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1. NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

1.1 Zamawiający: 

Zespół Placówek Oświatowych w Ścinawie 

59-330 Ścinawa, ul. Królowej Jadwigi 9 

Regon 364939815 

Tel. 768412646 

Fax 768412648 

 

1.2 Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. od 7
00

 do 15
00

 

2.  TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

2.1. Do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy ustawy z  dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 j.t. z późn. zm.)  oraz w sprawach 

nieregulowanych przepisy ustawy - Kodeks cywilny 
 

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie  art. 39 
 

2.2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w języku polskim. 
2.4. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej. 
2.5. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów. 
2.6. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej. 
2.7. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia rozliczeń z Wykonawcą w walutach obcych. 
2.8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego. 
2.9. Oferty złożone przez Wykonawców zostaną otwarte publicznie. 
2.10. Po otwarciu ofert Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej zgodnie z 
zasadami i kryteriami określonymi w dalszej części SIWZ. 
  

3.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

3.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa „żywności, napojów i produktów 

pokrewnych” do stołówki szkolnej przy  Zespole Placówek Oświatowych w 

Ścinawie. 

3.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załącznikach od nr 1 do 

11 do SIWZ. 

3.3 Dopuszcza się składanie ofert częściowych na zadania wymienione w 

niniejszym postępowaniu. 

3.4 Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające polegające na rozszerzeniu 

dostawy o asortyment objęty  CPV – 15000000-8 żywność, napoje i produkty 

pokrewne, CPV 03000000-1 – produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, 

leśnictwa i podobne, CPV: 05100000-ryby schłodzone, stanowiących nie więcej 

niż 50% wartości zamówienia podstawowego. 

3.5 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

3.6 Wspólny Słownik Zamówień Publicznych  kod  CPV – 15000000-8 – żywność, 

napoje i produkty pokrewne, CPV 03000000-1 – produkty rolnictwa, hodowli, 

rybołówstwa, leśnictwa i podobne, CPV: 05100000-ryby schłodzone, (CPV: 

15851000-8) – wyroby garmażeryjne świeże  

3.7 Wykonawca winien działać zgodnie z systemem HACCP, o którym mowa w 

ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 63, poz. 634 z późniejszymi zmianami) i do każdorazowego 

zamówienia dostarczać świadectwa i atesty wymagane przepisami prawa.   
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4.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

4.1 Termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy do 30.06.2019r. 

5.  OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

5.1 O zamówienie mogą ubiegać się  wykonawcy,  którzy spełniają warunki określone  

w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (zał. nr 11 do SIWZ)., a w szczególności: 

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie,  

3) dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia,   

4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia, 

5) Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego dostarczania artykułów na miejsce 

własnym pojazdem samochodowym, przystosowanym do przewozu wymienionych 

artykułów żywnościowych, spełniającym wymagania Terenowej Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej, 

5.2 Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana  

wg formuły „spełnia – nie spełnia” na podstawie oświadczeń i dokumentów 

przedstawionych przez wykonawcę, wymienionych w pkt. 6 SIWZ 

5.3 Niespełnienie któregokolwiek warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy 

z postępowania i uznanie jego oferty za odrzuconą. 

5.4 Przesłanki wykluczenia 

5.4.1.  Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę w okolicznościach 

wskazanych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, tj.:  
 

1) Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał 

braku podstaw wykluczenia;  

 

2) Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

 a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, 

art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, 

z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 

2016 r. poz. 176),  

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 

1997 r. –Kodeks karny,  

c) skarbowe,  

d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);  

 

3) Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika 

spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub 

komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w 

ppkt 2;  

 

4) Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 

administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne 

lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące 

porozumienie w sprawie spłaty tych należności;  
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5) Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził 

zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia 

warunki udziału w postępowaniu, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie 

przedstawić wymaganych dokumentów;  

 

6) Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje 

wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane 

przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;  

 

7) Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego 

lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia;  

 

8) Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub 

którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, 

agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego 

postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane 

w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;  

 

9) Wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie 

konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający 

jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;  

 

10) Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się 

o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o 

odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 

2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);  

 

11) Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się 

o zamówienia publiczne;  

 

12) Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), 

złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do 

zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  
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5.4.2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę w okolicznościach 

wskazanych w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp, tj.:  
 

1) Wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie 

w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację 

jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 

maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość 

ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony 

prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez 

likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 

1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.);  

 

2) Wykonawcę, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa 

jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego 

niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie 

wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;  

 

3) Wykonawcę, jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp, 

uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 

pkt 2-4 ustawy Pzp z: 

 a) Zamawiającym,  

 b) osobami uprawnionymi do reprezentowania Zamawiającego,  

 c) członkami komisji przetargowej,  

 d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a ustawy Pzp – 

chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny 

sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;  

  

4) Wykonawcę, który z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie 

wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę 

koncesji, zawartą z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp, co 

doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;  

 

5) Wykonawcę, będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie 

przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego 

popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 

3 000 złotych;  

 

6) Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, 

wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce 

komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, 

o którym mowa w pkt 5;  

 

7) Wykonawcę, wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu 

obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o 

zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3 000 

złotych;  

 

8) Wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą 

stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 

15 ustawy Pzp, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące 

porozumienie w sprawie spłaty tych należności.  
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5.4.3. Wykluczenie wykonawcy następuje:  
 

1) w przypadkach, o których mowa w pkt 5.4.1. ppkt 2 lit. a-c i ppkt 3, gdy osoba, o której mowa 

w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w pkt 5.4.1. ppkt 2 lit. a-c, jeżeli 

nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z 

podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia;  

 

2) w przypadkach, o których mowa:  

 a) w pkt 5.4.1. ppkt 2 lit. d i ppkt 3, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została 

skazana za przestępstwo wymienione w ust. 2 pkt 2 lit. d,  

 b) w pkt 5.4.1. ppkt 4  

 c) w pkt 5.4.2. ppkt 5-7- jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia 

się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym 

wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja 

potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna;  

  

3) w przypadkach, o których mowa w pkt 5.4.1. ppkt 7 i 9 lub pkt 5.4.1.2. ppkt 2 i 4, jeżeli nie 

upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;  

 

4) w przypadku, o którym mowa w pkt 5.4.1. ppkt 10, jeżeli nie upłynął okres, na jaki został 

prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;  

 

5) w przypadku, o którym mowa w pkt 5.4.1. ppkt 11, jeżeli nie upłynął okres obowiązywania 

zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.  

 

5.4.4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie pkt 5.4.1. ppkt 2 i 3 oraz 5-9 lub pkt 

5.4.2., może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do 

wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej 

przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną 

krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz 

współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, 

organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym 

przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu 

wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, 

będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz 

ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres 

obowiązywania tego zakazu.  

5.4.5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i 

szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione 

na podstawie pkt 5.4.4.  

5.4.6. W przypadkach, o których mowa w pkt 5.1.1. ppkt 8, przed wykluczeniem Wykonawcy, 

Zamawiający zapewnia temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w 

przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. 

Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji.  

5.4.7. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia.  

5.4.8. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może 

podlegać wykluczeniu z postępowania. 

 

6.  WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU 

W POSTĘPOWANIU 
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6.1 W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania 

określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie 

art. 24 ustawy Pzp do oferty należy dołączyć do wglądu następujące dokumenty w 

formie oryginału lub kopii poświadczonej z oryginałem przez wykonawcę w 

obecności zamawiającego: 

1) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zał. 

nr 11, 

2) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia – zał. nr 12, 

a w przypadku gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej do oferty należy 

również dołączyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej. 

3) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie 

do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu 

do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego 

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

4) Wykaz środków transportu wraz z załączonymi zaświadczeniami, opiniami lub 

decyzjami – zał. nr 13 

UWAGI: 

1) Jeżeli wykonawca wykazuje spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 

ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b 

ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający 

żąda od wykonawców przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów 

wymienionych w pkt. 6.1 SIWZ 

2) W przypadku gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, 

osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych 

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków. 

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 wykonaniu zamówienia. 

3) 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 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.  

4) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 6.1 ppk.1 do .2 SIWZ składa 

dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,  

5) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa, 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. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio. 

6) 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 
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niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 

7) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w 

postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego i przedkładają do oferty 

ustanowione pełnomocnictwo. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, 

których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację 

zamówienia, są zobowiązani przyjąć formę prawną: konsorcjum lub inną równoważną formę 

prawną. W tym celu przed podpisaniem umowy o niniejsze zamówienie są oni zobowiązani 

przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych wykonawców. 

 

7.  INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 

WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB 

DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO 

POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

7.1 Zamawiający będzie porozumiewał się z Wykonawcami pisemnie - listownie, 

faksem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: e-mail: sp3@scinawa.pl. 

7.2 Wszystkie wnioski, oświadczenia, zawiadomienia (w tym pytania) oraz informacje 

muszą być przekazane przez Wykonawcę Zamawiającemu pisemnie, a przekazane 

drogą elektroniczną lub faksem  muszą być niezwłocznie potwierdzone pisemnie 

zgodnie z art. 27 ustawy Pzp. 

7.3 Wykonawca może zwracać się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 

Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba  

o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed 

terminem składania ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający 

przekazuje wykonawcom, którym przekazał SIWZ bez ujawniania źródła 

zapytania oraz zamieszcza na stronie internetowej.  

7.4 W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie, 

przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ. Dokonaną 

w ten sposób modyfikację zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim 

wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieści dokonaną modyfikację na 

swojej stronie internetowej. 

7.5 Modyfikacji treści SIWZ nie może dotyczyć kryteriów oceny ofert, warunków 

udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełniania. 

7.6 Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści 

SIWZ niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. 

7.7 Jeżeli zmiana, o której mowa w pkt. 7.4. SIWZ, prowadzić będzie do zmiany treści 

ogłoszenia o niniejszym zamówieniu, Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie 

ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, na swojej stronie internetowej: w 

zakładce „Zam. publiczne” oraz w swojej siedzibie. 

7.8 O przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie zawiadomi 

wszystkich wykonawców, którym  przekazano SIWZ oraz zamieści tę informację 

na swojej stronie internetowej. 

7.9 Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wykonawców. 

7.10 Ze strony zamawiającego osobami upoważnionymi do kontaktowania się z 

wykonawcami są osoby: 

a) w sprawach merytorycznych: Jadwiga Starostka, tel. 768412646 (wew. 270),  

godziny kontaktowe: poniedziałek – piątek od 7.00 do 14.00. 
b) w sprawach proceduralnych: Jacek Kuczyński, tel. 767591058 (wew. 150), 

godziny kontaktowe: poniedziałek – piątek od 8.00 do 14.00 
Zamawiający jednocześnie zastrzega, że wszelkie zapytania Wykonawców winny 

być składane zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 7.1-7.8 SIWZ. 
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8.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

8.1 Zamawiający nie żąda wniesienia wadium 

9.  TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA 

9.1 Termin związania ofertą wynosi 30 dni 

10.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

10.1 Wymagania i zalecenia ogólne 

1) Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2) Wymaga się, by oferta była przygotowana na piśmie (na maszynie do pisania, 

komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką) w formie zapewniającej pełną 

czytelność jej treści i w języku polskim pod rygorem nieważności 

3) Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

4) Wymaga się zamieszczenie oferty w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jej 

zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie należy oznaczyć w 

następujący sposób: 

„ OFERTA NA:  Dostawę żywności, napojów i produktów pokrewnych do  stołówki szkolnej przy  

Zespole Placówek Oświatowych w Ścinawie w Ścinawie 

NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM: 25.06.2018 r. godz.10
00

” 

Poza oznaczeniami podanymi powyżej, kopertę należy oznaczyć nazwą i adresem 

wykonawcy. 

5) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego 

oznakowania koperty/opakowania lub jego braku. 

10.2 Postanowienia dotyczące składanych dokumentów 

1) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia, o których 

mowa w SIWZ  

2) Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki winny być podpisane przez 

upoważnionego przedstawiciela, uprawnionego do reprezentowania wykonawcy 

zgodnie z treścią przedstawionych dokumentów, wymogami ustawowymi oraz 

przepisami prawa. 

3) W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik inny niż prokurent, do 

oferty musi być dołączony dokument pełnomocnictwa (oryginał lub notarialnie 

poświadczona kopia). Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać zakres 

umocowania i wskazywać osobę pełnomocnika. W przypadku podmiotów 

występujących wspólnie w dokumencie pełnomocnictwa należy wskazać wszystkich 

wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, a każdy z nich 

powinien podpisać się pod tym dokumentem. 

4) Oferta musi odpowiadać treści SIWZ i zawierać wszystkie wymagane przez 

Zamawiającego informacje. 

5) Wymienione dokumenty
1
 mogą być złożone w formie oryginału lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnione do 

podpisania oferty; poświadczenia dokonuje się poprzez umieszczenie 

własnoręcznego podpisu z dopiskiem „za zgodność z oryginałem”. 

6) Dokumenty sporządzone w języku obcym  są składane wraz z tłumaczeniem na język 

polski, poświadczonym przez wykonawcę.  

                                                 
1  Zamawiający uprzejmie informuje, że przez dokumenty składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 
wykonawcę, należy rozumieć dokumenty zgodnie z  Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów Dz. U .z dnia 19 lutego 2013 r. - poz. 231, w sprawie 

rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, a które są wpisane w 
części 6 SIWZ „Wykaz oświadczeń dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu”. 
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7) Złożenie przez wykonawcę sfałszowanych lub stwierdzających nieprawdę 

dokumentów lub nierzetelnych oświadczeń mających istotne znaczenie dla 

prowadzonego postępowania spowoduje wykluczenie wykonawcy z dalszego 

postępowania. 

8) Pożądane jest, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi 

numerami oraz złączona w sposób uniemożliwiający wysunięcie którejkolwiek 

kartki.  

W przypadku załączenia do oferty innych materiałów, niż wymagane przez 

Zamawiającego (np. materiałów reklamowych, informacyjnych), pożądane jest aby 

stanowiły one odrębną część, nie złączoną z ofertą w sposób trwały. 

9) Wymaga się, aby wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty były parafowane 

własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. 

10) Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oraz złożeniem oferty ponosi        

    Wykonawca, niezależnie od wyniku postępowania. 

 

10.3 Zawartość oferty 

1) Wypełniony formularz oferty (zał.14) wraz z wypełnionym formularzem cenowym 

(wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 – 11 do SIWZ) 

2) Parafowany wzór umowy (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 15 do SIWZ, 

3) Oświadczenia i dokumenty wymienione w części 6 SIWZ, 

  

11.  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

11.1 Miejsce składania ofert 

1) Ofertę w zaklejonej kopercie, oznakowanej zgodnie z wymogami określonymi  

w części 10 „Opis sposobu przygotowania ofert”, należy złożyć najpóźniej do dnia 

25.06.2018r. do godz. 9
30

 w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie szkoły. 

2) Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod 

warunkiem, że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana jak  

i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. 

3) Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta należy 

opatrzyć napisem ZMIANA. 

4) Powiadomienie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten 

sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane to 

powiadomienie należy opatrzyć napisem WYCOFANIE. 

5) Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania, po terminie 

przewidzianym na protesty. 

11.2 MIEJSCE I TRYB OTWARCIA OFERT 

1) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.06.2018r. o godzinie 10
00

 w siedzibie 

Zamawiającego, pokój 11. Otwarcie ofert jest jawne. 

2) Informacje ogłaszane w trakcie otwarcia ofert zostaną doręczone oferentom 

nieobecnym, jednak wyłącznie na ich pisemny wniosek. 

12.  OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 
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12.1 Wykonawcy  powinni wyszczególnić ceny jednostkowe netto i brutto za 1 kg i 1 

sztukę poszczególnych asortymentów.  

12.2 Ceny produktów należy podać w PLN z wyszczególnieniem ceny netto (bez 

podatku VAT) oraz ceny brutto (z podatkiem VAT).  

13.  OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 

WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I 

SPOSOBU OCENY OFERT 

 

13.1 Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans 

punktów w kryteriach: 

1) Kryterium 1- łączna cena ofertowa brutto - waga kryterium - 60%. - maksymalna 

możliwa do uzyskania w Kryterium 1 liczba punktów – 60. Dotyczy części 1-10 

2) Kryterium 2 - wysokość kary umownej w % - waga kryterium 40% - maksymalna 

możliwa do uzyskania w Kryterium 2 liczba punktów – 40. Dotyczy części 

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11 

3) Kryterium 3 – jakość towaru w % - waga kryterium 40% - maksymalna możliwa do 

uzyskania w Kryterium 3 liczba punktów – 40. Dotyczy części 4 

13.2 Sposób dokonania oceny oferty: 

1) Kryterium 1- łączna cena ofertowa brutto: 

W celu dokonania oceny oferty w kryterium 1 Zamawiający najniższą łączną cenę 

ofertową (brutto) podzieli przez łączną cenę oferty badanej (brutto), następnie pomnoży 

przez 100pkt i przez wagę danego kryterium – 60% (im niższa cena oferty – tym wyższa 

liczba uzyskanych punktów). 

 

 %60.100
min

xpktx
Cx

C
C  

gdzie: C  = liczba punktów za kryterium „cena”, 

 Cmin = najniższa cena wynikająca ze złożonych ofert, 

 Cx = cena oferty badanej. 

 

2) Kryterium 2 kara 

W celu dokonania oceny oferty w kryterium 2 Zamawiający wysokość kary umownej w 

badanej ofercie podzieli przez najwyższą zaoferowaną wysokość kary umownej w 

badanej ofercie podzieli przez najwyższą zaoferowaną wysokość kary umownej, 

następnie pomnoży przez 100pkt i przez wagę danego kryterium – 40% (im wyższa 

wysokość kary umownej w %– tym wyższa liczba uzyskanych punktów). 

 

 %40.100
max

xpktx
K

Kx
K  

gdzie: K  = liczba punktów za kryterium „kara”, 

 Kmax = najwyższy % kary wynikająca ze złożonych 

ofert, 

 Kx = % kary oferty badanej. 

Kara umowna naliczana będzie za każdą rozpoczęty dzień opóźnienia dostawy 

niedostarczonej w terminie lub za każdy rozpoczęty dzień od ujawnienia wad do 

wymiany wadliwej dostawy. Jej wysokość będzie ustalana w oparciu o wyznaczoną 

przez Wykonawcę  stawkę % i wartość dostawy brutto, następnie pomnożona przez 

liczbę rozpoczętych dni opóźnienia niedostarczonej w terminie dostawy. W przypadku 

dostarczenia towaru po terminie i jednocześnie z wadami Zamawiający może 

zastosować kumulację kar. 
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Wykonawca nie może zaoferować niższej wysokości kary umownej niż 2,00% oraz 

wyższej kary umownej niż 20% wartości brutto dostawy nie dostarczonej w terminie lub 

z wadami, za każdą rozpoczęty dzień opóźnienia lub za każdy rozpoczęty dzień od 

ujawnienia  wad do wymiany wadliwej dostawy. Wysokość kary umownej należy 

podawać z zachowanej dokładności do dwóch miejsc po przecinku. 

UWAGA: zaoferowanie przez Wykonawcę kary umownej w wysokości niższej niż 

2,00% lub wyższej niż 20% od wartości brutto dostawy nie dostarczonej w terminie lub 

z wadami, za każdą rozpoczęty dzień opóźnienia lub za każdą rozpoczęty dzień od 

ujawnienia  wad do wymiany wadliwej dostawy, potraktowane zostanie przez 

Zamawiającego jako niezgodne z postanowieniami niniejszej SIWZ. 

Zaoferowanie przez Wykonawcę kary umownej z dokładnością do trzech lub więcej 

miejsc po przecinku zostanie potraktowane przez  Zamawiającego jako niezgodne z 

postanowieniami niniejszej SIWZ. 

Pozostawienie przez wykonawcę niewypełnionego miejsca w Formularzu ofertowym, 

przeznaczonego na wpisanie kary umownej, stanowiącej jedno z kryteriów oceny ofert 

zostanie potraktowane przez Zamawiającego jako niezgodne z postanowieniami 

niniejszej SIWZ. 

3) Kryterium 3 jakość: 

Podkryterium 3.1 –oferowana „szynka biała” z zawartością mięsa wieprzowego ….% - 

waga kryterium 20%  (J1) 

W celu dokonania oceny oferty w podkryterium 2.1 Zamawiający zawartość mięsa w % 

wskazane przez Wykonawcę w badanej ofercie będzie oceniał następująco: 

a) Zawartość mięsa powyżej 97% -20 pkt. 

b) Zawartość mięsa od powyżej 95% do 97%(włącznie)-15pkt. 

c) Zawartość mięsa od powyżej 93% do 95%(włącznie)-10pkt 

d) Zawartość mięsa od powyżej 91% do 93%(włącznie)- 5pkt 

Pozostawienie przez Wykonawcę niewypełnionego miejsca w Formularzu ofertowym, 

przeznaczonego na wpisanie zawartości mięsa, stanowiącej jedno z kryteriów 

oceny ofert zostanie potraktowane przez Zamawiającego jako niezgodne z 

postanowieniami niniejszej SIWZ. 

Minimalna zawartość mięsa w % dla „szynki białej” wynosi 91% zgodnie z opisem w 

kalkulacji cenowej. Zaoferowane przez Wykonawcę zawartości mięsa w % 

niższej, niż minimalna wymagana przez Zamawiającego zostanie potraktowane 

jako niezgodne z postanowieniami SIWZ 

W podkryterium 3.1 Wykonawca może  otrzymać maksymalnie 20pkt. (J2) 

 

Podkryterium 3.2 –oferowana „parówka z szynki wieprzowej” z zawartością mięsa 

wieprzowego ….% - waga kryterium 20% 

W celu dokonania oceny oferty w podkryterium 2.1 Zamawiający zawartość mięsa w % 

wskazana przez Wykonawcę w badanej ofercie będzie oceniana następująco: 

a) Zawartość mięsa powyżej 92% -20 pkt. 

b) Zawartość mięsa od powyżej 90% do 92%(włącznie)-12pkt. 

c) Zawartość mięsa od powyżej 86% do 90%(włącznie)- 5pkt 

Pozostawienie przez Wykonawcę niewypełnionego miejsca w Formularzu ofertowym, 

przeznaczonego na wpisanie zawartości mięsa, stanowiącej jedno z kryteriów 

oceny ofert zostanie potraktowane przez Zamawiającego jako niezgodne z 

postanowieniami niniejszej SIWZ. 
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Minimalna zawartość mięsa w % dla parówka z szynki wieprzowej wynosi 90% zgodnie z 

opisem w kalkulacji cenowej. Zaoferowane przez Wykonawcę zawartości mięsa w 

% niższej, niż minimalna wymagana przez Zamawiającego zostanie potraktowane 

jako niezgodne z postanowieniami SIWZ 

W podkryterium 3.2 Wykonawca może  otrzymać maksymalnie 20pkt. 

Łącznie w kryterium 3 jakość oferta Wykonawcy może uzyskać maksymalnie 40pkt. 

13.3 Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego 

wzoru: 

dla części 1,2,3,5,6,7,8,9,10,11: L=C+K 

dla części 4 :L=C+J1+J2 

gdzie: 

L- całkowita liczba punktów, 

C- punkty uzyskane w kryterium „łączna cena ofertowa brutto” 

K- punkty uzyskane w kryterium „kara” 

J1, J2 - punkty uzyskane w kryterium „jakość” 

13.4 Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z 

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów  wyznaczy 

najkorzystniejszą ofertę. 

13.5 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie 

wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP, oraz w SIWZ i zostanie 

oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. 

13.6 Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że 

dwie lub więcej ofert przestawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert  

Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały 

złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli 

te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych 

(art. 91 ust. 4 ustawy PZP) 

 

 

14.  INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE 

PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

14.1 Jeżeli Zamawiający dokona wyboru oferty, umowa w sprawie realizacji 

zamówienia publicznego zostanie zawarta z wykonawcą, który spełni wszystkie 

przedstawione wymagania oraz, którego oferta okaże się najkorzystniejsza. 

14.2 Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej. O miejscu i dokładnym terminie 

zawarcia umowy Zamawiający powiadomi niezwłocznie wybranego Wykonawcę. 

14.3 Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy  

w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wybiera ofertę 

najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej 

oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust 1. uPzp. 

14.4 Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 

1) nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu, 

2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 

3) w przypadku, o którym mowa w art. 91 ust. 5, zostały złożone oferty dodatkowe  

o takiej samej cenie, 
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4) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania 

lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

wcześniej przewidzieć, 

5) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy  

w sprawie zamówienia publicznego. 

15.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 

UMOWY 

15.1 Zamawiający nie będzie wymagał od wykonawcy,   zabezpieczenia należytego 

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 W NIM UMOWĘ W SPRAWIE 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH 

16.1 Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, będzie zobowiązany do 

podpisania umowy zgodnie z załączonym wzorem (załącznik nr 14). 

16.2 Złożenie oferty jest jednoznaczne z pełną akceptacją wzoru umowy przez 

wykonawcę. 

16.3 Dopuszcza się zmiany w umowie w zakresie zmiany cen na korzystniejsze dla 

Zamawiającego. 

16.4 Zmiany umowy mogą być dokonane na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy. 

16.5 Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w 

formie pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności. 

16.6 Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt.1 ustawy PZP dopuszcza się możliwość zmiany 

istotnych postanowień umowy w następujących przypadkach: 

1. obniżenia cen producenta lub zastosowania promocyjnej obniżki cen, zamawiający 

zastrzega sobie prawo zakupu towaru objętego umową po cenach odpowiednio 

obniżonych. 

2. podwyższenia jakości parametrów lub innych cech charakterystycznych dla 

przedmiotu dostawy, w tym zmiana numeru katalogowego towaru lub nazwy własnej 

towaru, pod warunkiem wprowadzenia na rynek produktu o wyższej jakości, lepszych 

parametrach lub innych korzystnych cechach  charakterystycznych, przy zachowaniu 

ceny ofertowej dla danego towaru, na podstawie pisemnego wniosku wykonawcy, pod 

warunkiem zgody zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej, pod rygorem 

nieważności. 

3. zmiany sposobu konfekcjonowania towarów objętych umową w przypadku zmiany 

wielkości opakowania wprowadzonej przez producenta z zachowaniem zasady 

proporcjonalności w stosunku do ceny objętej umową, na podstawie pisemnego 

wniosku wykonawcy, pod warunkiem uzyskania zgody zamawiającego, wyrażonej w 

formie pisemnej, pod rygorem nieważności; 

4. w przypadku wstrzymania lub zakończenia produkcji towarów będących przedmiotem 

dostawy, możliwości dostarczania odpowiedników towarów objętych umową, o 

parametrach nie gorszych niż towary objęte ofertą, przy zachowaniu ceny ofertowej 

dla danego towaru, na podstawie pisemnego wniosku wykonawcy pod warunkiem 

uzyskania zgody zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej, pod rygorem 

nieważności; 

5. wystąpienia zdarzeń siły wyższej jako zdarzenia jako zdarzenia zewnętrznego, 

niemożliwego do przewidzenia i niemożliwego do zapobieżenia; 
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6. strony dopuszczają możliwość zmian cen w przypadku zmiany stawek podatku vat na 

podstawie obowiązujących przepisów prawnych w tym zakresie. zmiany są 

wprowadzone aneksem do umowy. zmianie ulegnie kwota podatku vat i cena brutto, 

cena netta pozostanie niezmienna. o zmianie vat-u na przedmiot umowy, wykonawca 

informuje pisemnie zamawiającego w terminie 14 dni roboczych przed terminem 

dostawy towaru, którego cena ulega zmianie. 

7. możliwa jest zmiana umowy w zakresie podwykonawstwa na etapie realizacji 

zamówienia, za uprzednią zgodą zamawiającego: 

a) powierzenie podwykonawcom innego zakresu dostawy niż wskazany w ofercie 

wykonawcy; 

b) zmiana podwykonawcy na etapie realizacji zamówienia; 

c) wprowadzenie nowego podwykonawcy, również w przypadku, gdy wykonawca 

wskazał w ofercie, że dostawę przedmiotu zamówienia wykona samodzielnie. 

17.  POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

17.1 Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w 

uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku  

naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP przysługują środki 

ochrony prawnej przewidziane  w dziale VI ustawy PZP jak dla postanowień 

poniżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie 

art. 11 ust. 8 ust PZP. 

17.2 Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują 

również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy 

PZP. 

 

Przygotowali: Jacek Kuczyński, Jadwiga Starostka 

Podpisał: Dyrektor Jolanta Szulc 
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ZAŁĄCZIK NR . 1 - produkty mleczarskie – (CPV: 15500000-3) 
       

L.p. Nazwa artykułów 

Nazwa producenta 

produktu 

oferowanego przez 

wykonawcę 

Częstot-

liwość 

dostaw 

Opakowanie j. m. 

Il
o
ść

 s
za

cu
n

k
o

w
a
 

C
en

a
 n

et
to

(z
ł)

 

Wartość netto 

[zł] 

S
ta

w
k
a
 V

A
T

 %
 

Cena jedn. 

Brutto [zł] 
Wartość brutto [zł] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 

Mleko  spożywcze śr. 

zawartość tł. 2% wart. 

energetyczna 100g. mleka 

47ckal(197kj ) 

  

1 x  

dziennie 

[do godz. 

7.00] 

1litr litr 2500           

2 

Masło śmietankowe EXTRA 

wart. odż. w 100g produktu 

białko 0.7g, węglowodany 

0.7g, tłuszcz 82g, wart 

energetyczna 3058 kj (744 kcl) 

  

1x  w 

tygodniu 

[do 7.00] 

250g szt 1000           

3 

Twaróg półtłusty krajanka kl 1 

śr. Tłuszcz 4% PN-91/A86300  

( nie kwaśny) wart . energ. W 

100g Ca 537/kj128kcal 

  
wg 

potrzeb 
kostka kg 300           

4 

Ser  mozarella Typ Polmlek 

lub produkt równoważny  o 

zaw . wody max 50% zaw. Soli 

max 15 % gatunek 1 

  
wg 

potrzeb 
wg wagi kg 120           

5 

Śmietanka UHT  zaw. 

Tłuszczu 30%,  wart. 

energ.1195kj/290kcal/, białko 

1.8g, węglowodany 3.2g, 

tłuszcz 30g 

  
wg 

potrzeb 
1 Litr szt 300           

6 Śmietana 12 % Zakwaszana    
wg 

potrzeb 
330g szt 100           
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7 

Śmietana 18%  tłuszczu UHT 

wart . śr. energetyczna na 

100g: wart. energ. 

770kj/184kcal, białko 2.5g, 

węglowodany(laktoza) 3,6g, 

tłuszcz 18.0 g 

  
wg 

potrzeb 
250ml szt. 100           

8 
Twarożek „mój ulubiony” 

200g. 
  

wg 

potrzeb 
200g szt 350           

9 Drożdże   
wg 

potrzeb 
100g szt 30           

10 

Jogurt naturalny  bez cukru o 

niskiej zawartości tłuszczu 

200g/kubek 

  
wg 

potrzeb 
180g szt 700           

11 

jogurt naturalny  bez cukru o 

niskiej zawartości tłuszczu 

400g/kubek 

  
wg 

potrzeb 
400g szt 600           

12 

Jogurt owocowy ( różne 

smaki) o małej ilości tłuszczu i 

cukru 180g 

  
wg 

potrzeb 
180g szt 600 

     

13 Serek waniliowy   
wg 

potrzeb 
150g szt 700 

     

14 

Mleko  spożywcze śr. 

zawartość tł. 2% wart. 

energetyczna 100g. mleka 

47ckal(197kj ) (KARTON) 

  
wg 

potrzeb 
1litr litr 200 

     

        

  

  

  

  



 

 18 

ZAŁĄCZNIK  Nr 2 - produkty przemiału ziarna, skrobi i produkty skrobiowe – (CPV: 15600000-4) 

L.p. Nazwa artykułów 

Nazwa 

producenta 

produktu 

oferowanego 

przez wykonawcę 

Częstot-

liwość 

dostaw 

Opako-

wanie 

j. 

m. 

Il
o
ść

 s
za

cu
n

k
o

w
a
 

C
en

a
 n

et
to

(z
ł)

 

Wartość netto 

[zł] 

S
ta

w
k
a

 V
A

T
 %

 

Cena jedn. 

Brutto [zł] 

Wartość brutto 

[zł] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 

Mąka tortowa Typ 

bolesławiecka 450  wartość 

energetyczna 1457kj/348kcal, 

białko-9.4g, węglowodany 

74.5g, tłuszcz 1.4g 

  
wg 

potrzeb 
1kg kg 210           

2 Kasza jęczmienna gruba   
wg 

potrzeb 
1kg kg 100           

3 
Kasza manna pszenna 

błyskawiczna 
  

wg 
potrzeb 

500g szt 35           

4 

Płatki jęczmienne błyskawiczne 

na 100g , wart. Energ. 

1726kj/408kcal 

  
wg 

potrzeb 
500g szt 40           

5 

Ryż biały preparowany 

[paraboiled] TypKNORR długo 

ziarnisty Skład :ryż100% , 

wartość 

energetyczna:1483kj/349kcal, 

białko:6.6g,węglowodany:77.8g,  

tłuszcz:1.3g lub produkt 

równoważny 

  
wg 

potrzeb 
5kg szt 60           

6 

Ryż biały długo ziarnisty Typu 

sonko wartość odżywcza na 

100g produktu: wartość 

energetyczna 1440kj/344kcal 

,białko 6.7g, 

węglowodany:78,9g 

,tłuszcz:0.7g lub produkt rów. 

  
wg 

potrzeb 
1kg kg 40           

7 
Płatki owsiane błyskawiczne 
norma PN 82/A-74037 

  
wg 

potrzeb 
500g szt 50           
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8 

Grysik kukurydziany wart. 

energ.. 1560kj/367kcal/100g 

produktu 

  
wg 

potrzeb 
500g szt 40           

9 

Płatki ryżowe błyskawiczne 

wart. energ.1516kj/357kcal na 

100g/produktu 

  
wg 

potrzeb 
250g szt 40           

10 Mąka  orkiszowa typu Melwit   
wg 

potrzeb 
kg kg 40           

11 
Mąka pszenna razowa typu 

melvit 
  

wg 

potrzeb 
kg kg 50 

     

12 Mąka kukurydziana   
wg 

potrzeb 
0.5kg/op op 10 

     

13 Kasza jaglana typu janex   
wg 

potrzeb 
0.4kg/op op 20 

     

14 Kasza pęczak   
wg 

potrzeb 
kg op 180 

     

15 Kasza gryczana prażona   
wg 

potrzeb 
1kg kg 120 

     

        

  

 

Razem:   
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Załącznik Nr 3 – pieczywo tostowe i wyroby piekarskie – (CPV: 15821000-9) 
     

L.p. Nazwa artykułów 

Nazwa 

producenta 

produktu 

oferowanego 

przez 

wykonawcę 

Częstot-

liwość 

dostaw 

Opako-

wanie 
j. m. 

Il
o
ść

 s
za

cu
n

k
o

w
a
 

C
en

a
 n

et
to

(z
ł)

 

Wartość netto 

[zł] 

S
ta

w
k
a
 V

A
T

 %
 

Cena jedn. 

Brutto [zł] 
Wartość brutto [zł] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 

Chleb ziarnisty krojony 

produkt w kromkach o 

zwięzłej konsystencji, nie 

kruszący się ,bez karmelu, z 

najlepszego gatunku mąki, 

z wyrazistym wyczuciem 

smaku chleba 

  
 3x w 

tyg(6:30) 
600 g szt  1500           

2 

Chleb graham krojony 

produkt w kromkach o 

zwięzłej konsystencji, nie 

kruszący się ,bez karmelu, z 

najlepszego gatunku mąki, 

z wyrazistym wyczuciem 

smaku chleba 

  
1x 

tyg(6.30) 
500 g szt 1500           

3 

Bułka razowa (100g) 

produkt o równomiernej 

wadze , z najlepszej 

gatunkowo mąki ,   bez 

dodatków karmelu  

  
 1x w 

tyg.(6:30) 
100 g szt 4000           

4 

Bułka  

wieloziarnista(100g/szt) 

produkt o równomiernej 

wadze, z najlepszej 

gatunkowo mąki, 

konsystencji sprężystej nie 

kruszący się bez dodatków 

karmelu  

  
1x 

tyg(6.30) 
100g szt 4000           

       

Razem:   

 

Razem:   
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ZAŁĄCZNIK  Nr  4 - produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne – (CPV: 15100000-9) 

L.p. Nazwa artykułów 

Nazwa 

producenta 

produktu 

oferowanego 

przez wykonawcę 

Częstot-liwość 

dostaw 
Opako-wanie 

j. 

m. 

Il
o
ść

 s
za

cu
n

k
o

w
a
 

C
en

a
 n

et
to

(z
ł)

 

Wartość 

netto 

[zł] 

S
ta

w
k
a
 V

A
T

 %
 

Cena jedn. 

Brutto [zł] 

Wartość 

brutto [zł] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 

Karkówka B/K Klasa1wyrób z najlepszej jakości 

mięsa, z jak najmniejszym przerostem 

tłuszczowym, (pochodzenie kraj POLSKA) 
  

(do 7:00) w/g 

potrzeb 

Pakowane 

vacum 

etykietowane 

kg 650           

2 

Schab B/K klasa 1najlepszej jakości mięsa, 

najmniejszym  przyrostem tłuszczowym, bez tak 

zwanego warkocza, mięso o zabarwieniu 

różowa, powierzchnia czysta sucha(pochodzenie 

kraj Polska) 

  

(do 7:00) w/g 

potrzeb 

 Pakowane 

vacum 

etykietowane kg 1000           

3 

Wołowina pieczeniowa  klasa 1najlepszej jakości 

mięsa, jęndra  powierzchnia czysta sucha, o 

zabarwieniu jasno czerwonym( pochodzenie kraj 

Polska) 

  

(do 7:00) w/g 

potrzeb 

Pakowane 

vacum 

etykietowanie 
kg 300           

4 

Kiełbasa suszona dębowa pakowana w 

atmosferze ochronnej typu Tarczyński lub pr. 

Równoważny 
  

(do 7:00) w/g 

potrzeb 

Pakowane 

vacum 

etykietowanie 

kg 15           

5 

Szynka tradycyjna wyrób wieprzowy ,wędzony, 

parzony( mięso z szynki 90% typu Tarczyński 

lub pr. Równoważny, wyrób z jaj lepszych 

mięśni szynki wieprzowej zachowanej strukturze 

tkankowej z niewielką okrywą tłuszczową, 

wyrób wędzony, parzony bez osłonki w oplocie 

sznurkowym 

  

(do 7:00) w/g 

potrzeb 

Pakowane 

vacum 

etykietowanie 

kg 30           

6 

Polędwica sopocka wędzona  kl. .1wyrób o 

zachowanej strukturze tkankowej  bez okrywy 

tłuszczowej, wyrób wędzony z lekkim odcieniem 

słomkowym , jędrna w smaku wyczuwalne 

naturalne przyprawy 

  

(do 7:00) w/g 

potrzeb 

Pakowane 

vacum 

etykietowanie kg 30           

7 

Szynka biała  kl.1 wyrób wieprzowy, parzony 

zaw. Szynki wieprzowej min 91% z dodatkami 

przypraw. Wykonawca oferuje szynkę białą o 

zawartości mięsa wieprzowego --------% 

(wypełnia wykonawca!!) Zaoferowana ilość % 

mięsa będzie oceniana przez Zmawiającego w 

kryterium jakości. 

  

(do 7:00) w/g 

potrzeb 

Pakowane 

vacum 

etykietowanie 

kg 20           
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8 Szynka delikatesowa 

  

(do 7:00) w/g 

potrzeb 

Pakowane 

vacum 

etykietowanie 

kg 20           

9 Szynka naturalna 

  

(do 7:00) w/g 

potrzeb 

Pakowane 

vacum 

etykietowanie 

kg 20           

10 

Parówkowa z szynki typu Tarczyński lub 

produkt równoważny wyrób wieprzowy ( bez 

fosforanów) produkt homogenizowany, wędzony 

parzony, z mięsa wieprzowego, zawartość  mięsa 

nie niższa niż 97%, z dodatkiem przypraw 

naturalnych. Walcowaty kształt batonu, 

powierzchnia czysta sucha, na przekroju surowce 

ściśle rozłożone w smaku wyczuwalne 

przyprawy, wielkość porcji jednakowa 080g-

100g.  Wykonawca oferuje parówki wieprzowe o 

zawartości mięsa wieprzowego--------------------

% (wypełnia wykonawca!!!) Wykonawca!! - 

zaoferowana ilość w % mięsa będzie oceniana 

przez Zamawiającego w kryterium jakości)   

(do 7:00) w/g 

potrzeb 

pakwane 

vacum 

etykietowane 

kg 140           

11 Szynka wieprzowa konserwowa 

  

(do 7:00) w/g 

potrzeb 

Pakowane 

vacum 

etykietowanie 

kg 15           

12 Szynka z kotła 

  

(do 7:00) w/g 

potrzeb 

Pakowane 

vacum 

etykietowanie 

kg 10           

13 

Szynka b/k MYSZKA  z najlepszych mięśni 

szynki wieprzowej , kształt kulki z niewielką 

okrywą tłuszczową ( pochodzenie kraj Polska)   

( do 7:00) wg 

potrzeb 

Pakowane 

vacum 

etykietowane 

kg 450           

14 Kiełbasa wieprzowa szynkowa 

  

(do 7:00) w/g 

potrzeb 

Pakowane 

vacum 

etykietowanie 

kg 20           

       

Razem:   

 

Razem:   
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Załącznik Nr 5 – owoce warzywa i podobne produkty, jaja – (CPV: 15300000-1), (CPV03142500-3) 

L.p. Nazwa artykułów 

Nazwa producenta 

produktu oferowanego 

przez wykonawcę 

Częstot-

liwość dostaw 

Opako-

wanie 

j. 

m. 

Il
o
ść

 s
za

cu
n

k
o

w
a
 

C
en

a
 n

et
to

(z
ł)

 

Wartość netto 

[zł] 

S
ta

w
k
a
 V

A
T

 %
 

Cena jedn. 

Brutto [zł] 
Wartość brutto [zł] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Banan      wg potrzeb Karton kg 300           

2 Brzoskwinia     wg potrzeb 
Skrzynka 

30 sztuk 
kg 100           

3 Cebula   wg potrzeb 
Worki 15 

kg 
kg 750           

4 Cytryna       wg potrzeb Kg- luz kg 100           

5 Czosnek    wg potrzeb Kg kg 10           

6 Fasola sucha – Duży Jaś   wg potrzeb   kg 60           

7 Groch połówki łuskany   wg potrzeb 500g szt 120           

8 Jabłka słodkie kl.1    wg potrzeb 
Klatka 

15kg 
kg 1600           

9 Kalafior    wg potrzeb szt szt 50           

10 Kapusta biała    wg potrzeb kg kg 900           

11 Kapusta pekińska   wg potrzeb Główki kg 150           

12 Kiwi    wg potrzeb 
Skrzynka 

30szt 
szt 700           

13 Koperek zielony   wg potrzeb Pęczki  szt 60           

14 Marchew     4x w m-cu 10kg kg 1400           

15 Ogórek zielony    wg potrzeb kg kg 150           

16 Pieczarki    wg potrzeb kg kg 80           

17 Pietruszka    4x m-cu 10kg kg 600           

18 Pomarańcza    wg potrzeb 1kg kg 300           

19 Pomidor    wg potrzeb kg kg 50           

20 Pora     4xm-cu Sztuki  szt 450           

21 Sałata masłowa kl .1   wg potrzeb 
Główki 

(sztuki) 
szt 650           

22 Seler    wg potrzeb 

Worki po 

5kg lub 

10kg  

kg 450           

23 Natka pietruszki   wg potrzeb Pęczki  szt 350           

24 Szczypior     wg potrzeb Pęczki  szt 350           
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25 
Ziemniaki  ( dołączone etykiety 

o pochodzeniu produktu) 
  wg potrzeb 15kg kg 12000           

26 Rzodkiewka    wg potrzeb Pęczek szt 200           

27 Burak czerwony   wg potrzeb 10kg kg 900           

28 Mandarynki    wg potrzeb 10kg kg 300           

29 Kapusta młoda   wg potrzeb główki szt 180           

30 Kapusta kwaszona   wg potrzeb 
Wiadro 5kg 

lub15kg 
kg 600           

31 Ogórki kwaszone   wg potrzeb Wiadro 3kg kg 550           

32 Nektaryna   wg potrzeb kg kg 50           

33 Cebula czerwona   wg potrzeb  5kg kg 50           

34 

Jaja kurze Kl.M 53-63g( do 

każdej dostawy- atesty  

pochodzenia, dopuszczające  do 

spożycia, z datą przydatności ) 

  wg potrzeb 

Wytłacza-

nka po 

30szt 

szt 6000           

35 Kalafior świeży    wg potrzeb szt. szt 50           

36 Kapusta czerwona   wg potrzeb 10kg kg 200           

37 Kapusta włoska   wg potrzeb szt kg 50           

38 Fasolka szparagowa  zielona   wg potrzeb kg kg 30           

39 Brukselka     wg potrzeb kg kg 30           

40 Gruszki   wg potrzeb kg kg 500           

41 

Ziemniaki młode polskie kl.1 

(dołączone etykiety  

pochodzenia produktu) 

  wg potrzeb 
15 lub 20kg 

worek 
kg 400 

     

42 Kalarepa   wg potrzeb   kg 80           

43 Rzodkiew biała   wg potrzeb   kg 80 
     

44 Papryka czerwona   wg potrzeb   kg 80 
     

45 Sałata lodowa   wg potrzeb   szt 500 
     

        

  

 

Razem:   
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Załącznik Nr 6 – przyprawy makarony i herbaty – (CPV: 15870000-7) (CPV: 15850000-1) (CPV: 15863000-5) (CPV: 15412200-1) 

L.p. Nazwa artykułów 

Nazwa producenta 

produktu 

oferowanego przez 

wykonawcę 

Częstot-

liwość 

dostaw 

Opako-

wanie 
j. m. 

Il
o
ść

 

sz
a
cu

n
k

o
w

a
 

C
en

a
 n

et
to

(z
ł)

 

Wartość netto 

[zł] 

S
ta

w
k
a

 V
A

T
 %

 

Cena 

jedn. 

Brutto 

[zł] 

Wartość brutto [zł] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Pieprz ziołowy   
wg 

potrzeb 
20g szt 100           

2 

Makaron [świder, rurka ,spagetti KNORR, 

opis jw. lub prod. równoważny średnia wart. 

energetyczna 100g suchego produktu: wart. 

energ. 1479KJ(348kcal), białko11,7g, 

węglowodany72.5g, tłuszcz 1,3g 

  
 1x w m-

cu 
 3 kg szt 280           

3 
Wafle ryżowe naturalne typu SANTE lub 

produkt równoważny , składniki :ryż 

100%,biały produkt bezglutenowy 

  
w/g 

potrz. 
110g szt 100           

4 

Makaron swojski krajanka 5 jajeczny Typu 

Czarniecki[rosołowy]Skład: kasza  pszenna 

makaronowa, semolina [mąka pszenna], 

jaja23,8%,woda, przyprawa lub produkt 

równoważny 

  
 1x w m-

cu 
250g szt 320           

5 Zioła prowansalskie   
wg 

potrzeb 
7g szt 150           

6 
Makaron TYPU czaniecki  lub prod. 

równoważny kształcie ryżu , koraliki,gwiazdki 
  

wg 

potrzeb 
250g szt 60 

     

7 
Herbata ekspresowa Lipton owocowa( różne 

smaki) lub produkt równoważny 
  

wg 

potrzeb 
20 szt/op szt 1000 

     

8 Pieprz cytrynowy   
wg 

potrzeb 
20g szt 100 

     

9 Pieprz biały   
wg 

potrzeb 
20g szt 100 

     

10 
Baton musli CRANCHY z owocami typu 

SANTE lub produkt równoważny 
  

wg 

potrzeb 
40g szt 1500 

     

11 Czipsy suszone z jabłka 100% jabłko   
wg 

potrzeb 
18g szt 700 

     

12 Chrupki kukurydziane   
wg 

potrzeb 
170g szt 300 

     

13 
Herbata ekspresowa LIPTON lub prod. 

równoważny 
  

wg 

potrzeb 
25sz/op szt 70 

     

        

  

 

Razem:   
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Załącznik Nr 7 – mrożonki( warzywne , ryby, parówka) – (CPV: 15220000-6) (CPV: 15330000-0) (CPV: 15331170-9), (CPV: 05100000-6) 
 

L.p. Nazwa artykułów 

Nazwa producenta 

produktu 

oferowanego przez 

wykonawcę 

Częstot-

liwość 

dostaw 

Opako-

wanie 
j. m. 

Il
o
ść

 

sz
a
cu

n
k

o
w

a
 

C
en

a
 n

et
to

(z
ł)

 

Wartość netto 

[zł] 

S
ta

w
k
a
 V

A
T

 %
 

Cena 

jedn. 

Brutto 

[zł] 

Wartość brutto [zł] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 
Mrożonki brokuł typu UNIFREZE lub prod. 

równoważny. 
  

wg 

potrzeb 
2,5 kg szt 60 

 
        

2 
 Mrożonki kalafior typu UNIFREZE lub prod. 

Równoważny 
  

wg 

potrzeb 
2,5 kg szt 90 

 
        

3 Mieszanka 7-składnikowa   
wg 

potrzeb 
2,5 kg szt 80 

 
        

4 

Kostka z mintaja  panierowana typu TICO  

lub prod. równoważny Produkt głęboko 

mrożony  Skład: filety z mintaja 55%, 

mąka(pszenna, kukurydziana, z  gorczycy) 

woda, olej roślinny. 

  
wg 

potrzeb 
5kg kg 500 

 
        

5 
Filet z morszczuka Shp 200-400g produkcja 

morska 
  

wg 

potrzeb 
  kg 120 

 
        

6 
Dorsz czarny CZARNIAK roz. 8-16 oz ,b/sk 

filet produkcja morska 
  

wg 

potrzeb 
  kg 300 

 
        

7 Miruna z skórą roz. 6-8oz, produkcja morska    
wg 

potrzeb 
  kg 120 

     

8 Warzywa na patelnie   
wg 

potrzeb 
  kg 100 

     

9 
Makrela wędzona tuszka  PAT. b/gł skład: 

makrela, sól, dym 
  

wg 

potrzeb 
3kg  kg 45 

     

10 Szpinak mrożony liście   
wg 

potrzeb 
  kg 100 

     

11 Fasolka szparagowa zielona cięta   
wg 

potrzeb 
2,50 kg kg 50 

     

12 Truskawka mrożona    
wg 

potrzeb 
2kg. szt 50 

     

        

  

 

Razem:   
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Załącznik Nr 8 – pozostałe art. żywnościowe – (CPV: 15800000-6) (CPV: 15400000-2) (CPV: 15300000-1) (CPV: 15600000-4)(CPV: 15240000-2) 

L.p. Nazwa artykułów 

Nazwa producenta 

produktu 

oferowanego przez 

wykonawcę 

Częstot-

liwość 

dostaw 

Opako-wanie 
j. 

m. 

Il
o
ść

 s
za

cu
n

k
o

w
a
 

C
en

a
 n

et
to

(z
ł)

 

Wartość 

netto 

[zł] 

S
ta

w
k
a

 V
A

T
 %

 

Cena 

jedn. 

Brutto 

[zł] 

Wartość 

brutto [zł] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Pasztet sojowy z pomidorami typu SANTE   
 1x w m-

cu 
113g szt 80           

2 Pasztet sojowy z koperkiem typu SANTE   
 1x w m-

cu 
160 g szt 100           

3 
Barszcz biały(bez konserwantów glutaminianu sodu, 

barwników) szklana butelka 
  

1x w m-

cu 
0.5l/szt szt 100           

4 
Dżem wieloowocowy słodzony sokiem jabłkowym 100% 

owoców na 100g produktu typu ŁOWICZ 
  

wg 

potrzeb 
220g szt 550           

5 
Kechup łagodny typu Pudliszki (lub prod. równoważny.)wart. 

Energ. 93kcal/100g b.1.4g w 22.5g tł.0.1g 
  

wg 

potrzeb 
480g szt 40           

6 Czosnek suszony granulowany   
wg 

potrzeb 
20g szt 850           

7 Gałka muszkatołowa mielona   
wg 

potrzeb 
15g szt 120           

8 
Kakao deko moreno kakao o obniżonej zawartości tłuszczu : 

10- 12% 
  

wg 

potrzeb 
80g szt 35           

9 
Kawa inka rozpuszczalna kawa zbożowa (kartonik), składniki: 

zboża 72% ( jęczmień, żyto), cykoria, burak cukrowy- prażone 
  

wg 

potrzeb 
150g szt 60           

10 Pieprz biały mielony   
wg 

potrzeb 
20g szt 100           

11 Liść laurowy   
wg 

potrzeb 
8g szt 140           

12 
Vegeta Natur typu Podravka bez wzmacniaczy smaku, i 

dodatku aromatów i barwników wart, energet.  w 100g/ 

624kj/152kcal 

  
wg 

potrzeb 
150g szt 900           

13 
Sól morska spożywcza drobnoziarnista  jodowana NaCL 

99.8% 
  

wg 

potrzeb 
kg kg 190           

14 
Miód naturalny wielkokwiatowy pszczeli wartość 

energetyczna w 100g produktu: 1334kj/319kcal, białko 0.3g, 

węglowodany79.5g, tłuszcz0g. 

  
wg 

potrzeb 
370g/słoik szt 100           

15 Pieprz mielony czarny   
wg 

potrzeb 
20g szt 600           
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16 Liść lubczyku   suszony typu Prymat lub produkt równoważny   
wg 

potrzeb 
10g/szt szt 350           

17 Ziele angielski    
wg 

potrzeb 
15g/op szt 350           

18 
Żurek staropolski naturalny Typu JARMAR bez 

konserwantów lub produkt równoważny 
  

wg 

potrzeb 

500ml/ butelka 

szklana 
szt 100           

19 Imbir mielony   
wg 

potrzeb 
20g szt 120           

20 Majeranek mielony   
wg 

potrzeb 
10g /op szt 350           

21 

Koncentrat pomidorowy Typu PUDLISZKI 30% bez 

konserwantów lub prod. równoważny Wart. odż, w 100g: 

wart. energ. 442kj/105kcal, białko4,9g, węglowodany 18.2g, 

tłuszcz0,8g 

  
wg 

potrzeb 
0.950g szt 200           

22 
Koncentrat pomidorowy Typu PUDLISZKI 30% bez 

konserwantów lub prod. równoważny 
  

wg 

potrzeb 
200g szt 200           

23 Bazylia suszona    
wg 

potrzeb 
10g/ op szt 150           

24 Oregano suszone   
wg 

potrzeb 
10g/op szt 70           

25 Tymianek suszony   
wg 

potrzeb 
15g szt 50 

     

26 Orzechy włoskie   
wg 

potrzeb 
`100G szt 100 

     

27 Cynamon   
wg 

potrzeb 
10g szt 40 

     

28 
Olej 3 ziarna kujawski skład :olej rzepakowy z pierwszego 

tłoczenia 97%, olej z siemienia lnianego 2.8%,olej z kiełków 

pszenicy 0.2 %. Lub produkt równoważny 

  
wg 

potrzeb 
0.75 litra szt 80 

     

29 

Olej kujawski z pierwszego tłoczenia skład:  rafinowany olej 

rzepakowy z pierwszego tłoczenia 100%, wart. odzywce  

1łyżka stołowa (10g) :. Wart energ, 370kj/90kcal lub produkt 

równoważny 

  
wg 

potrzeb 
1 litr szt 500           

30 Papryka słodka mielona(czerwona)   
wg 

potrzeb 
20g szt 600           

31 Kurkuma mielona typu Prymat lub prod. równoważny   
wg 

potrzeb 
20g/op szt 70           

32 Cukier trzcinowy   
wg 

potrzeb 
1kg kg 120 

     

33 
Powidła węgierkowe typu ŁOWICZ lub produkt równoważny  

Skład na 100g produktu ::śliwki węgierki 182g, cukier 52g, 

wart. odż na 100g , wart. energ 968kj/228kcal/ 

  
wg 

potrzeb 
290g/słoik szt 50 

     

        

  

  

  

ZAŁĄCZNIK  Nr  9 - drób – (CPV: 15100000-9) 
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L.p. Nazwa artykułów 

Nazwa producenta 

produktu 

oferowanego przez 

wykonawcę 

Częstot-

liwość 

dostaw 

Opako-

wanie 
j. m. 

Il
o
ść

 s
za

cu
n

k
o

w
a
 

C
en

a
 n

et
to

(z
ł)

 

Wartość netto 

[zł] 

S
ta

w
k

a
 V

A
T

 %
 

Cena jedn. 

Brutto [zł] 
Wartość brutto [zł] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 
 Kurczak świeży 

klasa 1 pochodzenie Polska 
  

(do 

7:00) 

w/g 

potrzeb 

 Pakowane 

vacum 

etykietowa

ne 

 kg 40           

2 
Udko  z kurczaka 

klasa 1pochodzenie Polska 
  

(do 

7:00) 

w/g 

potrzeb 

Pakowane 

vacum 

etykietowa

ne 

kg 500           

3 Filet drobiowy klasa 1pochodzenie Poldka   

(do 

7:00) 

w/g 

potrzeb 

Pakowane 

vacum 

etykietowa

nie 

kg 600 
     

4 Kiełbasa drobiowa podsuszana   

(do 

7:00) 

w/g 

potrzeb 

Pakowane 

vacum 

etykietowa

nie 

kg 15           

        

  

 

Razem:   
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Załącznik Nr 10 – wyroby garmażeryjne świeże – (CPV: 15851000-8)  

 

L.p. Nazwa artykułów 

Nazwa producenta 

produktu oferowanego 

przez wykonawcę 

Częstot-

liwość 

dostaw 

Opako-

wanie 
j. m. 

Il
o
ść

 s
za

cu
n

k
o

w
a
 

C
en

a
 n

et
to

(z
ł)

 

Wartość 

netto 

[zł] 

S
ta

w
k
a
 V

A
T

 %
 

Cena jedn. 

Brutto [zł] 
Wartość brutto [zł] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Pierogi ruskie    
wg 

potrzeb 
kg kg 600           

2 Pierogi z kapustą i grzybami   
wg 

potrzeb 
2kg. kg 200           

3 Pyzy z mięsem   
wg 

potrzeb 
kg kg 150 

     

4 Naleśniki z serem (patelnia)   
wg 

potrzeb 
kg kg 400 

     

5 Pierogi z kapustą i mięsem   
wg 

potrzeb 
kg kg 150 

     

6 Gołąbki jarskie   
wg 

potrzeb 
kg kg 150 

     

7 Knedle z śliwkami   
wg 

potrzeb 
kg kg 150 

     

8 Kluski śląskie   
wg 

potrzeb 
kg kg 150 

     

9 Kopytka   
wg 

potrzeb 
kg kg 150 

     

10 Krokiety z kapustą i grzybami   
wg 

potrzeb 
kg kg 150 

     

        

  

 

Razem:   
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ZAŁĄCZNIK  Nr  11- Indyk– (CPV: 15100000-9) 
 

L.p. Nazwa artykułów 

Nazwa producenta 

produktu oferowanego 

przez wykonawcę 

Częstot-

liwość 

dostaw 

Opako-

wanie 
j. m. 

Il
o
ść

 s
za

cu
n

k
o
w

a
 

C
en

a
 n

et
to

(z
ł)

 

Wartość 

netto 

[zł] 

S
ta

w
k
a
 V

A
T

 %
 

Cena jedn. 

Brutto [zł] 
Wartość brutto [zł] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 

Filet  indyczy świeży gatunek 1,mięso 

jasno wybarwione, powierzchnia 

czysta lśniąca  , bez przekrwień i 

oznak uszkodzeń 

  

(do 

7:00) 

w/g 

potrzeb 

 Pakowane 

vacum 

etykietowa

ne 

 kg 450           

2 

 

Udka  z indyka b/ k ,b/skóry gatunek 

1,  
  

(do 

7:00) 

w/g 

potrzeb 

Pakowane 

vacum 

etykietowa

ne 

kg 450           

3 
Skrzydełka z indyka gatunek 1, bez 

oznak uszkodzeń  
  

(do 

7:00) 

w/g 

potrzeb 

Pakowane 

vacum 

etykietowa

nie 

kg 40 
     

4 Szyje indycze    

( do 

7.00) wg  

potrzeb 

Pakowane 

vacum 

etykietowa

ne 

kg 40 
     

5 

Indyczka gotowana  typu Giżewska 

lub produkt równoważny 100% mięsa 

indyczego z najlepszej jakości mięsa z 

niską zawartością tłuszczu z 

dodatkiem naturalnych przypraw bez 

dodatku glutaminianu sodu i 

fosforanów oraz barwników 

  

( do 

7.00) wg  

potrzeb 

Pacowane 

vacum 

etykietowa

ne kg 25 
     

6 

Kiełbasa z fileta z indyka z mięsa 

najwyższej jakości z niską zawartością 

tłuszczu nie więcej jak 5gtłuszczu 

na100g produktu, bez dodatku 

glutaminianu sodu i fosforanów z 

dodatkiem naturalnych przypraw 

  

( do 

7.00) wg  

potrzeb 

Pacowane 

vacum 

etykietowa

ne 
kg 15 
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7 

Kiełbasa śląska z indyka z  mięsa z 

indyka produkt o bardzo niskiej 

zawartości tłuszczu ,nie więcej jak 8g 

na 100g produktu, bez dodatku 

glutaminianu sodu i fosforanów z 

dodatkiem naturalnych przypraw 

  

(do 

7:00) 

w/g 

potrzeb 

Pacowane 

vacum 

etykietowa

ne 
kg 65 

     

8 

Frankfurterki z indyka z indyka typu 

GIŻEWSKA lub produkt równoważny 

z najwyższej jakości mięsa indyczego 

115g mięsa na 100g produktu o 

zawartości tłuszczu nie wyższej jak 6g 

na 100g produktu. Konsystencji 

soczystej z dodatkiem naturalnych 

przypraw, bez dodatku glutaminianu 

sodu i fosforanów 

  

(do 

7:00) 

w/g 

potrzeb 

Pakowane 

vacum 

etykietowa

nie 

kg 45 
     

9 

Filet z indyka biały typu GIŻEWSKA 

lub produkt równoważny z fileta 

indyczego 102,6g mięsa na 100g 

produktu szynka parzona z delikatnym 

dodatkiem przypraw, bez dodatku 

glutaminianu sodu 

  

( do 

7.00) 

wg/potrz

eb 

Pakowane 

vacum 

etykietowa

nie 
kg 20 

     

10 

Kiełbasa suszona z indyka typu 

GIŻEWSKA lub produkt równoważny 

z mięsa indyczego 127g mięsa na 

100g produktu, niskiej zawartości 

tłuszczu do 8g na 100g produktu z 

dodatkiem przypraw, bez dodatku 

glutaminianu sodu i fosforanów 

  

( do 7.00 

) 

wg/potrz

eb 

Pakowane 

vacum 

etykietowa

nie kg 20 
     

 

Krakowska sucha z indyka typu 

Giżewska lub produkt równoważny z 

najwyższej jakości mięsa z uda 

indyczego, w przekroju duże kawałki 

mięsa, 140g mięsa indyczego na 100g 

produktu, wędzony , parzony, suszony 

z dodatkiem naturalnych przypraw , 

bez dodatku glutaminianu sodu i 

fosforanów 

  

(do 

7:00) 

w/g 

potrzeb 

Pakowane 

vacum 

etykietowa

nie 

kg 15 
     

 

Filet wędzony indyczy kl.1produkt 

wędzony z o zabarwieniu lekko 

słomkowym, mięso najlepszej jakości,  

smaku wyczuwalne przyprawy 

  

(do 

7:00) 

w/g 

potrzeb 

Pakowane 

vacum 

etykietowa

nie 

kg 15 
     

        

  

 

Razem:   
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Załącznik Nr 11  

Nazwa i adres wykonawcy : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oświadczenie 

 
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych.  

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę żywności, 

napojów i produktów pokrewnych dla stołówki szkolnej przy Zespole Placówek Oświatowych w 

Ścinawie oświadczam/-y, że spełniam/-y warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy  z dnia 29 

stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, 

poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz 143 i Nr 87, poz. 484), tj. 

tekstu ujednoliconego przez Urząd Zamówień Publicznych i przepisów wykonawczych 

wydanych na jej podstawie, w tym: 

1) posiadam/-y uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,  jeżeli  

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

2) posiadam/-y wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia, 

3) dysponuję/-emy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia, 

4) znajduję/-emy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie  

zamówienia. 
 

 

 

 

 

    Miejscowość i data: 

 

            ............................................................        

 ............................................................  

                                                                                                        czytelny podpis osoby (osób)   

upoważnionej do występowania  

 w imieniu wykonawcy i pieczęć 

 

 

            

http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/GetFile1.aspx?attid=3681
http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/GetFile1.aspx?attid=3681
http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/GetFile1.aspx?attid=3681
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      Załącznik Nr 12  

 

 

 

Oświadczenie 

 
o braku podstaw do wykluczenia z postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego  

 

 

                  Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę 

żywności, napojów i produktów pokrewnych dla stołówki szkolnej przy Zespole Placówek 

Oświatowych w Ścinawie”, oświadczam/-y, iż nie podlegam/-y wykluczeniu z postępowania na 

podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 2 pkt 1 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 

1228 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz 143 i Nr 87, poz. 484), tj. tekstu ujednoliconego 

przez Urząd Zamówień Publicznych i przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie. 
 

 

 

 

 

 

Miejscowość i data: 

 

............................................................                   

............................................................  
                                                                                                  czytelny podpis osoby(osób) 

upoważnionej do   występowania  

w imieniu wykonawcy i pieczęć 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/GetFile1.aspx?attid=3681
http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/GetFile1.aspx?attid=3681
http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/GetFile1.aspx?attid=3681
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Załącznik nr 13 do umowy nr....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................../2018 

 

z dnia ................................  

Wykaz środków transportu, którymi Wykonawca dysponuje i  za pomocą których 

będzie realizował zamówienie: 

L.p. 
Środki transportu 

(opis) 

Numer i data wydania decyzji lub 
zaświadczenia lub opinii 

dot. spełnienia wymagań koniecznych 
do zapewnienia higieny: w zakresie 
przystosowania wskazanego środka 

transportu do przewozu mięsa, mięsa 
drobiowego i wyrobów mięsnych 

Informacja o podstawie 

dysponowania 

wskazanymi 

samochodami: 

1 

model: 

 ..................................................  

nr rejestracyjny: 

 ..................................................  

zaświadczenie / opinia 1 decyzja * 
organ wydający: 

 .................................................  

data wydania 

 .................................................  

 

2 

model: 

 ..................................................  

nr rejestracyjny: 

 ..................................................  

zaświadczenie / opinia 1 decyzja * 
organ wydający: 

 .................................................  

data wydania 

 .................................................  

 

3 

model: 

 ..................................................  

nr rejestracyjny: 

 ..................................................  

zaświadczenie / opinia 1 decyzja * 
organ wydający: 

 .................................................  

data wydania 

 .................................................  

 

4 

model: 

 ..................................................  

nr rejestracyjny: 

 ..................................................  

zaświadczenie / opinia 1 decyzja * 
organ wydający: 

 .................................................  

data wydania 

 .................................................  

 

* niewłaściwe skreślić 

Do niniejszego wykazu załączone są kserokopie (potwierdzone z oryginałem przez wykonawcę) lub 

oryginały wskazanych wyżej zaświadczeń lub decyzji lub opinii. 

 

    …………………………               ……………………………………………………………………………………………………. 

/miejscowość, data/ /podpis Wykonawcy / osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy / pełnomocnika 
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Załącznik nr 14 

Oferta 
dla  Zespołu Placówek Oświatowych w Ścinawie 

ul. Królowej Jadwigi 9 

59-330 Ścinawa 

 

tel. 76 8412646                                 faks   76 8412646 

 

 
Nawiązując do zaproszenia  do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania  

pn. „Dostawa żywności, napojów i produktów pokrewnych dla stołówki szkolnej przy  Zespole 

Placówek Oświatowych w Ścinawie” 

 

 

Oferujemy wykonanie zamówienia za łączną cenę  netto …………………………….PLN 

(słownie cena netto) …………………………………………………………………………… 

+ podatek VAT ……………….. PLN   =  cena brutto ………………………………..… PLN 

( słownie cena brutto) …………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………… . 

Kara: (dotyczy części 1,2,3,5,6,7,8,9,10,11) 

Oferowana wysokość kary umownej w % od wartości brutto dostawy  za każdą dostawę 

niedostarczoną w terminie lub z wadami za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia lub za każdy dzień o 

ujawnienia  wad do wymiany wadliwej dostawy to…..% - Uwaga: kryterium podlega ocenie – 

pole wypełnia  Wykonawca!!! 

 

Jakość: (dotyczy części 4) 

–oferowana „szynka biała” z zawartością mięsa wieprzowego ….% 

–oferowana „parówka z szynki wieprzowej” z zawartością mięsa wieprzowego ….% 

Uwaga: kryterium podlega ocenie – pole wypełnia  Wykonawca!! 
 

 

ZADANIE WYKONAMY ZGODNIE Z WYMOGAMI OPISU PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA 

ORAZ  SPECYFIKACJĄ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie 

wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 

2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. 

3. 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.  

4. Zamówienie  wykonamy w terminie określonym w pkt 4 SIWZ 

5. Oświadczamy, że  będziemy działać zgodnie z systemem HACCP, o którym mowa w 

ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz. U. 

z 2001 r. Nr 63, poz. 634 z późniejszymi zmianami) i do każdorazowego zamówienia 

dostarczać świadectwa i atesty wymagane przepisami prawa. 
6. Załącznikami do niniejszej oferty są: 
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1/.............................................................................................................................................. 

2/.............................................................................................................................................. 

3/.............................................................................................................................................. 

4/.............................................................................................................................................. 

5/.............................................................................................................................................. 

6/.............................................................................................................................................. 

7/.............................................................................................................................................. 

8/.............................................................................................................................................. 

9/.............................................................................................................................................. 

10/............................................................................................................................................. 

 

 

 

 

Wykonawca.............................................................................................................................  

 

................................................................................................................................................. 

Adres ...................................................................................................................................... 

 

Nr telefonu ...................................................  Nr faxu ........................................................ 

 

NIP  ...............................................................  REGON  ...................................................... 

 

 

Podpisano ............................................................................................................................... 
                                                (upoważniony  przedstawiciel wykonawcy) 

 

.................................................................... dnia,.................................................................... 
                  (miejscowość)                                                                 (data) 

 

 

 

 

Uwaga! - w przypadku  przeredagowania, zmiany zapisów,  podania informacji alternatywnych, nie podania wszystkich informacji  w 

powyższym formularzu oferty lub podpisania powyższego formularza ofert przez osoby do tego nie upoważnione, Zamawiający  uzna,  iż 
oferta jest sprzeczna ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i na podstawie art. 89 ust.1 pkt. 2 zostanie odrzucona. (Ustawa z dnia 29 

stycznie 2004 r. Prawo zamówień publicznych  - Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 /. 
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Załącznik nr 15 

UMOWA DOSTAWY  

NA ZAMÓWIENIE PUBLICZNE    

 

Zawarta w dniu ....................................... w Ścinawie pomiędzy: 

 

...................................................................................................................................................... 

zarejestrowanym: 

.......................................................................................................................... 

 nr rejestru:  

............................................................................................................................ 

mającego swą siedzibę: ............................................................................................................. 

reprezentowanym  przez: 

.............................................................................................................................. 

zwaną w dalszej części umowy Dostawcą, a: 

 

Zespołu Placówek Oświatowych w Ścinawie mającym swą siedzibę przy ul. Królowej 

Jadwigi 9, reprezentowanym przez: 

mgr Jolantę Szulc – Dyrektora, 
zwanym w dalszej części umowy Odbiorcą. 

 

W rezultacie wyboru Dostawcy - została zawarta umowa następującej treści: 
 

 

§ 1 

 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa żywności, napojów i produktów pokrewnych do Zespołu 

Placówek Oświatowych  w Ścinawie. 

  

2. Szczegółowy wykaz asortymentu zawierają załączniki od nr 1 do nr 7 do niniejszej umowy.  
  

 § 2 

 

1. Dostawca zobowiązuje się do dostarczania na koszt własny asortymentu do siedzib 

Odbiorców, o których mowa w § 1. 

 

2. Odbiorca będzie każdorazowo powiadamiał Dostawcę telefonicznie bądź faxem  o 

potrzebie dostawy wybranego asortymentu. Powiadomienie dokonane zostanie na 

następujący numer telefonu .................................... bądź też numer faxu ........................ 

 

3. Każdorazowo Dostawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia w ciągu 24 

godzin od momentu odebrania zgłoszenia od Odbiorcy.  
 

§ 3 

 

1.  Umowa zawarta zostaje na czas określony tj. od dnia podpisania umowy do dnia 

30.06.2019r.  

2. Zamówienia będą realizowane od dnia podpisania umowy do dnia 30.06.2019r.  
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§ 4 

 

1. Łączna wartość umowy nie przekroczy kwoty ................................................................zł 

brutto 

(słownie:..........................................................................................................................). 

 

2. Ostateczna wysokość wynagrodzenia określona w ust.1 zostanie ustalona na podstawie cen 

jednostkowych określonych w ofercie Wykonawcy oraz faktycznie dostarczonych ilości. 

 

3. W przypadku nieterminowej płatności za przedmiot umowy, Dostawcy przysługiwać będą 

odsetki umowne w wysokości 3% w skali roku. 

 

4. Strony zgodnie ustanawiają, iż miejscem płatności jest ………………………………… 

…………………………………………………………………………………………….. 

 

5. Odbiorcą faktury jest Zespół Placówek Oświatowych w Ścinawie z siedzibą przy ul. 

Królowej Jadwigi 9. 

 

6. Rozliczenie każdej dostawy nastąpi po jej wykonaniu, na podstawie faktury VAT 

sprawdzonej za zgodność z formularzem cenowym stanowiącym ofertę Dostawcy, 

przelewem do 21 dni od daty otrzymania faktury. Formularz cenowy asortymentu stanowi 

załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 
 

§ 5 

1. Dostawcy winien działać zgodnie z systemem HACCP, o którym mowa w ustawie z dnia 

11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz. U. z 2001 r. Nr 63, 

poz. 634 z późniejszymi zmianami) i do każdorazowego zamówienia dostarczać 

świadectwa i atesty wymagane przepisami prawa.  

2. W przypadku stwierdzenia produktów niezgodnych z zamówieniem lub nieświeżych 

Dostawca gwarantuje jego wymianę na nowy. 

3. W przypadku braku  realizacji dostaw towaru lub jego części przez Dostawcę w obrębie lub 

dostarczenia towaru niewłaściwej jakości, – Odbiorcy, przysługuje prawo zakupu tzw. 

Interwencyjnego. W takim przypadku Odbiorca obciąży Dostawcę pełnymi kosztami 

zakupu interwencyjnego. 

4. W razie dokonania zakupu interwencyjnego przez Odbiorcę, nie wyklucza się stosowania  

zapisów § 6 umowy. 

§ 6 

 

Strony ustalają, że za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy obowiązywać je będzie 

odszkodowanie w formie kar umownych z następujących tytułów oraz w następujących 

wysokościach: 

1. Dostawca zobowiązuje się zapłacić Odbiorcy kary umowne: 

 

a) za zwłokę w terminie dostawy określonym w § 2 ust. 4 lub wadami –w wysokości (….% 

dla części 1,2,3,5,6,7,8,9,10,11) i (10% dla części 4) wartości danego zamówienia za każdy 

rozpoczęty dzień opóźnienia lub za każdy dzień od ujawnienia wad do wymiany wadliwej 

dostawy. W przypadku dostarczenia towaru po terminie i jednocześnie z wadami Odbiorca 

może zastosować kumulację kar. 

 

b) za odstąpienie od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Dostawca - 10% od 

sumy złożonych w siedzibie Odbiorcy faktur związanych z realizacją niniejszej umowy. 
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2. Odbiorca zobowiązuje się zapłacić Dostawcy kary umowne: 

 

a) za odstąpienie od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Odbiorca - 10% od 

sumy złożonych w siedzibie Odbiorcy faktur związanych z realizacją niniejszej umowy, z 

wyjątkiem § 10. 

3. Kary wskazane w ust. 1 nie zwalniają Dostawcy od obowiązku dostarczenia towaru. 

4. Odbiorca ma prawo do potrącenia kar umownych z przysługującego Dostawcy 

wynagrodzenia, na co Dostawca wyraża zgodę. O naliczaniu kar umownych Odbiorca 

informuje Dostawcę określając termin uiszczenia kar i wystawienia noty księgowej. 

5. W przypadku nienależytego wykonania umowy, Odbiorca ma prawo do rozwiązania 

umowy w trybie natychmiastowym i obciążenia Dostawcy karą umowną określoną w § 6 

ust.1 pkt.b. 

6. Niezależnie od zastrzeżonych kar umownych Odbiorca może dochodzić od Dostawcy 

odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych z kodeksu cywilnego. 

 

§ 7 

1. Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie 

pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności. 

2. Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt.1 ustawy PZP strony dopuszczają możliwość zmiany istotnych 

postanowień umowy w następujących przypadkach: 

 

1) obniżenia cen producenta lub zastosowania promocyjnej obniżki cen, Odbiorca 

zastrzega sobie prawo zakupu towaru objętego umową po cenach odpowiednio 

obniżonych. 

2) podwyższenia jakości parametrów lub innych cech charakterystycznych dla 

przedmiotu dostawy, w tym zmiana numeru katalogowego towaru lub nazwy 

własnej towaru, pod warunkiem wprowadzenia na rynek produktu o wyższej 

jakości, lepszych parametrach lub innych korzystnych cechach  

charakterystycznych, przy zachowaniu ceny ofertowej dla danego towaru, na 

podstawie pisemnego wniosku Dostawcy, pod warunkiem zgody Odbiorcy, 

wyrażonej w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 

3) zmiany sposobu konfekcjonowania towarów objętych umową w przypadku 

zmiany wielkości opakowania wprowadzonej przez producenta z zachowaniem 

zasady proporcjonalności w stosunku do ceny objętej umową, na podstawie 

pisemnego wniosku Dostawcy, pod warunkiem uzyskania zgody Odbiorcy, 

wyrażonej w formie pisemnej, pod rygorem nieważności; 

4) w przypadku wstrzymania lub zakończenia produkcji towarów będących 

przedmiotem dostawy, możliwości dostarczania odpowiedników towarów 

objętych umową, o parametrach nie gorszych niż towary objęte ofertą, przy 

zachowaniu ceny ofertowej dla danego towaru, na podstawie pisemnego 

wniosku Dostawcy pod warunkiem uzyskania zgody Odbiorcy, wyrażonej w 

formie pisemnej, pod rygorem nieważności; 

5) wystąpienia zdarzeń siły wyższej jako zdarzenia jako zdarzenia zewnętrznego, 

niemożliwego do przewidzenia i niemożliwego do zapobieżenia; 

6) strony dopuszczają możliwość zmian cen w przypadku zmiany stawek podatku 

vat na podstawie obowiązujących przepisów prawnych w tym zakresie. zmiany 

są wprowadzone aneksem do umowy. zmianie ulegnie kwota podatku vat i cena 

brutto, cena netta pozostanie niezmienna. o zmianie vat-u na przedmiot umowy, 

Dostawca informuje pisemnie Odbiorcę w terminie 14 dni roboczych przed 

terminem dostawy towaru, którego cena ulega zmianie. 
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7) możliwa jest zmiana umowy w zakresie podwykonawstwa na etapie realizacji 

zamówienia, za uprzednią zgodą Odbiorcy: 

a) powierzenie podwykonawcom innego zakresu dostawy niż 

wskazany w ofercie wykonawcy; 

b) zmiana podwykonawcy na etapie realizacji zamówienia; 

c) wprowadzenie nowego podwykonawcy, również w przypadku, gdy 

wykonawca wskazał w ofercie, że dostawę przedmiotu zamówienia 

wykona samodzielnie. 

3. Odbiorca zastrzega sobie możliwość zamówienia mniejszej ilości towarów lub rezygnacji z 

niektórych pozycji, w wyniku czego wynagrodzenie ulegnie zmianie proporcjonalnie do 

ilości zamówionego towaru. 

4. Odbiorca zastrzega sobie również możliwość dokonywania przesunięć ilościowych między 

pozycjami w kalkulacji ilościowej, w przypadku zaistnienia takich potrzeb, pod warunkiem, 

iż przesunięcia te nie przekroczą maksymalnej kwoty wynagrodzenia ustalonego w 

umowie. 

5.  
 

§ 8 

Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron za jednomiesięcznym okresem 

wypowiedzenia. 
 

§ 9 
1. Odbiorca może odstąpić od umowy w razie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że 

wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym. 

 

2. Odstąpienie od umowy w wypadku określonym w ust. 1 powinno nastąpić w terminie 

miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 

 

3. Oprócz przypadków określonych w K.C. Odbiorcy przysługuje prawo odstąpienia od 

umowy w terminie 1-go miesiąca od dowiedzenia się o przyczynie uzasadniającej 

odstąpienie: 

a) w przypadku ogłoszenia upadłości lub rozwiązania firmy Dostawcy, 

b) w przypadku, gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Dostawcy. 

 

4. Wypowiedzenie wymaga formy pisemnej. 
 

§ 10 

Właściwym do rozpoznawania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd 

dla siedziby Odbiorcy.  
 

§11 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 

§12 

Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze stron. 
 

Załączniki do umowy: 

1. ................................. 

2. ................................. 

3. ................................. 

 


