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1. Informacja o Zamawiającym Zespół Szkół w Cybince  69-108 Cybinka ul. Szkolna 15 tel. (0-68) 391 13 15  http://www.zs.cybinka24.pl  e-mail: zs@cybinka.pl 
2. Tryb udzielenia zamówienia  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia  29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.). Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego prowadzone jest na podstawie art. 39 Pzp. Zamawiający, za pośrednictwem portalu UZP, strony internetowej www.zs.cybinka24.pl oraz tablicy ogłoszeń                    w siedzibie Zespołu Szkół w Cybince ogłosił przetarg nieograniczony na „Dostawę żywności do stołówki szkolnej i przedszkolnej Zespołu Szkół w Cybince”.  
3. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje. „Dostawę żywności do stołówki szkolnej i przedszkolnej Zespołu Szkół w Cybince””   3.1 Opis rzeczowy przedmiotu zamówienia:  Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych – kod CPV: Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych – kod CPV: 15.50.00.00-3; 15.10.00.00-9; 15.13.11.30-5; 15.80.00.00-6; 15.30.00.00-1; 15.81.10.00-6; 15.33.11.70-9; 15.20.00.00-0; 15.22.10.00-3; 03.14.25.00-3; 15.41.11.00-2; 15.55.51.00-4.  

Przedmiotem zamówienia jest dostawa żywności do stołówki szkolnej i przedszkolnej Zespołu Szkół w Cybince          z podziałem na zadania - liczba zadań 7.  Zadanie nr 1 – dostawa produktów mleczarskich i tłuszcze roślinne. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 1 zawarty jest w załączniku Nr 2.1 formularz asortymentu dla stołówki szkolnej i Nr 2.2 formularz asortymentu dla stołówki przedszkolnej do SIWZ. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 15.50.00.00-3-Produkty mleczarskie, 15.41.11.00-2-Tłuszcze zwierzęce lub roślinne.  Zadanie nr 2 – dostawa mięsa, produktów mięsnych i wędlin. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 2 zawarty jest w załączniku Nr 2.1 formularz asortymentu dla stołówki szkolnej i Nr 2.2 formularz asortymentu dla stołówki przedszkolnej do SIWZ. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień(CPV): 15.10.00.00-9-Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne,15.13.11.30-5–Wędliny.  Zadanie nr 3 – dostawa różnych produktów spożywczych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 3 zawarty jest w załączniku Nr 2.1 formularz asortymentu dla stołówki szkolnej i Nr 2.2 formularz asortymentu dla stołówki przedszkolnej do SIWZ. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień(CPV): 15.80.00.00-6-Różne produkty spożywcze.  Zadanie nr 4 – dostawa owoców i warzyw i jaj. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania  nr 4 zawarty jest w załączniku Nr 2.1 formularz asortymentu dla stołówki szkolnej i Nr 2.2 formularz asortymentu dla stołówki przedszkolnej do SIWZ. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień(CPV): 15.30.00.00-1-Owoce, warzywa, 03.14.25.00-3-Jaja świeże.  Zadanie nr 5 – dostawa pieczywa. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 5 zawarty jest  w załączniku Nr 2.1 formularz asortymentu dla stołówki szkolnej i Nr 2.2 formularz asortymentu dla stołówki przedszkolnej do SIWZ. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień(CPV): 15.81.10.00-6–Pieczywo.   
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Zadanie nr 6 – dostawa mrożonek warzywno-owocowych i  lodów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 6 zawarty jest w załączniku Nr 2.1 formularz asortymentu dla stołówki szkolnej i Nr 2.2 formularz asortymentu dla stołówki przedszkolnej do SIWZ. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień(CPV): 15.33.11.70-9-Warzywa mrożone, 15.55.51.00-4-Lody.  Zadanie 7 – dostawa ryb i przetworów rybnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 7 zawarty jest w załączniku Nr 2.1 formularz asortymentu dla stołówki szkolnej i Nr 2.2 formularz asortymentu dla stołówki przedszkolnej do SIWZ. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień(CPV): 15.20.00.00-0- Ryby przetworzone i konserwowane,15.22.10.00-3-Ryby mrożone.   3.2 Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: W przypadku podania w tabelach - wykaz asortymentu nazw własnych lub typów to zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy p .z. p., zamawiający dopuszcza złożenie ofert „równoważnych”. Za „równoważne” zamawiający uzna produkty, które posiadać będą te same składniki, konsystencję, gramaturę oraz wartości odżywcze i walory smakowe co produkty podane przykładowo. W takim przypadku należy wpisać jaki produkt oferuje wykonawca. Jeżeli w tabelach występują nazwy konkretnych produktów, wyrobów lub określenie sugerujące produkty konkretnych firm, wykonawca winien uznać, iż podano produkty przykładowe, a zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania produktów, równoważnych o właściwościach, parametrach nie gorszych niż określone w tabelach. Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych norm i systemów odniesienia  Dostawy powinny odpowiadać normom sanitarnym i higienicznym przewidzianym dla żywności na terenie RP. 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, w szczególności:  1) ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 o bezpieczeństwie Żywności i żywienia (tekst jednolity Dz. U. 2015, poz. 594 z późn.zm.) oraz ustawą z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno - spożywczych (Dz. U. z 2015 r. poz.678 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi,  2) ustawą z dnia 16 grudnia 2005 o produktach pochodzenia zwierzęcego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r, poz. 1577 z późn zm.),  3) rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r.  w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz. U. z 2015 r. poz. 29).  3.3 Wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia:  Płatność za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi przelewem po każdej dostawie na podstawie faktur częściowych w terminie zgodnym z umową.  Zadania będą realizowane sukcesywnie wg zapotrzebowania zamawiającego. Zamawiający przekaże faksem, telefonicznie lub pisemnie wykonawcy wykaz produktów wraz z terminem i godzinami dostawy. Dostawy winny być realizowane przy użyciu środków transportowych przeznaczonych do przewozu żywności zgodnie z obowiązującymi przepisami. Odbioru towaru w siedzibie zamawiającego zgodnie z jego upoważnieniem dokona wyznaczony przez zamawiającego pracownik. Koszty przewozu, zabezpieczenia towaru i ubezpieczenia za czas przewozu ponosi wykonawca, a zamawiający zapewni odbiór towaru  w siedzibie zamawiającego. Za dostarczoną żywność (w tym ubezpieczenie, stan jakościowy) odpowiada wykonawca do czasu odbioru zrealizowanego zamówienia przez zamawiającego.  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. 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. Wykonawca winien posiadać atest laboratoryjny. Przy posiadaniu towaru w innych opakowaniach wykonawca winien przeliczyć wartość opakowania do gramatury podanej przez zamawiającego. W przypadku niezgodności dostarczanych artykułów z wymogami i opisem zawartym w SIWZ, zamawiający odmówi odbioru tych artykułów, a wykonawca poniesie związane z tym koszty.    
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Cena określona w umowie stanowi maksymalny limit finansowy, do którego Zamawiający może realizować umowę. Ostateczna wartość wynagrodzenia umownego określona będzie na podstawie rzeczywistych ilości dostaw artykułów spożywczych objętych niniejszą umową, nie wyczerpie kwoty maksymalnego wynagrodzenia. Wykonawcy nie przysługuje prawo dochodzenia wynagrodzenia uzupełniającego ani zgłaszania roszczeń odszkodowawczych w sytuacji gdy ilość zamówionych przez Zamawiającego artykułów spożywczych objętych niniejszą umową, nie wyczerpuje kwoty maksymalnego wynagrodzenia.   3.4 Miejsce realizacji zamówienia publicznego: a) Stołówka szkolna – Cybinka, ulica Słubicka 29, b) Stołówka przedszkolna – Cybinka, ulica Dąbrowskiego 12. 
4. Termin wykonania zamówienia Niniejsze zamówienie należy zrealizować w terminie do 31 grudnia 2016 roku.  
5. Warunki udziału w postępowaniu i opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne, na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy, musi spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu dotyczące:  5.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania oraz posiadania wiedzy i doświadczenia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:  Na potwierdzenie spełniania warunku Wykonawca winien przedłożyć oświadczenie zbiorcze, stanowiące załącznik 3 do SIWZ  5.2 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:  Na potwierdzenie spełniania warunku Wykonawca winien przedłożyć oświadczenie zbiorcze, stanowiące załącznik 3 do SIWZ  5.3 dysponowania sytuacją ekonomiczną i finansową  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:  Na potwierdzenie spełniania warunku Wykonawca winien przedłożyć oświadczenie zbiorcze, stanowiące załącznik 3 do SIWZ  Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia” w oparciu o treść złożonych oświadczeń.  
6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. 6.1 W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, każdy                            z Wykonawców składa oświadczenie o spełnianiu warunków (jedynie w sytuacji, jeśli każdy z nich spełnia wszystkie warunki samodzielnie) lub składają jedno wspólne oświadczenie o spełnianiu warunków, lecz                w takim wypadku oświadczenie musi być złożone i podpisane przez pełnomocnika lub przez osoby reprezentujące wszystkich Wykonawców), zgodnie Załącznikiem Nr 3 do SIWZ. 6.2 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy                 w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Zamawiający żąda złożenia listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 50, poz. 331 późn. zm.) lub informacji o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do SIWZ.  6.3 Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych                        do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 6.4 W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: 
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a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do SIWZ., b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału                     w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy , 6.5 Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia Podwykonawcy lub Podwykonawcom wykonanie części przedmiotu zamówienia. 6.6 Zamawiający zgodnie z art. 36b ustawy Pzp żąda podania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy, lub podania przez wykonawcę nazw (firm) Podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 6.7 Jeżeli Wykonawca zmieni lub zrezygnuje z Podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, iż zaproponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagany SIWZ.  6.8 Powierzenie wykonania części przedmiotu zamówienia Podwykonawcy lub Podwykonawcom wymaga zawarcia umowy o podwykonawstwo. Zgodnie z art. 2 pkt 9b ustawy Pzp przez umowę o podwykonawstwo należy rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą pomiędzy wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą a innym podmiotem (Podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także między Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą lub między dalszymi Podwykonawcami. 6.9 Wykonawca jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp. Przedstawione dokumenty muszą być aktualne, tzn. muszą przedstawiać stan faktyczny i prawny istniejący w chwili składania ofert. 6.10 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów przedstawionych w pkt 6.4 przedkłada: a) dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,  nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,  nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie b) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy 6.11 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 6.6 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.  6.12 Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że                           w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.  6.13 W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 



 Dostawa żywności do stołówki szkolnej i przedszkolnej Zespołu Szkół w Cybince  
 

 ZESPÓŁ SZKÓŁ w Cybince, ul. Szkolna 15, 69-108 Cybinka                                                                                         Strona 7 z 13 
 

6.14 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 6 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z dnia 19 lutego 2013 roku, poz. 231), kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty. 6.15 Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości. 6.16 Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 6.17 Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osób) podpisującą (podpisujące) ofertę. 
7. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami 1) Kontaktowanie się Wykonawców z Zamawiającym w sprawach dotyczących przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego odbywa się na zasadach określonych w ustawie Pzp, tzn. przy zachowaniu formy pisemnej określonej w art. 9 ustawy Pzp. 2) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują, zgodnie                    z wyborem zamawiającego, pisemnie lub faksem. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się w formie elektronicznej. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się telefonicznie. 3) Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 4) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, o których wyżej mowa uważa się za wniesione                     z dniem, gdy dotarły one do Zamawiającego w taki sposób, że mógł on zapoznać się z ich treścią. Zamawiający pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00. Wykonawcy zwracają się do Zamawiającego kierując korespondencję na adres: Zespół Szkół w Cybince, ul. Szkolna 15, 69-108 Cybinka.  5) Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami są:  Intendent  stołówki przedszkolnej  – Ewa Dolańska  - tel. 68 391 11 17; fax. 68 391 13 15 Intendent stołówki szkolnej –Teresa Grochowska – Skiba tel. 68 391 13 43; fax. 68 391 13 15 6) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. 7) Zamawiający nie przewiduje zebrania wszystkich wykonawców. 8) Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 9) Jeżeli wniosek, wpłynie po upływie terminu na jego złożenie lub będzie dotyczył udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 10) Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków.  11) Treść zapytań (wniosków o wyjaśnienie SIWZ) wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał SIWZ bez ujawniania źródła zapytania oraz udostępnia na stronie internetowej. 
8. Wymagania dotyczące wadium. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.  
9. Termin związania ofertą. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. W uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o przedłużenie terminu związania o 60 dni. Zgoda Wykonawcy na przedłużenie terminu związania z ofertą winna być wyrażona na piśmie z jednoczesnym przedłużeniem wniesionego wadium. Odmowa Wykonawcy nie powoduje utraty wadium. W przypadku wniesienia protestu                      po upływie termin składania ofert, bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu. 
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10. Opis sposobu przygotowania ofert.  1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 2) Ofertę należy przygotować ściśle według treści określonych w niniejszej SIWZ. 3) Oferta musi być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej.  4) Oferta winna być podpisana przez Wykonawcę lub jego upełnomocnionego przedstawiciela. Jeśli prawo do reprezentowania Wykonawcy (podpisania oferty) nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą, należy dołączyć do oferty stosowne pełnomocnictwo. Dołączone pełnomocnictwo winno być w oryginale lub            w formie notarialnie potwierdzonej kopii. 5) Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej odczytanie przed terminem otwarcia ofert. 6) Opakowanie oferty musi zostać opatrzone nazwą przedmiotu zamówienia:  PRZETARG NIEOGRANICZONY NA  Dostawa żywności do stołówki szkolnej i przedszkolnej Zespołu Szkół w Cybince  
 „NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT” oraz pieczęcią firmową Wykonawcy wraz z adresem i nr telefonu, aby można było odesłać ofertę, w przypadku stwierdzenia jej opóźnienia. W przypadku ofert przesyłanych pocztą, należy je oznaczyć j.w. 7) Pożądane przez Zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem ilości stron wchodzących w skład oferty. 8) Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) winny być podpisane przez Wykonawcę –              w przeciwnym wypadku nie będą one uwzględniane. 9) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają Pełnomocnika                     do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa przedłożonego wraz z ofertą. Pełnomocnictwo winno być udzielone przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się                        o udzielenie zamówienia. 10) Jeśli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2003r. nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) Wykonawca winien złożyć stosowne oświadczenie na formularzu oferty. W przeciwnym wypadku cała oferta może zostać ujawniona. 

11) Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę stosownie oznakowane i oddzielone od pozostałych jawnych elementów oferty. 12) Kompletna oferta musi zawierać: a) formularz Oferty (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ) – oświadczenie woli wykonawcy zgodne z treścią SIWZ zawierające cenę zgodną z wycenionymi wszystkimi pozycjami  b) formularze asortymentu dla stołówki szkolnej i przedszkolnej sporządzone na podstawie Załącznika Nr 2.1 oraz 2.2 do SIWZ - bez zmian merytorycznych, c) oświadczenie o spełnianiu warunków oraz o braku podstaw do wykluczenia (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ), d) informacja dotycząca grupy kapitałowej (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ),  e) parafowany wzór umowy stanowiący Załącznik Nr 5 do SIWZ. 
11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.  1) Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego t.j. w Zespole Szkół w Cybince, woj. lubuskie, 69 – 108 Cybinka, ul. Szkolna 15 – SEKRETARIAT ( I piętro), nie później niż do 08 stycznia 2016 roku do godz. 10.00. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. 2) Zamawiający otworzy koperty z ofertami w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć w dniu 08 stycznia 2016 roku o godz. 10.30 w sali konferencyjnej w siedzibie Zamawiającego.  3) Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Dokonując otwarcia ofert Zamawiający poda imię i nazwisko, nazwę (firmę) Wykonawcy, adres, (siedzibę), cenę, termin wykonania, okres gwarancji oraz warunki płatności zawarte w ofercie. W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego wniosek, Zamawiający prześle mu informacje, które zostały ogłoszone podczas otwarcia ofert. 4) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Powiadomienie                o wprowadzeniu zmian lub o wycofaniu oferty winno zostać złożone w sposób i formie przewidzianych                
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dla złożenia oferty, z zastrzeżeniem, że koperty będą zawierały dodatkowe oznaczenie „ZMIANA” / „WYCOFANIE”. 
12. Opis sposobu obliczenia ceny. 1) Zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy Pzp przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1) i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. poz. 915 ze zm.), czyli wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, uwzględniającą podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów  i usług lub podatkiem akcyzowym 2) Cena oferty musi zostać obliczona zgodnie z poniższymi zasadami: a) W ofercie (załącznik nr 1 do SIWZ) należy podać ostateczną cenę brutto na daną część zamówienia (zadanie). Cenę należy podać rachunkowo. b) Wykonawca w formularzach asortymentowych – załączniki nr 2.1 oraz 2.2 do SIWZ ma obowiązek obliczyć wartość zamówienia na daną część zamówienia (zadanie) poprzez podanie ceny jednostkowej netto produktu, ceny jednostkowej brutto produktu, wartość netto danej pozycji, wartość podatku VAT, stawki VAT w danej pozycji oraz wartość brutto danej pozycji. c) Zamawiający zaleca również wskazanie zastosowanej przez Wykonawcę stawki VAT (w procentach). Wartości netto i brutto poszczególnych pozycji w formularzach asortymentowych (wykazach) należy sumować i wpisać do pozycji RAZEM. Obliczoną cenę brutto stanowiącą sumę zadania dla stołówki szkolnej i przedszkolnej należy wpisać do formularza ofertowego na dane zadanie (załącznik nr 1 do SIWZ). d) Zaoferowana cena musi być ceną ostateczną. Oferta nie może zawierać zapisów typu „cena                          do negocjacji” lub „cena obowiązuje pod warunkiem...”. e) Oferta nie zawierająca ceny albo oferta zawierająca kilka propozycji cenowych lub wskazanie ceny                  o wartości zero złotych będzie stanowiło podstawę do odrzucenia oferty. f) Rozliczenia pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich, Zamawiający nie dopuszcza możliwości rozliczenia w walutach obcych. Cenę ofertową należy bezwzględnie określić             w złotych polskich. g) Ceny należy podać w sposób jednoznacznie wskazujący na oferowaną cenę, do dwóch miejsc                        po przecinku (np. 120,99). Jeżeli cena nie zawiera groszy, można nie wpisywać groszy (np. 120) lub użyć symbolu (np. 120,-). h) Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.  1) Badania i oceny ofert będzie dokonywała Komisja Przetargowa. 

 Etap I:  badanie ofert w zakresie wymagań formalno – prawnych i kompletności ofert. Spełnienie warunków udziału w postępowaniu Komisja będzie  oceniała według zasady “spełnia” “nie spełnia” na podstawie załączonych dokumentów oferty.  
 Etap II:  ocena merytoryczna według kryteriów określonych poniżej. W II etapie rozpatrywane będą oferty nie podlegające odrzuceniu, złożone przez Wykonawców nie podlegających wykluczeniu. 2) W celu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający przyjął następujące kryterium – przypisując mu  odpowiednio wagę procentową: - cena brutto – 80 %                                                     - czas dostawy zamówionego towaru od chwili zamówienia – 10 %                                                     - termin płatności za fakturę VAT – 10 %.   3) W przypadku kryterium „Cena” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:  

= × 80 
 gdzie:   
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Pi(C) ilość punktów jakie otrzyma oferta „i” za kryterium „Cena”; 
Cmin najniższa cena spośród ofert; 
Ci cena oferty „i”. 

  
Termin płatności za fakturę  minimalnie 7 dni do 13 dni 2 pkt 

od 14 dni do 20 dni 5 pkt 
od 21 dni do 30 dni 10 pkt 

Czas dostawy zamówionego towaru od chwili zamówienia do 24 godzin 10 pkt 
od 25-48 godzin 5 pkt. 
od 49-72 godzin 2 pkt. 

 4) Maksymalna ilość punktów, jaką po uwzględnieniu wagi może osiągnąć oferta w kryterium cena, wynosi 80 pkt. Maksymalna ilość punktów, jaką może osiągnąć oferta w kryterium termin płatności wynosi 10 pkt. Maksymalna ilość punktów, jaką może osiągnąć oferta w kryterium czas dostawy towaru od chwili zamówienia, wynosi 10 pkt. 5) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów. 6) Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że zostaną złożone oferty, które uzyskają taką samą liczbę punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy składający oferty dodatkowe, nie będą mogli zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 7) Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 8) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem treści pkt 13. ppkt 8 i 9, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.  9) Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny             w zakresie dopuszczalnym przez Ustawę Pzp z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 10) Zamawiający poprawi w tekście oferty inne omyłki polegające na niezgodności oferty z niniejszą Specyfikacją  Istotnych Warunków Zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając            o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona, przy czym jeśli Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodzi się na poprawienie omyłek, to oferta Wykonawcy zostanie odrzucona. 11) Ocena zgodności oferty z treścią SIWZ przeprowadzona zostanie wyłącznie na podstawie analizy pełnomocnictw, dokumentów i oświadczeń, jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie z zastrzeżeniem treści art. 26 ust. 3 Ustawy Pzp. 12) Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców pełnomocnictw, dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji.  13) Przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych, mających wpływ na wynik postępowania                    o udzielenie niniejszego zamówienia, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3) Ustawy Pzp, niezależnie od innych skutków przewidzianych prawem.  
14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy            w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o:  1) wyborze najkorzystniejszej oferty podając nazwę i siedzibę wybranego Wykonawcy oraz uzasadnienie wyboru, a także nazwy i siedziby Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert,  2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone podając uzasadnienie faktyczne i prawne,  3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania podając uzasadnienie faktyczne i prawne,  4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta, 5) jeżeli Wykonawca, którego ofertę wybrano uchyli się od zawarcia umowy Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownej oceny, 
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6) osoby reprezentujące wykonawcę przy podpisaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty,  7) po wyborze najkorzystniejszej oferty, wykonawca zostanie zaproszony do siedziby Zamawiającego celem podpisania umowy, 8) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana                                 za najkorzystniejszą, są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych wykonawców. Umowa taka musi być podpisana przez upełnomocnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców, a stosowne upoważnienia muszą wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 9) Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia. 
15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 1) Zamawiający nie wymaga zabezpieczenie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 
16. 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. 1) Umowa, która będzie podpisana w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, będzie zawierała wszystkie zapisy podane we wzorze umowy stanowiący Załącznik Nr 5 do SIWZ,                    z uwzględnieniem treści ofert.  2) Wykonawca, którego ofertę wybrano przed podpisaniem umowy musi przedstawić dokument, z którego wynika, kto jest upoważniony do podpisania umowy.  3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie (konsorcjum; spółka cywilna) w przypadku gdy ich oferta została uznana za najkorzystniejszą przed podpisaniem umowy mają obowiązek przedłożyć umowę regulującą ich współpracę zawartą przed terminem składania ofert.  4) Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności.  5) Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 94 ustawy Pzp. Zamawiający podpisze umowę zgodnie z dołączonym do SIWZ wzorem umowy. Do przedstawionego wzoru umowy zostaną wprowadzone wszystkie informacje i zobowiązania wykonawcy, wynikające z przedstawionej przez niego oferty, uznanej przez zamawiającego za najkorzystniejszą. Zawarta umowa będzie jawna i będzie podlegała udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej (art. 139 ust. 3 ustawy Pzp). 6) W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana będzie się uchylał od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp. 7) Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 8) zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty w zakresie: a) terminu realizacji umowy z powodu działań/zaniechań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie zadania, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron; b) osób reprezentujących w przypadku zmian organizacyjnych; c) wynagrodzenia w przypadku: - zmiany stawki VAT;  - zmiany asortymentu zgodnie z ust.4 - zmiany asortymentu (w zakresie ilościowym oraz rodzajowym) w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w związku z decyzją organu administracyjnego, w tym SANEPIDU, lub w przypadku gdy zmiana asortymentu będzie korzystana dla Zamiawiającego. d) z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach 9) Zmiany może inicjować każda ze stron umowy wyłącznie w formie pisemnej, określając warunki jej dokonania, biorąc pod uwagę w szczególności:  a) opis zmiany,  
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b) uzasadnienie zmiany,  c) koszt zmiany i sposób jego wyliczenia,  d) wpływ zmiany na wysokość wynagrodzenia,  e) czas wykonania zmiany,  f) wpływ zmiany na termin zakończenia wykonania zamówienia,  Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 
17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia 1) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej                 w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.  2) Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:  a) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;  b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;  c) odrzucenia oferty odwołującego.  3) Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.  4) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.  5) Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,                           iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2.  6) Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 10 dni –jeżeli zostały przesłane w inny sposób.  7) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.  8) Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia lub w terminie 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia udzieleniu zamówienia. 9) W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert .  10) W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.  11) Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.  12) Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.  13) Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.  14) Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję, jeżeli zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że Wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił; w przeciwnym 
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razie Izba oddala opozycję. Postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji Izba może wydać na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nie przysługuje skarga.  15) Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w art. 186 ust. 3, przez uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego.  16) Odwołujący oraz Wykonawca wezwany zgodnie z pkt. 11 nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności Zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3.  17) Zamawiający może wnieść odpowiedź na odwołanie. Odpowiedź na odwołanie wnosi się na piśmie lub ustnie do protokołu.  18) W przypadku uwzględnienia przez Zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu Izba może umorzyć postępowanie na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron oraz uczestników postępowania odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania po stronie Wykonawcy, pod warunkiem że w postępowaniu odwoławczym po stronie Zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden Wykonawca. W takim przypadku Zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.  19) Jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie Zamawiającego, nie wniesie sprzeciwu co do uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu przez Zamawiającego, Izba umarza postępowanie, a Zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności              w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.  20) Jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie Zamawiającego, wniesie sprzeciw wobec uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu, Izba rozpoznaje odwołanie.  21) Sprzeciw wnosi się na piśmie lub ustnie do protokołu.  22) Na orzeczenie Izby strona oraz uczestnikom postępowania przysługuje skarga do sądu.  
18. Informacje, o których mowa w art. 36 ust. 2 ustawy pzp. 1) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 2) Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 3) Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 4) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 5) Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. 6) Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 7) Zamawiający nie przewiduje zwrotów kosztów udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 8) Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy pzp.    Wykaz załączników: 1) Załącznik Nr 1 Formularz oferty 2) Załącznik Nr 2.1  Formularz asortymentu – stołówka szkolna 3) Załącznik Nr 2.2  Formularz asortymentu – stołówka przedszkolna  4) Załącznik Nr 3 Oświadczenie zbiorcze  5) Załącznik Nr 4 Informacja dotycząca grupy kapitałowej 6) Załącznik Nr 5  Umowa    


