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Sprawa Nr 271.1.2012

Wojnicz, 17.12.2012 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE
ZADANIA POD NAZWĄ:
Dostawa produktów żywnościowych do stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej
im. Św. Jana Kantego w Wojniczu ul. Rynek 30 w 2013 roku
1. Zamawiający.
Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Kantego w Wojniczu
REGON:
000718460
NIP:
873-26-32-844
Adres:
ul. Rynek 30
32-830 Wojnicz
Strona internetowa:
www.wojnicz.pl
2. Tryb zamówienia.
2.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku,
Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) oraz wydanych do niej
rozporządzeń wykonawczych. Ilekroć w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zastosowane jest
pojęcie „ustawa” bez bliższego określenia o jaką ustawę chodzi, dotyczy ono przywołanej wyżej ustawy.
2.2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, nie prowadzono wstępnej kwalifikacji.
2.3. Wspólny słownik zamówień (CPV):
- Artykuły spożywcze (różne). Mrożonki owocowe i warzywne – 15300000 - 1, 15400000 - 2, 15500000 - 3,
15600000 - 4, 15800000 - 6
- Mięso, drób, przetwory mięsne i wędliny - 15100000-9, 15110000-2, 15111000-9, 15112000-6, 15112100-7
- Warzywa i owoce. Warzywa i owoce przetworzone. Jaja - 03200000-3, 03221000-6,
- Mleko i produkty mleczarskie - 15500000-3
- Ryby - 15220000-6
- Pieczywo świeże, wyroby piekarskie i ciastkarskie - 15811000-6
3. Opis przedmiotu zamówienia.
3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów żywnościowych do stołówki szkolnej przy Szkole
Podstawowej im. Św. Jana Kantego w Wojniczu ul. Rynek 30 w 2013 roku.
3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym
załącznik nr 4 do SIWZ część 1 – część 6.
3.3. Przedmiotem zamówienia dzieli się na 6 części:
- Artykuły spożywcze (różne). Mrożonki owocowe i warzywne.
- Mięso, drób, przetwory mięsne i wędliny.
- Warzywa i owoce. Warzywa i owoce przetworzone. Jaja.
- Mleko i produkty mleczarskie.
- Ryby.
- Pieczywo świeże, wyroby piekarskie i ciastkarskie.
3.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmówienia przyjęcia dostarczonych towarów, jeżeli wystąpią
jakiekolwiek nieprawidłowości co do jakości, terminu przydatności do spożycia danego produktu, bądź będzie on
przewożony w nieodpowiednich warunkach.
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4. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych tj. części z całym asortymentem, na podstawie art. 2 pkt 6 i
art. 83 ust. 2 i 3 ustawy Pzp.
Część I - Artykuły spożywcze (różne). Mrożonki owocowe i warzywne.
Część II - Mięso, drób, przetwory mięsne i wędliny.
Część III - Warzywa i owoce. Warzywa i owoce przetworzone. Jaja.
Część IV - Mleko i produkty mleczarskie.
Część V - Ryby.
Część VI - Pieczywo świeże, wyroby piekarskie i ciastkarskie.
5. Informacje o przewidzianych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7.
Nie przewiduje się zamówień uzupełniających.
6. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
7. Termin wykonania zamówienia.
Wymaganym terminem wykonania zamówienia jest sukcesywne dostarczanie przedmiotu zamówienia w ilościach
uzależnionych od bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego przez okres od daty podpisania umowy do 31
grudnia 2013 r. z przerwą w okresie ferii zimowych i letnich, przerw świątecznych oraz innych przerw
wynikających z organizacji roku szkolnego.
8. Opis warunków udziału w postępowaniu.
8.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące :
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania,
Zamawiający będzie dokonywał oceny spełniania ww warunków metodą spełnia /nie spełnia na podstawie
treści złożonych przez wykonawcę oświadczeń i dokumentów które należy dołączyć do oferty, tj :
a. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy
Prawo Zamówień Publicznych – załącznik nr 2,
b. wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Powiatowej Inspekcji
Sanitarnej zgodnie z art. 61 i 62 ust.1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i
żywienia (Dz.U. z 2010 r. nr 136, poz. 914 z późn. zm.) lub decyzję administracyjną o wpisie do rejestru
zakładów albo zatwierdzeniu zakładu, wydaną przez Powiatowego Lekarza Weterynarii wraz z nadanym
numerem identyfikacyjnym zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach
pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. z 2006 r. Nr 17, poz. 127 z późn. zm.).
2) posiadania wiedzy i doświadczenia,
Zamawiający będzie dokonywał oceny spełniania ww warunków metodą spełnia /nie spełnia na podstawie
treści złożonych przez wykonawcę oświadczeń i dokumentów które należy dołączyć do oferty, tj :
a. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy
Prawo Zamówień Publicznych – załącznik nr 2 do SIWZ,
b.
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym
Zamawiający będzie dokonywał oceny spełniania ww warunków metodą spełnia /nie spełnia na podstawie
treści złożonych przez wykonawcę oświadczeń i dokumentów które należy dołączyć do oferty, tj :
a. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy
Prawo Zamówień Publicznych – załącznik nr 2 do SIWZ,
4) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
Zamawiający będzie dokonywał oceny spełniania ww warunków metodą spełnia /nie spełnia na podstawie
treści złożonych przez wykonawcę oświadczeń i dokumentów które należy dołączyć do oferty, tj :
a. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy
Prawo Zamówień Publicznych – załącznik nr 2 do SIWZ,
5) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
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Zamawiający będzie dokonywał oceny spełniania ww warunków metodą spełnia /nie spełnia na podstawie
treści złożonych przez wykonawcę oświadczeń i dokumentów które należy dołączyć do oferty, tj :
a. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy
Prawo Zamówień Publicznych – załącznik nr 2 do SIWZ,
8.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Wykonawca załączy do
oferty :
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 3 do SIWZ,
2) 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 oświadczenia w zakresie art.
24 ust. 1 pkt 2 ustawy;
3) oświadczenie że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub oświadczenie, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu oraz nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i
społeczne lub oświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – według wzoru
stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ;
8.3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 – 4 i pkt 6 rozporządzenia, składa:
1) dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert,
b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert
2) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 – 4 i pkt 6 rozporządzenia,
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio do
miejsca zamieszkania lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis § 2 ust.
2 rozporządzenia stosuje się odpowiednio.
9. Inne dokumenty i oświadczenia, które Oferent zobowiązany jest dołączyć do oferty.
9.1.Oferta na wykonanie zamówienia wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do SIWZ.
9.2. Wypełniony formularz asortymentowo-cenowy – załącznik nr 4 do SIWZ.
9.3. Oświadczenie potwierdzające, że oferowane artykuły spożywcze są dopuszczone do obrotu na terenie Polski
zgodnie z art. 61 i 62 ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia
(Dz.U. z 2010 r. nr 136, poz. 914 z późn. zm.) – załącznik nr 6 do SIWZ.
9.4.Oświadczenie, że osoby które zajmują się dostawą towaru posiadają aktualne badania do celów sanitarno –
epidemiologicznych - załącznik nr 6 do SIWZ.
10.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:
10.1 Ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania,
10.2 Muszą ustanowić Pełnomocnika Wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo
do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich dokumentów;
10.3 Pełnomocnictwo musi jednocześnie wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną,
fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów, wszelka korespondencja
prowadzona będzie z Pełnomocnikiem;
10.4 Przed zawarciem umowy o niniejsze zamówienie publiczne, jeżeli oferta konsorcjum zostanie wybrana jako
najkorzystniejsza, Zamawiający może wezwać do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych
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Wykonawców.
11. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej Wykonawców powinna spełniać następujące
wymagania:
11.1. Musi być zgodna z postanowieniami SIWZ;
11.2. Sposób składania oświadczeń i dokumentów w przypadku składania oferty wspólnej:
a)dokumenty wspólne, takie jak:
- oferta,
podpisują wszyscy członkowie konsorcjum lub Pełnomocnik w imieniu całego konsorcjum.
b) pozostałe oświadczenia i dokumenty składa każdy z partnerów konsorcjum w imieniu swojej firmy.
12. Informacje o sposobie porozumiewania się.
12.1.Zgodnie z art. 27 ust. 1 wszelkie wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane zostaną faksem.
12.2.Zgodnie z art. 27 ust. 2 każdy Oferent zobowiązany jest do potwierdzenia faktu otrzymania wniosku,
zawiadomienia oraz informacji faksem. Jednocześnie Zamawiający zobowiązuje się do potwierdzania na
żądanie Oferenta wszelkich wniosków, zawiadomień oraz informacji.
12.3.Wszelkie zapytania dotyczące specyfikacji w prowadzonym postępowaniu należy kierować do zamawiającego
w formie faksu. Zamawiający udzieli wyjaśnień wszystkim oferentom, którym doręczono SIWZ, bez
ujawniania źródła zapytania, pod warunkiem, że pytanie wpłynęło nie mniej niż do połowy terminu otwarcia
ofert.
12.4.Przed upływem terminu składania ofert, zamawiający może zmodyfikować treść SIWZ. Dokonane
modyfikacje w formie uzupełnienia zamawiający przekaże na piśmie wszystkim oferentom i staną się one
integralną częścią SIWZ. Oferent potwierdzi odbiór każdego otrzymanego od zamawiającego uzupełnienia.
12.5.W przypadku określonym w pkt 12.4 zamawiający przedłuży termin składania ofert w celu umożliwienia
oferentom uwzględnienia w ofertach otrzymanych uzupełnień SIWZ. Wszelkie prawa i zobowiązania
zamawiającego i oferenta odnośnie wcześniej ustalonego terminu będą podlegały nowemu terminowi.
12.6.Zamawiający nie zamierza organizować zebrania oferentów.
13. Osoby upoważnione do kontaktowania się z oferentami
Zamawiający wyznacza do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami następujące osoby:
Alicja Korzec tel.14 6790019, wew. 7 lub 796 604 025,fax. 14 670019.w godz. 8.00- 12.00 codziennie z wyjątkiem
sobót
14. Wymagania dotyczące wadium
Nie jest wymagane.
15. Termin związania ofertą.
Oferent pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu
składania ofert.
16. Opis sposobu przygotowania oferty
16.1.Oferta składana przez wg wzoru określonego w załączniku nr 1.
16.2.Do oferty oferent dołączy wszystkie dokumenty wymagane postanowieniami pkt. 8 i 9 niniejszej SIWZ.
16.3.Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku gdy oferta zawierać będzie propozycje rozwiązań
alternatywnych lub wariantowych oferta zostanie odrzucona.
16.4.Oferta wraz z załącznikami zostanie wypełniona przez oferenta ściśle według niniejszej specyfikacji, bez
dokonywania w nich zmian przez oferenta.
16.5.W przypadku gdy oferent dołączy jako załącznik do oferty, kserokopię jakiegoś dokumentu, musi być ona
potwierdzona przez oferenta „za zgodność z oryginałem”. Jeżeli kserokopia będzie nieczytelna lub będzie
budzić wątpliwości co do jej prawdziwości, a zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny
sposób zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii.
16.6.Oferta będzie napisana w języku polskim na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie. Oferty nieczytelne
nie będą rozpatrywane.
16.7.Oferta oraz załączniki muszą być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela oferenta pod rygorem
nieważności oferty. Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty o ile nie wynika ono z
dokumentów załączonych. Wszystkie zapisane strony oferty, a także załączników oraz miejsca w których
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oferent naniósł zmiany muszą być parafowane przez podpisującego ofertę.
16.8.Oferent winien umieścić ofertę w dwóch kopertach: wewnętrznej i zewnętrznej, które będą zaadresowane
" Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Kantego w Wojniczu". i posiadać oznaczenia:
"Oferta : „Dostawa produktów żywnościowych do stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej im. Św. Jana
Kantego w Wojniczu ul. Rynek 30 w 2013 roku” nie otwierać przed 28.12.2012 r. godz. 08.35”
Poza oznaczeniami podanymi powyżej, tylko koperta wewnętrzna będzie posiadać nazwę i adres oferenta.
Koperty powinny być zabezpieczone przed możliwością odczytania ich zawartości bez ich uszkodzenia.
16.9.Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że zamawiający
otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu
składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi być oznaczone jak w pkt
16.8 oraz dodatkowo podpisane : „Zmiana oferty" lub „Wycofanie oferty”. Oferent nie może wycofać oferty
ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.
16.10. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi oferent.
16.11. Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej SIWZ przeznaczone są wyłącznie w celu przygotowania
oferty i w żadnym wypadku nie powinny być wykorzystywane w inny sposób, ani udostępniane osobom nie
uczestniczącym w postępowaniu.
17. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
17.1.Oferty należy składać w sekretariacie Gminnego Zespół Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w
Wojnicz, ul. Szkolna 11, 32-830 Wojnicz.
17.2. Termin składania ofert upływa dnia 28.12.2012 r. o godz. 8.30.
17.3.Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym w pkt 17.2 zostanie zwrócona oferentowi nie
otwarta. Otwarta zostanie jedynie koperta zewnętrzna.
17.4.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.12.2012 r. o godz. 8.35 w siedzibie zamawiającego w obecności oferentów
którzy stawią się w określonym miejscu i czasie.
17.5. Oferent, który nie będzie obecny przy otwieraniu ofert może wystąpić do zamawiającego z wnioskiem o
przesłanie informacji ogłoszonych w trakcie otwarcia ofert. Zamawiający prześle niezwłocznie oferentowi te
informacje.
18. Opis sposobu obliczenia ceny.
18.1. Oferowaną cenę należy podać w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Wszelkie rozliczenia między zamawiającym, a wykonawcą będą prowadzone w walucie polskiej.
18.2. Przez cenę należy rozumieć wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany
zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz
podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu
podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym. Ustawa z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach
(Dz.U. Nr 97, poz. 1050 z późn. zm.).
18.3. Wszystkie pozycje formularza cenowego muszą zawierać cenę jednostkową oraz wartość brutto, z
uwzględnieniem kosztów transportu do miejsca dostawy i rozładunku, udzielonych upustów, itp.
18.4. Błędy w obliczaniu ceny lub omyłki rachunkowe w obliczaniu ceny, których nie można poprawić na
podstawie art. 87 ust. 2 ustawy Pzp, skutkują odrzuceniem oferty.
18.5. W czasie trwania sprzedaży promocyjnej artykułów objętych ofertą przetargową, Wykonawca zobowiązuje
się do sprzedawania Zamawiającemu tych artykułów po cenach promocyjnych, jeśli są one niższe od
przetargowych przez cały okres trwania promocji.
Uwaga! Przez czas trwania umowy o zamówienie publiczne na dostawę artykułów żywnościowych dla
przyszkolnej stołówki obowiązywać będą ceny jednostkowe za poszczególne pozycje towarów określone
w ofercie Wykonawcy.
19. Informacje dotyczące walut obcych w jakich mogą być prowadzone rozliczenia.
Nie będzie rozliczeń w walutach obcych.
20. Kryteria oceny ofert
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się niżej podanymi kryteriami i ich
wagami:
Kryterium Cena - znaczenie 100 pkt
KC = ------------------ X 100 (max liczba punktów w ocenianej pozycji)
Gdzie:
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KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy
CN - najniższa zaoferowana cena
COB - cena zaoferowana w ofercie badanej
Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi - 100 pkt.
21. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy.
21.1. Zamawiający udzieli zamówienia oferentowi, który spełni przedstawione wymagania oraz którego oferta
będzie najkorzystniejsza.
21.2. Zamawiający ogłosi wyniki postępowania na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie.
21.3. Przed upływem okresu związania z ofertą zamawiający powiadomi listem poleconym oferenta o
przyznaniu mu zamówienia. W powiadomieniu zostanie podany termin zawarcia umowy oraz cena oferty,
zwana dalej ceną umowną.
21.4. O dokonaniu wyboru oferty zamawiający powiadomi niezwłocznie pozostałych oferentów podając nazwę
oferenta który uzyskał zamówienie i cenę jego oferty.
21.5. Jeżeli oferent, którego oferta została wybrana, przedstawił nieprawdziwe dane lub uchyla się od zawarcia
umowy, zamawiający wybierze tę spośród pozostałych ważnych ofert, która uzyskała najwyższą liczbę
punktów.
22. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Nie jest wymagane.
23. Wzór umowy.
Wzór umowy stanowi załącznik nr 4.
24. Środki ochrony prawnej.
Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego zasad
określonych w ustawie prawo zamówień publicznych, przysługują środki odwoławcze przewidziane w Dziale VI
tej ustawy.
25. Informacje o podwykonawcach:
Jeżeli Oferent przewiduje zlecenie części zamówienia podwykonawcom, to zobowiązany jest do wskazania w
ofercie tej części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.
26. Załączniki do SIWZ:
Załącznik nr 1 - Formularz oferty.
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art.
22 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
Załącznik nr 4 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – kosztorys ofertowy.
Załącznik nr 5 - Wzór umowy.
Załącznik nr 6 - Oświadczenia.

Zatwierdzam
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(pieczęć adresowa oferenta)
Załącznik Nr 1
Oferta
Nazwa oferenta ...........................................................................................................................................
Adres oferenta ............................................................................................................................................
Nr faksu ..........................
W związku z ogłoszonym przetargiem nieograniczonym na wykonanie zadania pod nazwą
„Dostawa produktów żywnościowych do stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej im. Św. Jana
Kantego w Wojniczu ul. Rynek 30 w 2013 roku” oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z SIWZ :
1) Ceny poszczególnych części*:
Część nr 1 – dostawa artykułów spożywczych (różne). Mrożonki owocowe i warzywne:
Wartość brutto………………………………………………………………..…….….…… zł,
Słownie złotych: ……………………………………………………………………………………………
Część nr 2 – dostawa mięso, drobiu, przetwory mięsne i wędliny:
Wartość brutto………………………………………………………………..…….….…… zł,
Słownie złotych: ……………………………………………………………………………………………
Część nr 3 – dostawa warzyw i owoców. Warzywa i owoce przetworzone. Jaja:
Wartość brutto………………………………………………………………..…….….…… zł,
Słownie złotych: ……………………………………………………………………………………………
Część nr 4 – dostawa mleka i produkty mleczarskich:
Wartość brutto………………………………………………………………..…….….…… zł,
Słownie złotych: ……………………………………………………………………………………………
Część nr 5 – dostawa ryb:
Wartość brutto………………………………………………………………..…….….…… zł,
Słownie złotych: ……………………………………………………………………………………………
Część nr 6 – dostawa pieczywa świeżego, wyroby piekarskie i ciastkarskie:
Wartość brutto………………………………………………………………..…….….…… zł,
Słownie złotych: ……………………………………………………………………………………………
2) oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,
nie wnosimy do niej zastrzeżeń i uznajemy się za związanych określonymi w niej zasadami
postępowania,
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3) oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia,
4) oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został
przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia
umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez
zamawiającego,
5) załącznikami do niniejszej oferty są :
a) .....................................
b) .....................................
c) .....................................

............................................................
(podpis upoważnionego przedstawiciela oferenta)

*Należy wypełnić tylko te części na które składana jest oferta, pozostałe należy wykreślić.
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Załącznik Nr 2

Nazwa oferenta ...........................................................................................................................................
Adres oferenta ............................................................................................................................................

OŚWIADCZENIE
O SPEŁNIANIU WARUNKÓW OKREŚLONYCH W ART.22 USTAWY

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pod nazwą „Dostawa
produktów żywnościowych do stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej im. Św. Jana Kantego w
Wojniczu ul. Rynek 30 w 2013 roku”, oświadczamy, że spełniam warunki
w zakresie :
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania.
2. posiadania wiedzy i doświadczenia
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam(y) własnoręcznym podpisem świadom(i)
odpowiedzialności karnej z art. 297 kk.

.................................... , dn .........................
.................................................................
(podpis upoważnionego przedstawiciela oferenta)
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Załącznik Nr 3

Nazwa oferenta ...........................................................................................................................................
Adres oferenta ............................................................................................................................................

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pod nazwą „Dostawa
produktów żywnościowych do stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej im. Św. Jana Kantego w
Wojniczu ul. Rynek 30 w 2013 roku”, oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na
podstawie art. 24 ust 1 i ust 2 pkt. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (
Dz. U. Nr 223 / 2007 poz. 1655 z późniejszymi zmianami).
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam(y) własnoręcznym podpisem świadom(i)
odpowiedzialności karnej z art. 297 kk.

.................................... , dn .........................
.................................................................
(podpis upoważnionego przedstawiciela oferenta)
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Załącznik Nr 4

Część 1. Formularz asortymentowo-cenowy
(Kalkulacja cenowa zamówienia)
Artykuły spożywcze (różne).
Mrożonki owocowe i warzywne.
Lp.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

11

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Nazwa towaru

Aromat do ciast
10ml
Wafelek w
czekoladzie 52g
Czekolada
mleczna 100g
Sól
Cynamon
20 g
Cukier
wanilinowy 32g
Ryż biały
Ryż biały
długoziarnisty 4
x 100 g
Herbata
expresowa
300szt.
Rodzynki
sułtańskie 100g
Makaron z
pszenicy durum
nitki
3 kg
Makaron gruby
z pszenicy
durum 3 kg
Majonez 3l
Pietruszka
zielona suszona
250g
Koper suszony
250g
Pieprz czarny
mielony 500g
Papryka słodka
mielona 720g
Sos do spaghetti
Napoli 0,9kg
Majeranek otarty
150g
Kminek 800g
Ziele ang. 350g
Liść laurowy
100g
Zioła
prowansalsk.

Jednostka
miary

Cena
jedn.
netto

Stawka
podatku
VAT w
%

Ilość
towaru

szt.

100

szt.

250

szt.

500

kg

120

szt.

15

szt.

200

kg

100

szt.

120

szt.

30

szt.

120

szt.

30

szt.

20

szt.

50

szt.

30

szt.

15

szt.

12

szt.

8

szt.

40

szt.

4

szt.
szt.

10
8

szt.

8

szt.

5

Wartość
netto w zł

Wartość
podatku
VAT w zł

Wartość
brutto w
zł
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24
25

26

27

28

29

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

44

45
46
47

300g
Marynata do
drobiu 700g
Delikat
przyprawa do
ryb 600g
Marynata do
wieprzowiny
750g
Polewa z
owoców leśnych
1200 g
Delikat
przyprawa
warzywna szefa
kuchni 5kg
Delikat
przyprawa w
płynie do zup i
potraw
860 ml
Drożdże
100 g
Cukier biały
Cukier puder
400 g
Galaretka 850 g
Sok owocowy
100 % 1 l
Tymianek
300 g
Słonecznik
łuskany 100 g
Ciastka Delicje
147 g
Olej rzepakowy
z pierwszego
tłoczenia 1 l
Kasza manna
Mąka pszenna
Poznańska typ
500
Kasza
jęczmienna
Mąka
ziemniaczana
Kalafior
mrożony
2,5 kg
Fasola
szparagowa
mrożona
2,5 kg
Koncentrat
pomidorowy
30% 800 g
Chrzan w słoiku
280 g
Brzoskwinie w
puszce

szt.

5

szt.

5

szt.

4

szt.

35

szt.

10

szt.

70

szt.

30

kg

250

szt.

30

szt.

35

szt.

200

szt.

2

szt.

240

szt.

450

szt.

400

kg

20

kg

400

kg

200

kg

50

szt.

40

szt.

20

szt.

90

szt.

40

szt.

20
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48
49

50

51

52

53

54

55

56

57

850 ml
Ananas w
puszce 565 g
Ogórek
konserwowy
900 g
Groszek
konserwowy 800
g
Mieszanka
kompotowa
mrożona
2,5 kg
Kukurydza
konserwowa 800
g
Fasolka
czerwona
konserwowa 800
g
Marchew z
groszkiem
mrożony
2,5 kg
Brukselka
mrożona
2,5 kg
Brokuły
mrożone
2,5 kg
Groszek zielony
mrożony
2,5 kg
RAZEM

szt.

20

szt.

350

szt.

150

szt.

120

szt.

120

szt.

120

szt.

40

szt.

20

szt.

20

szt.

8

Minimalny termin przydatności do spożycia: świeże.
Wartość oferty netto …………….zł, słownie:………………………………………………….
Wartość podatku VAT …………..zł, słownie:………………………………………………….
Wartość oferty brutto:…………….zł, słownie………………………………………………….
Uwaga! Podana ilość towarów jest ilością szacunkową. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian ilościowych w
poszczególnych pozycjach, w tym także zamówienia mniejszej ilości towarów. Zmiany ilości związane są z aktualną liczbą
osób korzystających
z dożywiania.

Data:…………………………..

Podpis:…………………………..

*W razie nie wypełnienia wszystkich pozycji formularza oferta będzie odrzucona.
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Część 2. Formularz asortymentowo-cenowy
(Kalkulacja cenowa zamówienia)
Mięso, drób, przetwory mięsne i wędliny.
Lp.

1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11

Nazwa towaru

Łopatka
wieprzowa b/k
Schab
wieprzowy z/k
Filet z
kurczaka
Porcje
rosołowe
Mięso
gulaszowe
z indyka
Kiełbasa
toruńska
Kości
wieprzowe
karkowe
Kości
wieprzowe
schabowe
Boczek
surowy
Filet z indyka
Słonina
RAZEM

Jednostka
miary

Cena
jedn.
netto

Stawka
podatku
VAT w
%

Ilość
towaru

kg

350

szt.

240

kg

260

kg

150

kg

280

kg

70

kg

400

kg

300

kg

10

kg
kg

120
10

Wartość
netto w zł

Wartość
podatku
VAT w zł

Wartość
brutto w
zł

Minimalny termin przydatności do spożycia: świeże.
Wartość oferty netto …………….zł, słownie:………………………………………………….
Wartość podatku VAT …………..zł, słownie:………………………………………………….
Wartość oferty brutto:…………….zł, słownie………………………………………………….
Uwaga! Podana ilość towarów jest ilością szacunkową. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian ilościowych w
poszczególnych pozycjach, w tym także zamówienia mniejszej ilości towarów. Zmiany ilości związane są z aktualną liczbą
osób korzystających z dożywiania.
Data:…………………………..

Podpis:…………………………..

*W razie nie wypełnienia wszystkich pozycji formularza oferta będzie odrzucona
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Część 3. Formularz asortymentowo-cenowy
(Kalkulacja cenowa zamówienia)
Warzywa i owoce
Warzywa i owoce przetworzone
Jaja
Nazwa towaru

Jednostka
miary

1
2
3

Banany
Mandarynki
Jabłka
Burak
ćwikłowy
Cebula
Czosnek
Kalafior
Marchew
Pietruszka
Pieczarka
Por
Seler
Sałata zielona
Papryka
czerwona
Ziemniaki
Fasola Jaś
sucha
Ogórki
Pomidory
Kapusta biała
Kapusta
pekińska
Kapusta
czerwona
Rabarbar
Truskawka
Borówka
Wiśnie
Szczypiorek
Cytryna
Porzeczka
czarna
Porzeczka
czerwona
Rzodkiewka
pęczek
Śliwa
węgierka
Brokuły
Ogórki
kiszone 0,4 kg
Kapusta

kg
kg
kg

180
160
300

kg

500

kg
kg
szt.
kg
kg
kg
szt.
kg
szt.

400
10
120
1200
240
220
100
200
100

kg

50

kg

5000

kg

150

kg
kg
kg

200
100
500

kg

80

kg

200

kg
kg
kg
kg
szt.
kg

20
70
60
150
50
70

kg

130

kg

100

szt.

30

kg

30

szt.

90

szt.

180

kg

250

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Cena
jedn.
netto

Stawka
podatku
VAT w
%

Ilość
towaru

Lp.

Wartość
netto w zł

Wartość
podatku
VAT w zł

Wartość
brutto w
zł
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35

kiszona
Jaja duże
RAZEM

szt.

8000

Minimalny termin przydatności do spożycia: świeże.
Wartość oferty netto …………….zł, słownie:………………………………………………….
Wartość podatku VAT …………..zł, słownie:………………………………………………….
Wartość oferty brutto:…………….zł, słownie………………………………………………….
Uwaga! Podana ilość towarów jest ilością szacunkową. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian ilościowych w
poszczególnych pozycjach, w tym także zamówienia mniejszej ilości towarów. Zmiany ilości związane są z aktualną liczbą
osób korzystających z dożywiania.

Data:…………………………..

Podpis:…………………………..

*W razie nie wypełnienia wszystkich pozycji formularza oferta będzie odrzucona.
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Część 4. Formularz asortymentowo-cenowy
(Kalkulacja cenowa zamówienia)
Mleko i produkty mleczarskie
Nazwa towaru

Jednostka
miary

1

Mleko 2%
Ser biały
3xmielony
600g
Śmietana 30%
0,5l
Śmietana 18%
0,4l bez skrobi
modyfikowanej
Masło extra
200g,
min.82% zaw.
tłuszczu
Jogurt pitny
250g
Ser żółty 45%
Deser
mlecznoczekoladowy
55g
RAZEM

l

400

szt.

500

szt.

80

szt.

2000

szt.

1200

szt.

3000

kg

70

szt.

1200

2
3
4

5

6
7
8

Cena
jedn.
netto

Stawka
podatku
VAT w
%

Ilość
towaru

Lp.

Wartość
netto w zł

Wartość
podatku
VAT w zł

Wartość
brutto w
zł

Minimalny termin przydatności do spożycia: świeże.
Wartość oferty netto …………….zł, słownie:………………………………………………….
Wartość podatku VAT …………..zł, słownie:………………………………………………….
Wartość oferty brutto:…………….zł, słownie………………………………………………….
Uwaga! Podana ilość towarów jest ilością szacunkową. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian ilościowych w
poszczególnych pozycjach, w tym także zamówienia mniejszej ilości towarów. Zmiany ilości związane są z aktualną liczbą
osób korzystających z dożywiania.

Data:…………………………..

Podpis:…………………………..

*W razie nie wypełnienia wszystkich pozycji formularza oferta będzie odrzucona.
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Część 5. Formularz asortymentowo-cenowy
(Kalkulacja cenowa zamówienia)
Ryby
Lp.

Nazwa towaru

Jednostka
miary

1

Filet z dorsza

kg

Cena
jedn.
netto

Stawka
podatku
VAT w
%

Ilość
towaru

Wartość
netto w zł

Wartość
podatku
VAT w zł

Wartość
brutto w
zł

500

Minimalny termin przydatności do spożycia: świeże.
Wartość oferty netto …………….zł, słownie:………………………………………………….
Wartość podatku VAT …………..zł, słownie:………………………………………………….
Wartość oferty brutto:…………….zł, słownie………………………………………………….
Uwaga! Podana ilość towarów jest ilością szacunkową. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian ilościowych w
poszczególnych pozycjach, w tym także zamówienia mniejszej ilości towarów. Zmiany ilości związane są z aktualną liczbą
osób korzystających z dożywiania.
Data:…………………………..

Podpis:…………………………..

*W razie nie wypełnienia wszystkich pozycji formularza oferta będzie odrzucona.
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Część 6. Formularz asortymentowo-cenowy
(Kalkulacja cenowa zamówienia)
Pieczywo świeże, wyroby piekarskie i ciastkarskie.
Lp.

1
2
3
4
5

Nazwa towaru

Chleb
ziarnisty 600g
Bułka 100g
Bułka tarta
Chleb
pszenno-żytni
600g
Pączki
RAZEM

Jednostka
miary

Cena
jedn.
netto

Stawka
podatku
VAT w
%

Ilość
towaru

szt.

160

szt.
kg

400
100

szt.

120

szt.

220

Wartość
netto w zł

Wartość
podatku
VAT w zł

Wartość
brutto w
zł

Minimalny termin przydatności do spożycia: świeże.
Wartość oferty netto …………….zł, słownie:………………………………………………….
Wartość podatku VAT …………..zł, słownie:………………………………………………….
Wartość oferty brutto:…………….zł, słownie………………………………………………….
Uwaga! Podana ilość towarów jest ilością szacunkową. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian ilościowych w
poszczególnych pozycjach, w tym także zamówienia mniejszej ilości towarów. Zmiany ilości związane są z aktualną liczbą
osób korzystających
z dożywiania.
Data:…………………………..

Podpis:…………………………..

*W razie nie wypełnienia wszystkich pozycji formularza oferta będzie odrzucona.
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Załącznik nr 5

UMOWA (PROJEKT)
zawarta w dniu ……………………………………….. 2012 r. w Wojniczy
pomiędzy ………………………………………………. reprezentowaną przez
…………………………………
zwaną dalej Zamawiającym
a………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
zwanym dalej Wykonawcą,
Strony oświadczają, że niniejsza umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, nr ………………. na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pózn. zm.),
zwanej dalej „ustawa Pzp” została zawarta Umowa następującej treści
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem niniejszej Umowy są dostawy produktów żywnościowych do stołówki szkolnej przy Szkole
Podstawowej im. Św. Jana Kantego w Wojniczu ul. Rynek 30 w 2013 roku, których asortyment, maksymalne
ilości, ceny jednostkowe oraz wartość brutto określa załącznik nr 4 do SIWZ – Formularz asortymentowo-cenowy,
będący integralną częścią umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że towar spełnia wymagania i odpowiada cechom określonym w załącznikach do
umowy.
§2
TERMIN WYKONANIA
1. Strony ustalają okres realizacji przedmiotu umowy: od dnia ….. stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.
2. W okresie ferii zimowych oraz letnich, przerw świątecznych oraz innych przerw wynikających z
organizacji roku szkolnego. Zamawiający nie będzie prowadził żywienia dzieci, w związku z tym nie będzie
zapotrzebowania na dostawy.
§3
DOSTARCZENIE TOWARU
1. Wykonawca dostarczy towar na własny koszt i ryzyko.
2. Dostawy towaru, o którym mowa w § 1 realizowane będą sukcesywnie na podstawie składanych przez
Zamawiającego faksem lub telefonicznie zamówień, określających dni i godziny dostawy oraz asortyment i ilość
danego towaru.
3. Wykonawca niezwłocznie potwierdzi przyjęcie zamówienia do realizacji w formie, o której mowa w ust. 2.
4. Zamawiający przewiduje możliwość korekt zamówień, które będą dokonywane faksem lub telefonicznie z
wyprzedzeniem jednego dnia, a w przypadkach szczególnych w dniu dostawy.
5. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania towaru należytej jakości i odpowiadającego polskim normom.
§4
ODBIÓR TOWARU
1. Odbiór ilościowy i jakościowy dostarczanego towaru będzie dokonywany przez Zamawiającego w jego siedzibie
przy udziale przedstawiciela Wykonawcy.
2. Dowodem zrealizowania dostawy będzie pisemne potwierdzenie przyjęcia towaru przez upoważnionego
pracownika Zamawiającego.
3. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania towaru pierwszej jakości.
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4. W przypadku dostarczenia towaru z przekroczonym terminem przydatności do spożycia, liczonym od dnia
dostawy towaru, z widocznymi śladami uszkodzeń mechanicznych (wgniecenia, pęknięcia), Zamawiający zażąda
natychmiastowej wymiany tego towaru na wolny od wad, pod rygorem zastosowania zakupu interwencyjnego.
5. Ponadto Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zakupu interwencyjnego w przypadku niedostarczenia
przez Wykonawcę towaru w ustalonym terminie lub dostarczenia innego asortymentu towaru niż przewidzianego
w zamówieniu.
6. Jeżeli cena towaru, o którym mowa w ust. 4 i 5 zakupionego interwencyjnie, będzie wyższa od ceny
wynikającej z zawartej umowy, różnice między cenami pokryje Wykonawca.
§5
CENA ORAZ WARUNKI PŁATNOŚCI
1.Maksymalną wartość przedmiotu zamówienia strony ustalają na podstawie załącznika nr 2 do SIWZ – formularz
cenowy na następujące pakiety:
Część nr 1 – dostawa artykułów spożywczych (różne). Mrożonki owocowe i warzywne:
Wartość brutto………………………………………………………………..…….….…… zł,
Słownie złotych: ……………………………………………………………………………………………………..
Część nr 2 – dostawa mięso, drobiu, przetwory mięsne i wędliny:
Wartość brutto………………………………………………………………..…….….…… zł,
Słownie złotych: ………………………………………………………………………………………………………
Część nr 3 – dostawa warzyw i owoców. Warzywa i owoce przetworzone. Jaja:
Wartość brutto………………………………………………………………..…….….…… zł,
Słownie złotych: ………………………………………………………………………………………………………
Część nr 4 – dostawa mleka i produkty mleczarskich:
Wartość brutto………………………………………………………………..…….….…… zł,
Słownie złotych: ………………………………………………………………………………………………………
Część nr 5 – dostawa ryb:
Wartość brutto………………………………………………………………..…….….…… zł,
Słownie złotych: ………………………………………………………………………………………………………
Część nr 6 – dostawa pieczywa świeżego, wyroby piekarskie i ciastkarskie:
Wartość brutto………………………………………………………………..…….….…… zł,
Słownie złotych: ………………………………………………………………………………………………………
2. Podana cena zawiera wszelkie koszty, związane z realizacją przedmiotu zamówienia określonego w § 1 umowy
(koszty transportu i rozładunku).
3. Podane w ofercie ceny będą stałe przez okres trwania umowy tj. od ….. stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.
4. W czasie trwania oferty promocyjnej artykuły objęte ofertą przetargową, Wykonawca zobowiązuje się do
sprzedawania Zamawiającemu po cenach promocyjnych, jeżeli są niższe od przetargowych, przez cały okres
trwania promocji.
5. Wykonawca przy każdej dostawie przedkłada Zamawiającemu fakturę VAT obejmującą dostarczone towary.
6. Zapłata za zrealizowane zamówienie nastąpi przelewem na podane na fakturze konto Wykonawcy w terminie
21 dni licząc od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
7. Za termin zapłaty uznaje się dzień, w którym Zamawiający polecił swemu bankowi przelać na rachunek
Wykonawcy kwotę wynikającą z wystawionej faktury.
8. Od faktury niezapłaconej w terminie określonym w ust. 6 Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe.
§6
OBOWIĄZKI WYKONAWCY
1. Wykonawca będzie realizował dostawy sukcesywnie w ilościach uzależnionych od bieżących potrzeb.
Dostawy będą realizowane będą w godzinach 07:00 – 07:15 (Mięso, drób, przetwory mięsne i wędliny – Część 2)
oraz w godzinach 7:00 – 8:00 (pozostałe grupy towarów - części) w dni robocze.
2. Towar zakwestionowany Wykonawca wymieni na inny pełnowartościowy w ciągu
24 godzin od momentu dostawy – dotyczy towarów dostarczanych raz lub dwa razy w tygodniu, natomiast
dostarczany codziennie w ciągu 45 minut od zakwestionowania towaru.
3. Produkty żywnościowe muszą być dostarczane w opakowaniach jednostkowych opisanych w formularzu
cenowym lub w opakowaniu o gramaturze bardzo zbliżonej, nie mniejszej niż opisana przez Zamawiającego.
4. Produkty żywnościowe objęte dostawą powinny spełniać wymogi sanitarno – epidemiologiczne i zasady
systemu HACCP w zakładach żywienia zbiorowego między innymi: odpowiednie specyfikacje jakościowe lub
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atesty, odpowiednie oznakowanie i termin przydatności do spożycia, odpowiedni sposób przewożenia
towarów – zachowanie rozdzielności transportu, odpowiednią temperaturę podczas transportu i warunki
sanitarne pojazdu.
§7
OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO
1. Zamawiający będzie zgłaszał zapotrzebowanie telefonicznie najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień
planowanej dostawy do godz. 10°°. Zamawiający dopuszcza możliwość nie składania zamówień w okresie ferii
zimowych oraz letnich, przerw świątecznych oraz innych przerw wynikających z organizacji roku szkolnego.
2. Zapewnienie sprawdzenia zgodności dostarczonego asortymentu i jego ilości ze złożonym zamówieniem
bezpośrednio przy odbiorze.
3. Potwierdzenie pisemne zgodności w w/w zakresie nastąpi bezpośrednio przy odbiorze.
4. W przypadku zakwestionowania asortymentu, jego ilości, jakości lub terminów ważności Zamawiający
telefonicznie zgłosi Wykonawcy konieczność wymiany zakwestionowanego asortymentu pod względem
jakościowym, ilościowym oraz terminów ważności.
§8
KARY UMOWNE
1. Strony ustalają, że w przypadku nienależytego wykonania postanowień niniejszej Umowy, obowiązującą
formą odszkodowania będą kary umowne naliczane w następujących przypadkach i wysokościach:
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) z tytułu nie przystąpienia do realizacji umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10%
sumy cen zamówienia, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 ÷ 6;
b) z tytułu nie przystąpienia do realizacji części umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości
10 % ceny zamówienia, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt. 1 ÷ 6, bądź sumy tych cen w zależności od rodzaju dostaw,
do których Wykonawca nie przystąpił;
2) Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kar umownych:
a) za rozwiązanie przez Stronę umowy w trakcie jej realizacji, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w
wysokości 10% ceny niezrealizowanego zamówienia w maksymalnej wysokości, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt. 1
÷ 6, określonego na dzień odstąpienia od umowy;
b) za zwłokę w realizacji poszczególnych dostaw, w wysokości 1% ceny niedostarczonego w terminie towaru za
każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony od następnego dnia po dniu, w którym wyznaczony był termin
dostawy w składanych przez Zamawiającego zamówieniach.
c) Kary, o których mowa w pkt 1 a, b Zamawiajacy potrąci z faktur wystawionych
przez Wykonawcę.
2. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody będące następstwem nienależytego
wykonania przedmiotu Umowy i zobowiązuje się pokryć je w pełnej wysokości.
3. Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych
w wyniku realizacji niniejszej Umowy.
§9
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, w przypadku, gdy:
1) nienależytego wykonania przez Wykonawcę postanowień umowy lub w razie istotnej zmiany okoliczności
powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w
chwili zawarcia umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy. W przypadku zaistnienia
wyżej wymienionych okoliczności Wykonawca może jedynie żądać wynagrodzenia należnego z tytułu
wykonania bieżącej dostawy. Odstąpienie od Umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
2) Zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy.
3) Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, w zakresie uniemożliwiającym
wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy.
4) Wykonawca nie rozpoczął wykonania przedmiotu Umowy bez uzasadnionych przyczyn lub przerwał go i nie
kontynuuje go pomimo wezwania Zamawiającego, złożonego na piśmie.
5) Wykonawca z własnej winy przerwał realizację przedmiotu umowy i przerwa ta spowodowała opóźnienie
w stosunku do założeń umownych o dłużej niż 7 dni.
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6) Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia przewidziany niniejszą Umową w sposób różny od opisanego w
Umowie.
7) Zamawiający może odstąpić od Umowy bez wyznaczenia dodatkowego terminu w ciągu 14 dni od
powzięcia wiadomości, że Wykonawca nie wykonuje lub nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne.
Za nienależycie wykonany przedmiot umowy wynagrodzenie nie przysługuje.
2. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, z przyczyn określonych
w § 9 ust. 1, pkt. 1 ÷ 7, Wykonawcy przysługuje prawo do wynagrodzenia za należycie wykonany przedmiot
zamówienia do dnia odstąpienia od umowy.
§ 10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości zamawianych towarów poprzez zmianę wielkości
zamówienia do 20 %, w przypadku zmiany liczby uczniów w związku z nowym rokiem szkolnym, której
Zamawiający nie jest w stanie obecnie dokładnie określić. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługuje żadne
roszczenie finansowe ani prawne.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci
aneksu podpisanego przez obydwie Strony.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmiany terminu wykonania przedmiotowej umowy.
4. W razie powstania sporu związanego z wykonaniem niniejszej umowy, Strony zobowiązane są kierować
swoje roszczenia na piśmie w ciągu 7 dni od daty zaistnienia potrzeby do zgłoszenia roszczenia.
5. Jeżeli którakolwiek ze Stron odmówi uznania roszczenia lub nie udzieli odpowiedzi na otrzymane roszczenie w
terminie, o którym mowa w § 10 ust. 5, każda ze Stron może zwrócić się o rozstrzygnięcie sporu do Sądu
Powszechnego, właściwego ze względu na siedzibę Zamawiającego.
6. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy stosuje się przepisy
Kodeksu Cywilnego oraz Prawa zamówień publicznych.
7. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jeden egzemplarz dla
Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
8. Załącznikami do umowy, stanowiącymi jej integralną część są formularze cenowe.

WYKONAWCA:

………………………..……………

ZAMAWIAJĄCY:

………………….………..…..……
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Załącznik Nr 6

Nazwa oferenta ...........................................................................................................................................
Adres oferenta ............................................................................................................................................

OŚWIADCZENIA
Oświadczam, że:
1. oferowane przez nas artykuły są dopuszczone do obrotu na terenie Polski zgodnie z ustawą
z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity Dz.U nr 136,
poz. 914 z późn. zm.).
2. osoby zajmujące się dostawą towarów posiadają aktualne badania do celów sanitarno –
epidemiologicznych
3. nie zalegam / zalegam z opłacaniem podatków,*
4. nie zalegam / zalegam z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne,*
5. uzyskałem przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.*

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam(y) własnoręcznym podpisem świadom(i)
odpowiedzialności karnej z art. 297 kk.

.................................... , dn .........................
.................................................................
(podpis upoważnionego przedstawiciela oferenta)

*niepotrzebne skreślić
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