia.

Za nienalezyte wykonywanie ustugi uwaza si?:

a) nieterminowe dostawy positkow,

b) posilki niezgodne z normami obowiajzuja^cymi w punktach zbiorowego

zywienia,

c) posilki niedostosowane do pory roku

d) posilki niezgodne zjadlospisem.

3. Zamawiaja^cy zaplaci kar? :

• w wysokosci 10 % wartosci umowy za odstapienie od umowy z przyczyn, za ktore

nie odpowiada Wykonawca, za wyjajtkiem wystajrienia sytuacji okreslonej

w art. 145 ustawy Prawo zamowien publicznych.

• za nieterminowa^ zaplat? faktury Wykonawca moze wystapic o zaptat? odsetek

ustawowych.

4. Jezeli kara umowna nie pokryje poniesionej szkody, strony mogq. dochodzic

odszkodowania uzupelniaja^cego na drodze sa^dowej.

§9

Rozstrzyganie sporow

1. Strony deklarujX wol? polubownego zalatwiania ewentualnych sporow wyniklych

z realizacji niniejszej umowy.

2. W przypadku braku porozumienia, wszelkie roszczenia rozstrzygane b?d^ przez sâ d

wlasciwy dla siedziby Zamawiajajcego.
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§10

Inne ustalenia

1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie b^dq. miafy zastosowanie przepisy

ustawy Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1101 z poz. zmianami)

i kodeksu cywilnego.

2. Wszelkie zmiany i uzupelnienia niniejszej umowy wymagajq. formy pisemnej pod

rygorem niewaznosci.

3. Umow? sporzajdzono w 2 jednobrzmia^cych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze

stron.

ZAMAWIAJ4CY: WYKONAWCA:
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CZ^SC V

WZORY FORMULARZY

V.I - Oswiadczenie o spehiianiu warunkow udziahi w postepowaniu

V.2 - Status prawny Wykonawcy

V.3 - Wykaz wykonanych zamowieri

Strona 28 z 28



piecz^c firmowa Wykonawcy

data sporzadzenia oferty

//. OFERTA

Nazwa zamowienia:

Dostawa posifkow do stotowki szkolnej w roku szkolnym 2013/2014
dla uczniow Szkofy Podstawowej Nr 28 w Zabrzu

Zamawiajajsy:

Gmina Zabrze - Szkota Podstawowa Nr 28

41-808 Zabrze, ul. Kosmowskiej 43

Hose ponumerowanych zapisanych stron oferty:

podpis i pieczajka Wykonawcy

str.



SPIS ZAWARTOSCI OFERTY

Zatajsznik

A

B

1.

1.1

1.2

1.3

2.

2.1

2.2

2.3

2.4

3.

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

Dokument

FORMULARZ OFERTY CENOWEJ

OSWIADCZENIE o spelnianiu warunkow udziatu w postepowaniu

Status prawny Wykonawcy

Aktualny odpis z wtesciwego rejestru lub aktualne zaswiadczenie o wpisie
do ewidencji dzialalnosci gospodarczej

Petnomocnictwo - dot. Wykonawcow ubiegajacych si§ wspolnie
o udzielenie zamowienia

Pelnomocnictwo - dot. Wykonawcow nie ubiegajacych si§ wspolnie
o udzielenie zamowienia

Wykaz wykonanych/ wykonywanych zamowieri

Dokumenty potwierdzajajce, ze zamowienia zostaty wykonane nalezycie

Wykaz osob, ktore be/ja^uczestniczyc w wykonaniu zamowienia

Oswiadczenie o posiadaniu przez w/w osoby odpowiednich uprawnien

Zaswiadczenie o posiadaniu pojazdu do przewozenia zywnosci
spelniaja^cego warunki TSSE

Pozostate niezb^dne dokumenty wymienione w pkt. 5.4 i 5.5 SIWZ

Sprawozdanie finansowe

Informacja z banku lub kasy oszcz^dnosciowo - kredytowej

Oplacona polisa

Zaswiadczenie z Urz§ du Skarbowego

Zaswiadczenie z ZUS

Aktualna informacja z KRK

Podac nr strony w ofercie, zamiescic w ofercie

wypelniony dokument lub z adnotacj^ „ nie

dotyczy "

podpis i piecz^tka Wykonawcy

str.



A. FORMULARZ OFERTY CENOWEJ

Nazwa zamowienia

Nazwa Zamawiajacego

Siedziba Zamawiajajcego

Nazwa Wykonawcy

Ad res Wykonawcy

Dostawa posilkow do stotowki szkolnej
w roku szkolnym 2013/2014 dla uczniow

Szkoty Podstawowej
Nr28 wZabrzu

Gmina Zabrze-Szkofa Podstawowa Nr 28

41-808 Zabrze ul. Kosmowskiej 43

1. Zobowiazuje sie. do wykonania w/w zamowienia zgodnie z warunkami
okreslonymi w SIWZ i wzorze umowy.

2. Oferuje. wykonanie ustugi za cene,

2.1. wartosc zamowienia to: cena jeden-obiad -positek tacznie z transportem

cena brutto PLN
stownie:
wtym
cena netto PLN
VAT PLN, tj %

2.2. cena za dostawe posilkow w okresie od do
llosc dni zywieniowych w skali roku ( dni) dla max uczniow

cena brutto PLN
slownie:
wtym
cena netto PLN
VAT PLN, tj %

3. Zobowiazuje. si§ wykonywac zamowienie w terminie :

16.09.2013 r. do 26.06.2014 r.

str.



4. Oswiadczam, ze:
4.1.Zapoznatem si? z trescia, Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia i nie wnosz§ do niej uwag.
4.2.Jestem w stanie, na podstawie przedstawionych mi materiatow,
zrealizowac przedmiot zamowienia,

5. Oferta jest wazna przez okres 30 dni od wyznaczonego terminu sktadania
ofert.

6. Cena oferty oraz terminy wykonania zamowienia 53. ostateczne i nie moga^
bye negocjowane.

7. Zabronione jest zmienianie postanowieh umowy oraz wprowadzanie do niej
nowych postanowien niekorzystnych dla Zamawiajacego, jezeli przy ich
uwzgl̂ dnieniu nalezatoby zmienic tresc oferty, na podstawie ktorej wybrano
wykonawc?.

8. Przyjmuj? do wiadomosci, ze oferta zostanie odrzucona w przypadku
wystapienia okolicznosci wymienionych w art.89 ustawy Prawo zamowieh
publicznych.

9. PrzyjmujQ do wiadomosci, ze post^powanie moze bye uniewaznione
w przypadku wystapienia okolicznosci wymienionych w art. 93 ust.1 ustawy
Prawo zamowien publicznych.

.dnia,
podpis i piecz^tka Wykonawcy

str.



B. OSWIADCZENIE
o spetnianiu warunkow udzialu w post?powaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1

i2Pzp

Nazwa zamowienia
Dostawa positkow do stolowki szkolnej
w roku szkolnym 2013/2014 dla uczniow

Szkoty Podstawowej Nr 28 w Zabrzu

Nazwa Wykonawcy

Ad res Wykonawcy

Oswiadczam, ze:

1. Posiadam uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatelnosci lub czynnosci;

2. Posiadam niezbedna^ wiedz§ i doswiadczenie oraz potencjaJ techniczny,

a takze dysponuj? osobami zdolnymi do wykonania zamowienia;

3. Znajduj? si§ w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaja^cej wykonanie

zamowienia;

4. Zapoznatem si? z tresciq art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamowien

publicznych;

5. Nie podlegam wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamowienia na

podstawie art.24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamowien publicznych.

. dnia,
podpis i piecz^tka Wykonawcy

str.



STATUS PRAWNY WYKONAWCY

Nazwa zambwienia

Dostawa posilkow do stotowki szkolnej
w roku szkolnym 2013/2014 dla uczniow Szkofy

Podstawowe] Nr 28 w Zabrzu

Nazwa Wykonawcy

Ad res Wykonawcy

Powiat

Nr telefonu /fax

REGON

Miejsce rejestracji
dziatelnosci Wykonawcy

.dnia,
podpis i pieczajka wykonawcy

str.



WYKAZ WYKONANYCH / WYKONYWANYCH
ZAMOWIEN

w okresie ostatnich trzech lat (a jezeli okres prowadzenia dziafalnosci jest krotszy - w tym okresie)

w zakresie: okreslonym w pkt. 3 SIWZ

Nazwa zamowienia

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Dostawa positkow do stotowki szkolnej
w roku szkolnym 2013/2014 dla uczniow

Szkoty Podstawowej Nr 28 w Zabrzu

L.p.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Przedmiot Odbiorca:
nazwa i adres

Data wykonania/
wykonywania:

dd/mm/rrrr

dnia

Wartosd
PLN

podpis i piecza^tka Wykonawcy

str.


