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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej równowartości 133 000 euro,
realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:
dostawę i montaż sprzętu kuchennego w kuchni internatu ZSL w Warcinie

__________________________________________________________________
Zamawiający:

Zespół Szkół Leśnych w Warcinie,
Warcino 1,
77-230 Kępice

TEL.(0-59) 857-66-01 fax.(0-59) 857-66-02
e-mail: tlwarcino@tlwarcino.pl

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
W TRYBIE PRZETRGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 133 000 EURO na:

dostawę i montaż sprzętu kuchennego w kuchni internatu ZSL w Warcinie - CPV:
39711000-9

Załączniki do SIWZ:
1)FORMULARZ OFERTY – ZAŁ.NR 1
2)OŚWIADCZENIE WYKONAWCY W TRYBIE ART. 22 UST.1 USTAWY – ZAŁ. NR 2
3)OŚWIADCZENIE WYKONAWCY W TRYBIE ART. 24 UST.1 i 2 USTAWY – ZAŁ. NR 3
4) DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE – INFORMACJA – ZAŁ. NR 4
5)WZÓR UMOWY – ZAŁ.NR 5
6)OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – ZAŁ.NR 6 (6.1-6.9)

SPORZĄDZIŁA:
KOMISJA PRZETARGOWA
powołana Zarządzeniem Nr 8/2004 Dyrektora ZSL w Warcinie
z dnia 5 października 2004r.

ZATWIERDZIŁ:
( data i podpis kierownika Zamawiającego)
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I. Nazwa i adres Zamawiającego:
1. Pełna nazwa zamawiającego:
Zespół Szkół Leśnych im. prof. Stanisława Sokołowskiego w Warcinie
2. Adres:
Warcino 1 77-230 Kępice
3. REGON: 000124239
4. NIP: 839-20-21-997
5. Internet: tlwarcino@tlwarcino.pl
Numer telefonu: 59 857 66 01
II. Tryb udzielenia zamówienia:
1.Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie
przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
( Dz. U. z 2004 r. Nr 19 , poz.177z późn. zm.), zwanej dalej ustawą.
2.Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie
przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych .
III. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem i rozruchem nowego fabrycznie sprzętu
kuchennego w kuchni internatu Zamawiającego, znajdującej się w Warcinie.
Wspólny Słownik Zamówień CPV 39711000-9.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – wykaz sprzętu wraz z wymaganiami technicznymi stanowi załącznik nr 6 (6.1-6.9) do SIWZ.
Zamawiający zastrzega, że przedmiot zamówienia powinien być:
1) zgodny z opisem podanym przez zamawiającego w załączniku nr 6 SIWZ,
2) Wykonawca udzieli co najmniej 24 miesięcznej gwarancji jakości na dostarczony sprzęt i prace
związane z jego montażem.
3) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia w dniu odbioru urządzeń niżej wymienionych
dokumentów sporządzonych w języku polskim:
a) deklaracje zgodności,
b) atesty PZH lub dokumenty równoważne stosowane w krajach Unii
Europejskiej dopuszczające produkty do kontaktu z żywnością,
c) dokumentacje techniczno rozruchową (DTR);
d) instrukcję obsługi,
e) gwarancję jakości;
4) Przedmiot zamówienia Wykonawca dostarczy na swój koszt i ryzyko;
5) Do oferty należy dołączyć szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia ze
wskazaniem nazwy, marki, producenta, wymaganych parametrów odpowiednio jak w załączniku nr
6 (6.1 – 6.9) i innych istotnych informacji dla każdego oferowanego produktu;
6) Wykonawca zobowiązuje się przeszkolić pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi
dostarczonego sprzętu wraz z jego konserwacją.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty częściowej.
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3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej.
4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego, o których mowa w art.67
ust.1 pkt.6 ustawy Prawo zamówień publicznych.
IV. Termin wykonania zamówienia:
Wymagany termin realizacji zamówienia 21 dni od daty podpisania umowy.
V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków:
1. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki :
1) posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności,
jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień ;
2)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia;
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;
2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców
analizując treść złożonej oferty, uwzględniając w szczególności zgodność załączonych do
oferty dokumentów i oświadczeń z wymogami przedstawionymi w SIWZ oraz z ustawą Prawo
zamówień publicznych na zasadzie „spełnia – nie spełnia” .
VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie maja dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1. W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania uprawnienia do wykonania działalności
zgodnej z przedmiotem zamówienia oraz o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania o
udzielenie zamówienia wykonawca składa :
1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu podstawie art. 22 ust. 1,
oraz o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, (na formularzu stanowiącym
załącznik nr 2 i 3 do SIWZ)
2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
2. W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia
oraz dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia wykonawca składa wykaz
minimum 3 dostaw wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed wszczęciem postępowania,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie o łącznej wartości nie
mniejszej niż 40.000,00 zł. brutto), z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca. (na
formularzu stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ).
3. Wykaz części zamówienia, których wykonania Wykonawca powierza podwykonawcom
(na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ) .
4. Z postępowania Zamawiający wykluczy wykonawców, którzy nie złożyli oświadczenia o
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spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie
tych warunków lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, z zastrzeżeniem art. 26 ust.3
ustawy .
Stosownie do treści art. 26 ust.3 ustawy Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w
określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie
warunków udziału w postępowaniu lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich
uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby
unieważnienie postępowania.
5. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, musi przedłożyć dokumenty, zgodnie z zapisami § 2
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 roku w sprawie rodzaju
dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te
dokumenty mogą być składane.
2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni załączyć do
oferty:
1) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, a ponadto:
2) oferta winna zawierać dokumenty, oświadczenia i informacje wymienione w części VI
pkt 1 ppkt 1, 2, dla każdego partnera z osobna, pozostałe dokumenty składane są
wspólnie.
VII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z wykonawcami:
1. Zgodnie z wyborem Zamawiającego, w niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub
faksem.
W przypadku przekazania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji faksem ,
każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania .
2. Protest i ewentualne przystąpienie do protestu należy złożyć w formie pisemnej w siedzibie
Zamawiającego. Protesty i ewentualne przystąpienia do protestu przesłane faksem nie będą
brane pod uwagę.
3. Uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są następujące
osoby :
- kierownik stołówki
Stefania Orenczak tel. (59) 857 66 01 wew. 33
(w sprawach dotyczących realizacji przedmiotu zamówienia)
- kierownik gospodarczy
Andrzej Mielniczek tel. (59) 857 66 01 wew. 13
(w sprawach dotyczących procedury przetargowej)
VIII. Wymagania dotyczące wadium:
Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium.
IX. Termin, do którego wykonawca będzie związany złożoną ofertą:
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z
upływem terminu składania ofert.
X. Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Oferta wraz z załącznikami powinna być sporządzona w formie pisemnej w języku polskim,
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napisana na maszynie do pisania, komputerze lub odręcznie, czytelnie, techniką trwałą oraz
podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy na zewnątrz.
Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z
innych dokumentów załączonych przez wykonawcę.
2. Oferta winna być sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ bez
modyfikacji jego formy przez wykonawcę.
3. Do oferty powinny być załączone wszystkie dokumenty określone w pkt. VI SIWZ.
4. Dokumenty winny być przedstawione w oryginale lub kserokopii poświadczonej przez
wykonawcę „za zgodność z oryginałem”.
5. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
6. Wszelkie poprawki w ofercie oraz innych dokumentach składanych wraz z ofertą wymagają
parafowania przez osobę upoważnioną do składania oferty.
7. Wykonawca może wprowadzać zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu
składania ofert. Powiadomienie musi być złożone według tych samych zasad jak składana
oferta z dopiskiem ZMIANA/WYCOFANIE.
8. Ofertę należy złożyć w zamkniętej zaklejonej kopercie, w sposób gwarantujący
zabezpieczenie jej nienaruszalności do terminu otwarcia ofert.. Oferta powinna być opisana
według poniższego wzoru:
Zespół Szkół Leśnych w Warcinie
Przetarg nieograniczony „Dostawa i montaż sprzętu kuchennego”.
9. Skutki związane z nieoznaczeniem koperty w sposób podany w SIWZ ponosi wykonawca.
Nieoznaczenie oferty w sposób podany w SIWZ nie skutkuje odrzuceniem oferty.
10. Oferta jest jawna od chwili jej otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a
wykonawca zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one udostępnione
innym uczestnikom postępowania.
11. Zamawiający wzywa wykonawców do ewentualnego złożenia „zastrzeżenia" o ograniczeniu
dostępu do informacji zawartych w ofercie.
12. Koszty przygotowania i dostarczenia oferty ponosi Wykonawca.. Zamawiający nie
przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
XI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego, tj. w sekretariacie Zespołu Szkół Leśnych
w Warcinie, Warcino 1, 77-230 Kępice do dnia 16 marca 2012r. do godz. 10:00.
2. Oferty nadesłane lub dostarczone po wyznaczonym terminie składania ofert zostaną
zwrócone wykonawcom bez ich otwierania po upływie terminu przewidzianego na
wniesienie protestu.
3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego tj. w Zespole Szkół Leśnych w Warcinie
w dniu 16 marca 2012r. o godz. 10:30.
XII. Opis sposobu obliczania ceny oferty:
1. Cena oferty musi obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem
przedmiotowego zamówienia, które Wykonawca przewiduje przy jego realizacji. Cena
zgodnie z art. 3 pkt 1 pkt. 1 ustawy z dn. 5 lipca 2001 r. O cenach (Dz. U. Nr 97, poz.
1050 z późn. zm.) oznacza wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą
Zamawiający jest obowiązany zapłacić Wykonawcy za towar; w cenie tej uwzględnia się
podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych
przepisów sprzedaż towaru podlega obciążeniu podatkiem akcyzowym.
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2. Wykonawca określa cenę realizacji całości zamówienia poprzez wskazanie w
formularzu oferty ceny netto, kwoty podatku VAT oraz łącznej ceny brutto oferty
ustalonej dla produktów spełniających wymagania określone w załączniku nr 6 do
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Stawka podatku VAT, jest określona zgodnie z ustawą z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku
od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym ( Dz.U. z 1993 r. Nr 11, poz. 50 ze zm.).
4. Wszystkie wartości, w tym ceny jednostkowe powinny być liczone z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku.
XIII. Opis kryteriów , którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty ,
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
Cena oferty – waga 100 %
Przy dokonywaniu oceny ofert stosowane będą następujące zasady:
1. Kryterium – cena oferty:
Obliczana będzie według wzoru:
P1=(Cmin /C) x W
Gdzie:
P1 – ilość punktów obliczona dla kryterium cena oferty,
Cmin – cena brutto najtańszej oferty,
C – cena brutto rozpatrywanej oferty,
W – waga kryterium – cena oferty (W =100).
XIV. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia
miedzy zamawiającym a wykonawcą :
Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN.
XV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w
celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego :
1. Zamawiający powiadomi o wyborze najkorzystniejszej oferty wszystkich wykonawców,
którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia publicznego.
W zawiadomieniu o wyborze zamawiający poda nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego
ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru.
2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym wykonawcą w terminie nie krótszym niż 7 dni od
dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem
terminu związania ofertą .
3. Zamawiający zawiadomi wybranego wykonawcę o miejscu terminie podpisania umowy.
XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
Zamawiający nie będzie żądał zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XVII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy;
1.Wzór umowy o udzielenie zamówienia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.
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2.Wykonawca, którego oferta została wybrana, podpisze umowę osobiście bądź
upoważni do tego osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu.
Skierowana osoba powinna mieć dokument potwierdzający pełnomocnictwo.
XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia
Wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez
zamawiającego określonych w ustawie zasad udzielenia zamówień przysługują środki ochrony
prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
XIX. Postanowienia końcowe
1. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
Elektronicznej.
2. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia z wykonawcą w walutach obcych.
3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Wykaz załączników:
1.Załącznik nr 1 – formularz oferty
2.Załącznik nr 2 – formularz oświadczenia w trybie art. 22 ust. 1
3.Załącznik nr 3 - formularz oświadczenia w trybie art.24
4.Załącznik nr 4 – doświadczenie zawodowe
5.Załącznik nr 5 – projekt umowy
6.Załącznik nr 6 (6.1- 6.9) – opis przedmiotu zamówienia dla poszczególnych produktów
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