SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
2019 poz. 1843) na zadanie:

Zakup ciasta – pokarmu do dokarmiania pszczół.

I.

Zamawiający:

Pogórski Związek Pszczelarzy w Tarnowie
ul. Kochanowskiego 23
33-100 Tarnów
NIP: 8730007361
REGON: 851721640
Tel.: 14-629-60-31
Adres e-mail: biuro@pgzptarnow.pl

II.

Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 1843)

III.

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa pokarmu do podkarmiania pszczół w formie ciasta
w ilości 52 000 kg.
Opakowanie jednostkowe: 1 kg
Dostawa w 7 lub 8 punktów na terenie powiatów: bocheńskiego, brzeskiego, dąbrowskiego oraz
tarnowskiego. Koszt dostawy w cenie pokarmu.

Termin realizacji: do 6 listopada 2020 r.
Parametry jakościowe ciasta:
Sucha masa: nie mniej niż 82%
Glukoza: nie mniej niż 40% suchej masy
Fruktoza: nie mniej niż 35% suchej masy
Termin przydatności do zużycia: nie krótszy niż 31. 08. 2021 r.
Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych

CVP:
15710000-8 – Pasza dla zwierząt hodowlanych i innych

IV.

Termin wykonania zamówienia:

14 dni od daty podpisania umowy.

V.

Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:


Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, dysponują osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia.
 Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
 Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 24 ustawy
Prawo Zamówień Publicznych.
Na potwierdzenie powyższych warunków oferent musi złożyć odpowiednie oświadczenia.

VI.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie
wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne
potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu.
Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu zostanie zastosowana procedura
wynikająca z art. 24aa ust. 1 Pzp (tzw. procedura odwrócona). Oznacza to, że Zamawiający najpierw

dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

VII.

Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z wykonawcami.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający oraz wykonawcy przekazują osobiście, za
pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów
dotyczących warunków udziału w postępowaniu, które wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Osobą wyznaczoną przez zamawiającego do porozumiewania się z oferentami jest Janusz Filip, e-mail:
janusz.filip61@gmail.com
Wykonawcy mogą zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia. Zamawiający udzieli odpowiedzi niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem
terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego
terminu składania ofert.

VIII.

IX.

Nie wymaga się wniesienia wadium.

Termin związania ofertą.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

X.

Przygotowanie oferty

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: ul. Kochanowskiego 23, 33-100 Tarnów, do dnia 14
października 2020 r. do godziny 15:30
Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
Oferta powinna być napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką (maszynopis bądź wydruk
komputerowy). Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i trwale złączone ze sobą.
Oferta musi być podpisana przez osobę(y) upoważniona do reprezentowania wykonawcy na zewnątrz. W
przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika należy załączyć pełnomocnictwo tej osoby.
Wykonawca umieści ofertę w zamkniętej kopercie, która będzie zaadresowana:
Pogórski Związek Pszczelarzy w Tarnowie
ul. Kochanowskiego 23

33-100 Tarnów
oraz będzie posiadać następujące oznaczenie:
Oferta na zakup ciasta – pokarmu do dokarmiania pszczół.
Nie otwierać przed datą 14. 10. 2020 r. godz. 16:00
Wykonawca umieści na kopercie także swoją nazwę i adres.
Koperta winna być szczelnie zamknięta w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z treścią oferty, przed jej
otwarciem.
Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod
warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed
terminem składania ofert.
Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta, w
zamkniętej kopercie, odpowiednio oznakowanej dopiskiem „ZMIANA”.
Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który
wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.

XI.

Miejsce i termin składania i otwarcia kopert

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie zamawiającego: ul. Kochanowskiego 23, 33-100 Tarnów,
w terminie do dnia 14 października 2020 roku do godz. 15:30.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 października 2020 roku o godz. 16:00 w siedzibie zamawiającego. Wykonawcy
mogą uczestniczyć w publicznym otwarciu ofert.
Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje
dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach.

XII.

Opis sposobu obliczania ceny

Cena winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia, uwzględniać cały
zakres przedmiotu zamówienia, transport i dostawę przedmiotu zamówienia oraz ewentualne opusty lub marże
wykonawcy.
Wykonawca określi cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu ofertowym sporządzonym wg
wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ cen jednostkowych oraz łącznej ceny ofertowej brutto za realizację
przedmiotu zamówienia
Cena musi być wyrażona w złotych polskich.
Nie dopuszczalne są żadne negocjacje cenowe.
Cena oferty winna zawierać: cenę netto, podatek VAT i cenę brutto.

XIII.

Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie kryterium ceny i
czasu realizacji:
L.p.

1
2

Kryterium

Waga kryterium

Cena brutto
Termin realizacji

80%
20%

Maksymalna ilość punktów jakie
może otrzymać oferta za dane
kryterium
80
20

W trakcie oceny ofert kolejno ocenianym ofertom, zostaną przyznane punkty wg poniższego wzoru:
Cena brutto (C)
najniższa oferowana cena brutto
C

=

___________________________________________ x 100% x 80 pkt
cena brutto badanej oferty

Termin realizacji (T)
Termin realizacji do tygodnia T = 20 pkt
Termin realizacji do dwóch tygodni T = 10 pkt
Termin realizacji powyżej dwóch tygodni T = 0 pkt
Ostateczna ocena punktowa (K) wyliczana będzie wg wzoru:
K=C+T
Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w
ustawie Prawo zamówień publicznych i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zostanie oceniona
jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium oceny ofert dla przedmiotu zamówienia

XIV.

Informacje formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego

Zamawiający po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty powiadomi na piśmie o wynikach postępowania
wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
Zamawiający powiadomi wybranego wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy.
W przypadku, gdy wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia
umowy lub nie wnosi zabezpieczenia należytego wykonania umowy(jeśli jest wymagane), zamawiający będzie

mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania
i oceny.

XV.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVI.

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

Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej.
Do umowy mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej.
Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z opisem przedmiotu zamówienia zawartym
w SIWZ i ze zobowiązaniem wykonawcy zawartym w ofercie.

XVII.

Pouczenie o środkach ochrony prawnej

Wykonawcom, których interes prawny, w uzyskaniu zamówienia, doznał lub może doznać uszczerbku, w
wyniku naruszenia przez zamawiającego zasad określonych w ustawie Pzp, przepisach wykonawczych oraz
specyfikacji, przysługują środki odwoławcze przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

Załączniki:
Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ
Oświadczenie – załącznik nr 2 do SIWZ
Projekt umowy – załącznik nr 3 do SIWZ

RODO
Zostałam (-em) poinformowana (-y), iż zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r ( Dz.Urz.UE L 119 Z 04.05.2016)
a)
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pogórski Związek Pszczelarzy w Tarnowie
z siedzibą w Tarnowie, ul. Kochanowskiego 23. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod nr tel.:
508 082 468 lub adresem e-mail: sieciisprzet.rzeszow@gmail.com
b)
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art.6 ust 1 lit c ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27kwietnia 2016 roku oraz na podstawie art. 9 ust 1 ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
c)
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa
d)
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z
instrukcją kancelaryjną
e)
Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich
sprostowania lub ograniczenia przetwarzania
f)

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

g)

Nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust 3 lit b,d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art.20 RODO
- na podstawie art. 21 RODO prawa sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą
prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest art.6 ust 1 lit c RODO

