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Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 
zwaną dalej  (SIWZ) 

  
 

przetarg nieograniczony art. 39 ustawy pzp 

           (którego wartość nie przekracza kwoty określonej w przepisach 
wydanych na podstawie art.11 ust. 8) 

na  

„DOSTAWĘ WARZYW I OWOCÓW DO DOMU POMOCY 
SPOŁECZNEJ W KRZYśANOWICACH W 2010r. 
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1.Nazwa i adres Zamawiającego: 

  Dom Pomocy Społecznej w KrzyŜanowicach  , 27- 100 IłŜa   
tel 6163746; tel/fax616 37 46   zwanym dalej „Zamawiającym” 
 
2. Tryb postępowania „Przetarg nieograniczony” 
3. Przedmiotem zamówienia jest: 

 
Warzywa i owoce  zawarte w poniŜszej tabeli. 
 

Lp. Nazwa artykułu 
 

Ilość 

1 Por                                                           CPV 03221100-7 260Kg 
2 Por                                                           CPV 03221100-7 200szt 
3 Burak czerwony                                       CPV 03221111-7 1500kg 
4 Kapusta biała                                           CPV 03221410-3 800kg 
5 Kapusta młoda                                        CPV 03221410-3 250szt 
6 Kapusta granatowa                                 CPV 03221410-3 120kg 
7 Pieczarki                                                 CPV 03221260-6 160kg 
8 Pomidory                                                CPV 03221240-4 1000kg 
9 Cebula                                                    CPV 03221113-1 500kg 
10 Pietruszka korzeń                                   CPV 03221110-0 500kg 
11 Kalafior                                                    CPV 03221420-6 200szt 
12 Papryka czerwona świeŜa                      CPV 03221230-7 150kg 
13 Kapusta pekińska                                   CPV 03221410-3 230kg 
14 Ogórek kiszony                                       CPV 15331480-5 1200kg 
15 Seler                                                       CPV 03221100-7 280kg 
16 Seler z nacią                                          CPV 03221100-7 200 szt 
17 Marchew                                                CPV 03221112-4 1500kg 
18 Ogórek zielony                                       CPV 03221270-9 350kg 
19 Ziemniaki                                                CPV 03212100-1 15000kg 
20 Kapusta kiszona                                     CPV 15331480-5 800kg 
21 Jabłka                                                     CPV 03222321-9 7000kg 
22 Brokuł                                                     CPV 03221430-9 100szt 
23 Sałata                                                     CPV 03221310-2 400szt 
24 Fasolka szparagowa                              CPV 03221212-5 80kg 
25 Szczypiorek                                            CPV 03221300-9 150 pęcz. 
26 Koper zielony                                         CPV 03221300-9 200 pęcz. 
27 Pietruszka zielona natka                        CPV 03221300-9  250 pęcz. 
28 Botwina                                                  CPV 03221300-9 80 pęcz. 
29 Rzodkiewka                                           CPV 03221100-7 200 pęcz. 
30 Cytryna                                                  CPV 03222210-8 180kg 

 

  

     Stawiane wymagania  
3.1 dostawy będą się odbywały  w dni robocze jeden  razy w tygodniu w kaŜdy czwartek do Domu Pomocy 
Społecznej w    KrzyŜanowicach na zamówienie faxem w asortymencie określonym i wyspecyfikowanym w 
ofercie. 
3.2 realizacja dostawy w magazynie zamawiającego w godz. od 7.30 do 9.30, Wykonawca odpowiedzialny jest 

za jakość oraz zgodność  dostaw z  bieŜącymi zamówieniami dokonywanymi przez Zamawiającego  w 
ramach asortymentu przedstawionego w formularzu ofertowym. 

3.3 Wymagana jest naleŜyta staranność i przestrzeganie przepisów sanitarnych  przy realizacji zobowiązań 
umowy. 
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3.4 Dostawy warzyw i owoców   do Zamawiającego odbywać się będzie nieodpłatnym transportem  
Wykonawcy, z rozładunkiem w magazynie  na miejscu.  

3.5 Termin płatności przelew 21 dni, 
3.6 Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność za jakość i terminowość dostarczanego towaru oraz gwarantuje 

wymianę towaru, który nie spełnia określonych norm. 
3.7 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych, zaoferowanie przedmiotu 

zamówienia  sprzecznego z wymaganiami Zamawiającego skutkować będzie odrzuceniem oferty. 

  

4. Termin wykonania zamówienia od dnia podpisania umowy  do   
       31.12.2010r. 
      

5. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki : 
 

 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli 
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym 
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawiają pisemne 
zobowiązanie  innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób 
zdolnych do wykonania zamówienia. 

 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia; 

   4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania  o udzielenie zamówienia na podstawie art. 
24 ust 1 i 2 ustawy 
  

5.1Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie 
przedłoŜonych oświadczeń na podstawie art. 22 załącznik Nr 1 do specyfikacji. 
5.2Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków  udziału w postępowaniu: 
Zamawiający oceni spełnienie  ww.  warunków wg formuły „spełnia – nie spełnia” na 
podstawie załączonych do ofert oświadczeń wymienionych  w pkt 6 SIWZ. 

Z treści załączonego oświadczenia musi wynikać jednoznacznie, iŜ w/w warunek 
Wykonawca spełnił, w przeciwnym wypadku Zamawiający wezwie  Wykonawców  w 
wyznaczonym terminie do ich uzupełnienia lub wyjaśnienia  zgodnie z art. 26 ust. 3 i 4 
ustawy. 

5.3 Z ubiegania się o zamówienie publiczne  wyklucza się  wykonawców którzy : 
�  nie spełniają  warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne  z art. 22 

ust1 1 pkt  1-4 ustawy, 
� nie spełniają  warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których 

mowa w art. 24 ust. 1 ppkt. 1-10 i ust. 2 ppkt. 1-4 ustawy, 
� wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem  prowadzonego 

postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami 
uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, Ŝe udział tych wykonawców 
w postępowaniu nie utrudnia uczciwej konkurencji, 

� złoŜyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego 
postępowania,  

� nie złoŜyli oświadczenia o spełnieniu warunków  udziału w postępowaniu lub 
dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków z zastrzeŜeniem art.26 ust 3 

5.4 Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy  ( art.89 ust. 1Ustawy): 
� jest niezgodna z ustawą , 
� jej  treść nie odpowiada treści SIWZ z zastrzeŜeniem art.87 ust. 2 pkt 3, 
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� jej złoŜenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,  

� zawierają raŜąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 
� została złoŜona  przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia, 
� zawiera  błędy w obliczeniu ceny, 
� wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na 

poprawienie omyłek, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt3 
6. Wykaz oświadczeń jakie mają dostarczyć  Wykonawcy w celu 

 potwierdzenia spełnienia warunków  udziału w postępowaniu: 
6.1   wypełniony i podpisany formularz oferty – załącznik nr 1 do SIWZ; 
6.2  oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie art. 
22 ust.1ustawy pzp  oraz oświadczenie Wykonawcy, Ŝe oferent nie podlega wykluczeniu z 
postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp -załącznik 
nr 2; 
6.3 oświadczenie Wykonawcy, Ŝe dostawy towaru będą realizowane  specjalistycznym 
transportem zgodnie z wymaganiami  sanitarnymi dotyczących śr. transportu Ŝywności –
załącznik nr 3 do SIWZ; 

 

7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 

 oraz przekazywania oświadczeń  lub dokumentów, a takŜe  wskazanie  osób 

 uprawnionych do porozumiewania  się z Wykonawcami: 
7.1  Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje itp. ( zwane dalej 
korespondencją) Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Korespondencja musi być 
skierowana na adres: Dom Pomocy Społecznej w KrzyŜanowicach 217 ; IłŜa 27-100 
7.2  Osobą uprawnionymi do kontaktowania się z oferentami ze strony Zamawiającego jest: 
Szymon Postuła   tel./fax 6163746 wew. 103 w godz.: 7.00 – 15.00 
Bogumiła Dębiec tel./fax 6163746 wew. 113 w godz.: 7.00 – 15.00 
 

8. Wymagania dotyczące wadium: 
Zamawiający nie Ŝąda wpłacenia wadium. 
9. Termin związania ofertą  
9.1. Oferent pozostanie związany ofertą przez 30 dni od dnia terminu składania ofert. 
9.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego moŜe przedłuŜyć termin 
związania ofertą, z tym, Ŝe zamawiający moŜe tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem 
terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawcy o wyraŜenie zgody na przedłuŜenie tego 
terminu o oznaczony okres, nie dłuŜszy jednak niŜ 30 dni ( art. 85 ust.1). 
 

10. Opis sposobu przygotowania ofert: 

 
    KaŜdy wykonawca moŜe złoŜyć tylko jedną ofertę i jedną cenę. 
     10.1 Wartość realizacji całego zamówienia zostanie określona ceną netto i  ceną  brutto  ( z      
              podatkiem VAT). 
     10.2 Oferent przedstawi ofertę zgodnie z warunkami ofertowymi w SIWZ.   
     10.3 Oferta powinna być podpisana przez osobę upowaŜnioną do reprezentowania oferenta   
             na zewnątrz . Wszystkie  miejsca w których  oferent  naniósł  zmiany , winny być  
             parafowane i datowane przez  osobę podpisującą  ofertę . 

10.4. Ofertę naleŜy sporządzić w języku polskim w formie pisemnej i poniesie wszystkie  
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         koszty związane z przygotowaniem oferty. 
10.5. Podpisy na ofercie, oświadczeniach i dokumentach powinny być czytelne albo 

opatrzone imienną pieczątką. 
10.6 Oferent potwierdzi pisemnie akceptację stawianych warunków tj.  terminu płatności i 

określi dni dostaw w kaŜdym tygodniu przedmiotu dostawy.  
      10.7 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz  wariantowych. 
        

      Dokumentacja  ofertowa  musi zawierać : 

       10.8 wypełniony i podpisany druk ofertowy  załącznik Nr 1 do specyfikacji, 

      10.9 Oświadczenie oferenta o treści określonej w załączniku nr 2 do specyfikacji, 
      10.10 Oświadczenie Wykonawcy, Ŝe dostawy towaru będą realizowane  specjalistycznym   
                transportem –załącznik nr 3 do  specyfikacji. 
      10.11 Ofertę naleŜy umieścić w zamkniętej kopercie, koperta powinna być oznaczona w  
                 następujący  sposób: 
                 1) adres: Dom Pomocy Społecznej w KrzyŜanowicach 217 , 27-100 IłŜa, 
                 2) oznaczenie zadania: Dostawa warzyw i owoców do Domu Pomocy Społecznej  
                      KrzyŜanowicach,  
                 3) nazwa i adres Wykonawcy: 
       10.12 Projekt umowy nie wymaga wypełnienia. 
       10.13 Oferent moŜe wprowadzić zmiany lub wycofać złoŜoną ofertę przed terminem  
                  składania ofert, po upływie tego terminu oferent nie moŜe wycofać oferty i nie  
                  moŜe nanieść poprawek. 
        10.14 Zamawiający informuje, Ŝe zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty składane w  
                 postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od     
                 chwili ich otwarcia, za wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę                     
                 przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

 
11. Miejsce oraz termin składania i otwarcie ofert: 

 
11.1. Oferty naleŜy złoŜyć: w Domu Pomocy Społecznej  w  KrzyŜanowicach 217 ,  

          27-100 IłŜa w pokoju  Nr.  3  w terminie  do dnia  20.01.2010r. do  godz. 1000 . 

11.2  Otwarcie ofert nastąpi: w Domu Pomocy Społecznej w KrzyŜanowicach 217,  

         27- 100 IłŜa w  pokój Nr3 w dniu  20.01.2010 r.  o godz. 10.30. 

Bezpośrednio  przed otwarciem ofert Zamawiający przekaŜe zebranym Wykonawcom 
informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu  ww.  informacji.  
Po otwarciu ofert wszystkim zebranym przekazane zostaną następujące informacje: nazwa i 
siedziba Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, cena jaką zaoferował za wykonanie 
zamówienia  oraz termin jego wykonania. 
Następnie odbędzie się poufne rozpatrzenie ofert. 
Oferty złoŜone po terminie będą zwrócone Wykonawcom bez otwierania. 
 
12. Opis sposobu obliczenia ceny. 
Cena przedstawiona w ofercie, za kaŜdy oferowany w niej produkt, winna być ceną 
kompletną , jednoznaczną i ostateczną wyraŜoną w polskich złotych, w ofercie naleŜy teŜ 
podać zsumowaną cenę (cena całej oferty brutto) wszystkich asortymentów 
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wyspecyfikowanych  w Formularzu Ofertowym  „ wartość całej oferty brutto”, musi być 
wyraŜona cyfrowo i słownie zgodnie z załącznikiem nr 1 do specyfikacji. 
Cena moŜe być tylko jedna za oferowany poszczególny  przedmiot zamówienia.  Cena 
kaŜdego asortymentu wymienionego w formularzu ofertowym obliczona musi być na 
podstawie warunków dostawy wymienionych w niniejszej SIWZ oraz kalkulacji 
indywidualnej, do której doliczony zostanie podatek VAT. 
Wartość zamówienia naleŜy obliczyć w taki sposób aby cena określona przez Wykonawcę 
zawierała wszystkie koszty i składniki niezbędne do realizacji zamówienia. 
Wyklucza się moŜliwości roszczeń Wykonawców z tytułu błędnego skalkulowania ceny 
lub pominięcia  elementów  niezbędnych do wykonania umowy.   
13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie kierował się  przy  

 wyborze oferty, wraz z podanym znaczenia tych kryteriów i sposobu   

 oceny ofert:   
13.1 Przy ocenie ofert będzie brane pod uwagę niŜej wymienione kryterium wg        
        następującego znaczenia:  

Cena  ( brutto) – 100% 
Cena określona będzie  na podstawie wzoru: 

Wc = ( Cn : Co ) x 100 pkt. x waga kryterium 100%  gdzie: 
Wc – ilość punktów przyznana za oferowaną ceny całej oferty brutto obliczona z  
          dokładnością do 0,01pkt. 
Cn – najniŜsza oferowana cena całej oferty brutto wśród złoŜonych waŜnych ofert. 
Co – cena ocenianej całej  oferty brutto.  
      13.2 Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która zdobędzie największą 
liczbę punktów wg określonych wyŜej wzorów. 
      

14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po 

 wyborze oferty w celu zawarcia umowy  w sprawie zamówienia 

 publicznego       
        14.1 O wyborze oferty pisemnie powiadomieni zostaną wszyscy  Wykonawcy ( art. 92  
              ust. 1 i 2 ustawy), równieŜ takie ogłoszenie zostanie umieszczone  na tablicy              
              ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej Zamawiającego.  
              W zawiadomieniu o wyborze  oferty przesłanym Wykonawcom  Zamawiający poda :  
              nazwę firmy, adres siedzibę Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie   
              wyboru, a takŜe siedziby i adresy wykonawców , którzy złoŜyli oferty wraz ze  
              streszczeniem oceny i porównania ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom  
              w kaŜdym kryterium oceny ofert i łączną  punktację. 
        14.2 Wykonawca wybrany w postępowaniu winien stawić  się w siedzibie  
             Zamawiającego celem podpisania umowy w terminie  nie krótszym niŜ 7 dni od dnia   
             przekazania  zawiadomienia o wyborze oferty. O miejscu i dokładnym terminie  
             zawarcia umowy Zamawiający  powiadomi niezwłocznie wybranego wykonawcę. 
        14.3 W przypadku odmowy przyjęcia zamówienia przez Wykonawcę zamówienie  
             zostanie udzielone następnemu Wykonawcy w kolejności ofert najkorzystniejszych. 
        14.4 Wykonawca nie moŜe dokonywać Ŝadnych zmian we wzorze umowy i w chwili     
            złoŜenia oferty zobowiązuje się do podpisania  umowy zgodnej z zapisami    
            określonymi we wzorze  załącznik nr 4.    
 
 
15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia  naleŜytego wykonania umowy: 
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Zamawiający nie wymaga wnoszenia zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy. 
 
16. Inne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści 

 zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki 

 umowy albo wzór umowy, jeŜeli zamawiający wymaga od wykonawcy,   

warunkach:  
Warunki umowy zawarte są we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 niniejszej 
specyfikacji.  
 
17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w  toku 

 postępowania o udzielenie zamówienia. 
- W niniejszym  postępowaniu Wykonawca ma prawo wnieść protest zgodnie z działem  

VI  Środki ochrony prawnej ustawy Prawa Zamówień Publicznych z 29 stycznia 2004 r. ze 
zm.   

Termin przewidywany  na wniesienie ewentualnego protestu  - 7 dni od dnia, w którym 
powzięto wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

- Przepisów dotyczących  skarg i odwołań, nie stosuje się.  

18. Opis części zamówienia:  
Zamawiający  nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
19. Maksymalna liczba wykonawców, z którymi Zamawiający  zawrze umowę 

 ramową:  
Zamawiający nie przewiduje  zawarcia  umowy ramowej. 
20. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających: 
Zamawiający przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego. 
21. Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, 

 jakim mają odpowiadać oferty wariantowe: 
Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych. 
22.  Adres poczty elektronicznej lub strony lub strony internetowej: 
       22.1 Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną ( tylko   
               pisemnie). 
       22.2 Adres strony internetowej, na której zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu oraz  
               Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia:  www.dompomocy.kki.pl 
 
23. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być przeprowadzone 

 rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą: 
Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 
24. Informacje dotyczące aukcji elektronicznych: 
Zamawiający nie przewiduje  w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przeprowadzenia  
aukcji elektronicznej. 
25. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu: 
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
 
 
Załączniki do niniejszej SIWZ:  
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1. Formularz ofertowy ( cenowy); 
2. Oświadczenie zgodne z art.22 ust. 1 ustawy oraz art.24 ust. 1 i 2 ustawy PZP; 

     3.  Oświadczenie Wykonawcy, Ŝe dostawy towaru będą realizowane  specjalistycznym 
 transportem zgodnie z wymaganiami sanitarnymi dotyczących śr. transportu Ŝywności –
 załącznik nr 3 do SIWZ; 
     4. Wzór umowy. 
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Załącznik Nr 1 do SIWZ 

Formularz ofertowy    

 

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

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

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

.........……………………………………………………………………………………………………. 
(pełna nazwa i adres oferenta) 

 

………………. NIP 

………………………….REGON………………tel./fax…………... 

Nawiązując do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ( którego 

wartość nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych  na podstawie art. 11 ust 8) 

z art. 39 ustawy PZP na „ Dostawę warzyw i owoców do Domu Pomocy Społecznej w 

Krzy Ŝanowicach” 27-100 IłŜa,   KrzyŜanowice 217, zgodnie z zasadami określonymi  w 

Prawie zamówień publicznych  oraz z wymogami SIWZ: 

1. oferujemy wykonanie całości zamówienia  określonego w SIWZ; 

2. oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się  z SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeŜeń oraz 

uzyskaliśmy konieczne  informacje do przygotowania oferty; 

3. oświadczamy, Ŝe uwaŜamy się za związanych  niniejszą ofertą przez czas wskazany w 

SIWZ ( 30 dni); 

4. zamówienie zamierzamy wykonać sami; 

5. oświadczam, Ŝe zapoznaliśmy się z wzorem umowy i zobowiązujemy się, w 

przypadku przyznania nam zamówienia, do zawarcia umowy na zasadach określonych 

w tym dokumencie w wyznaczonym  przez Zamawiającego terminie; 

6. oferujemy wykonanie zamówienia o wartości brutto ………………  ……………... zł.   

słownie złoty: …………………………………………………………………………..      

………………………………………………………………………………………….

w tym podatek VAT    ……………….  ,  wartość netto ……………………………zł.    

Oświadczamy, Ŝe w cenie przedstawionej oferty zostały uwzględnione wszystkie 

koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego. 

8. Termin płatności przelew 21 dni 
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Oferujemy dostawę warzyw i owoców  w określonym asortymencie: 

Lp  
Opis przedmiotu 
zamówienia 
 termin przydatności do 
spoŜycia   

 Ilość 
j.m. 

Cena jed. 
w zł. 

Wartość  
netto 

Kwota 
podatku 
VAT 

  

Wartość 
brutto 

1 Por 
 termin przydatn. do spoŜycia …..  

260 kg     
2 Por  

termin przydatn. do spoŜycia ….. 
200 szt     

3 Buraki czerwone 
 termin przydatn. do spoŜycia ….. 

1500kg     
4 Kapusta biała  

termin przydatn. do spoŜycia ….. 
800 kg     

5 Kapusta młoda 
termin przydatn. do spoŜycia ….. 

250 szt     
6 Kapusta granatowa 

termin przydatn. do spoŜycia ….. 
120 kg     

7 Pieczarki 
termin przydatn. do spoŜycia ….. 

160 kg     
8 Pomidory  

termin przydatn. do spoŜycia ….. 
1000 kg     

9 Cebula 
termin przydatn. do spoŜycia ….. 

500 kg     
10 Pietruszka korzeń 

termin przydatn. do spoŜycia ….. 
500 kg     

11 Kalafior   
termin przydatn. do spoŜycia ….. 

200szt     
12 Papryka czerwona świeŜa 

termin przydatn. do spoŜycia ….. 
150kg     

13 Kapusta pekińska 
termin przydatn. do spoŜycia ….. 

230 kg     
14 Ogórek kiszony  

termin przydatn. do spoŜycia ….. 
1200 kg     

15 Seler  
termin przydatn. do spoŜycia ….. 

280 kg     
16 Seler z nacią  

termin przydatn. do spoŜycia ….. 
200 szt     

17 Marchew 
termin przydatn. do spoŜycia ….. 

1500 kg     
18 Ogórek zielony 

termin przydatn. do spoŜycia ….. 
350 kg     

19 Ziemniaki 
termin przydatn. do spoŜycia ….. 

15000 
kg 

    
20 Kapusta kiszona 

termin przydatn. do spoŜycia ….. 
800 kg     

21 Jabłka  
termin przydatn. do spoŜycia ….. 

7000 kg     
22 Brokuł  

termin przydatn. do spoŜycia ….. 
100 szt     

23 Sałata  
termin przydatn. do spoŜycia ….. 

400 szt     
24 Fasolka szparagowa 

termin przydatn. do spoŜycia ….. 
80 kg     

25 Szczypiorek 
termin przydatn. do spoŜycia ….. 

150 
pęcz. 

    
26 Koper zielony 

termin przydatn. do spoŜycia ….. 
200 

pęcz. 
    

27 Pietruszka zielona – natka 
termin przydatn. do spoŜycia ….. 

250 
pęcz. 
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28 Botwina  
termin przydatn. do spoŜycia ….. 

80 pęcz.     
29 Rzodkiewka 

termin przydatn. do spoŜycia ….. 
200 

pęcz. 
    

30 Cytryna 
termin przydatn. do spoŜycia ….. 

180 kg     

 
9. załącznikami do niniejszej oferty są:  oświadczenie załącznik Nr 2 i 3  SIWZ  ;  
10. oferta została złoŜona na druku zamawiającego na  ponumerowanych stronach  1-  

……... 
 

                                                                                            ………………………………… 

                                                                                                  Podpis oferenta 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 
 
 

(pieczęć Wykonawcy) 

      tel.  

pieczęć Wykonawcy 

 

OŚWIADCZENIE 

zgodne z art. 22 ust. 1 oraz art. 24 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 

Prawo Zamówień Publicznych z późniejszymi zm. 
 
Składając  ofertę  w postępowaniu  zamówienie publiczne prowadzonym  w trybie przetargu 
nieograniczonego, którego wartość nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych 
na podstawie art. 11 ust. 8 na: „Dostawę warzyw i owoców do Domu Pomocy Społecznej w 
Krzy Ŝanowicach”    
Oświadczamy, iŜ: 

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli 
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym 
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawiają pisemne 
zobowiązanie  innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób 
zdolnych do wykonania zamówienia. 

 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia; 

   4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania  o udzielenie zamówienia na podstawie art. 
24 ust 1 i 2 ustawy 

 a)  w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania nie 
wyrządziliśmy szkody  nie wykonując zamówienia lub wykonując  je nienaleŜycie, a 
szkoda ta nie został dobrowolnie  naprawiona  do dnia wszczęcia postępowania, chyba Ŝe 
niewykonanie  lub nienaleŜyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które nie 
ponosimy odpowiedzialności,  
 b)  nie otwarto w stosunku do nas likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości,/ 
po ogłoszeniu upadłości zawarliśmy układu zatwierdzony prawomocnym postanowieniem 
sądu, który nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku 
upadłego:* 
 c)  nie zalegamy z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, / uzyskaliśmy przewidywane prawem 
zwolnienie, odroczenie, rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu;* 
 d)  osoby fizyczne, wspólnicy spółek jawnych, partnerzy  lub członkowie 
zarządu spółek partnerskich, komplementariusze spółek komandytowych oraz  
komandytowo-akcyjnych, urzędujący członkowie organu zarządzającego osób prawnych, 
nie były prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o 
udzielenie zamówienia , przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę 
zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu 
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lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, a takŜe za 
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku 
mających na celu popełnione przestępstwa lub przestępstwa skarbowe; 
 e)  wobec przedmiotu zbiorowego, sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o 
zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych  za 
czyny zabronione  pod groźbą kary; 
 f)  spełniamy warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 
ust. 1 pkt 1-3. 
 g)  nie wykonaliśmy bezpośrednio czynności związanych z 
przygotowaniem prowadzonego postępowania ani posługiwaliśmy się  w celu 
sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, 
 h)   oświadczamy, Ŝe złoŜone przez nas informacje są zgodne z prawdą. Na 
kaŜde Ŝądanie zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty 
potwierdzające prawdziwość kaŜdej z kwestii zawartych w oświadczeniu.  

 
............................. dnia .................................                                  …………………………………………........................................................................ 

(podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu 
Wykonawcy) 

* niewłaściwe skreślić 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 
 

 

……………………………………………….. 
       Pieczęć Wykonawcy 

 

 

 
OŚWIADCZENIE 

 
Oświadczamy, Ŝe dostawy towaru będą realizowane  specjalistycznym transportem zgodnie z 
wymaganiami sanitarnymi dotyczących środków transportu Ŝywności. Gwarantuje jakość i 
termin przydatności do spoŜycia. 
 

………………………………… dn. ………………………….                      ………………………………………………… 
                                                                                                Podpis oferenta 
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Załącznik nr 4 do SIWZ 
Wzór umowy 

 

 
                UMOWA DOSTAWY  NR ….. / 20… 

zawarta  w dniu ……………………r.  w KrzyŜanowicach   
pomiędzy : 

Domem Pomocy Społecznej  
z siedzibą w  KrzyŜanowicach nr 217 
NIP 79618-83-168 
reprezentowaną przez:  
Teresę Trześniewską    -   DYREKTORA 
zwanym dalej Zamawiającym,  
a 
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

reprezentowanym przez: 
…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

zwanym dalej Wykonawcą, 
 
w wyniku wyboru  oferty na dostawę warzyw i owoców do Domu Pomocy Społecznej w 
Krzy Ŝanowicach w postępowaniu prowadzonym w trybie „ przetargu nieograniczonego” 
art.39 Prawo Zamówień Publicznych zawiera się umowę następującej treści: 

§ 1 
Jeden raz w tygodniu w kaŜdy czwartek  w godz. od 7.30 do 9.30 ) dostawa warzyw i 
owoców do Domu Pomocy Społecznej w KrzyŜanowicach na zamówienie przesłane faxem. 
Objęte wykazem stanowiącym  załącznik Nr. 1 do niniejszej umowy. 

1. Przedmiot dostawy , o którym  mowa  w ust. 1, powinien charakteryzować się 
parametrami, które zawiera  załącznik nr 1 do umowy. 

2. Wprowadzenie wszelkich zmian  w parametrach  zamówionego przedmiotu dostawy 
wymagać będzie konsultacji  z Zamawiającym  oraz sporządzenie aneksu do 
niniejszej umowy. 

3. Miejscem wykonania umowy jest magazyn  Zamawiającego.  
4. Termin realizacji umowy: umowa zostaje zawarta od dnia podpisania  umowy do 

31.12.2010rok  
5. Dostawy realizowane będą  transportem  Dostawcy na jego koszt z rozładunkiem w 

magazynie. 
6. Dostawa kaŜdej partii będzie na bieŜąco  fakturowana. 
7. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość  oraz zgodność dostaw z bieŜącymi 

zamówieniami dokonywanymi przez Zamawiającego w ramach asortymentu 
przedstawionego w formularzu cenowym. 

 
 

§ 2                  
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1.  Zamawiającemu słuŜy prawo zmniejszenia ilości towarów  stanowiących  przedmiot 
dostawy , a wynikającej z załącznika  Nr. 1 do umowy.     Zmiana następuje w drodze 
jednostronnego oświadczenia  Zamawiającego      skierowanego do Wykonawcy. 

2. Dostawca zrzeka się wszelkich roszczeń  związanych ze zmniejszeniem ilości przedmiotu 
dostawy. 

3. Umowę, strony będą  uwaŜały za zrealizowaną z chwilą zakończenia okresu jej waŜności 
lub z chwilą wyczerpania wartości na jaką została zawarta w odniesieniu do kwoty 
dotyczącej zapłaty dokonywanej przez Zamawiającego. 

4.   Zamawiający  dopuszcza moŜliwość  zmiany cen,  o których mowa w ust. 1 w oparciu o  
        procentowy wzrost cen  towarów objętych dostawą w skali miesiąca nie moŜe być  
        wyŜszy od   wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego w  
        M.P. przez Prezesa GUS dla miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym następuje            
        dostawa. 
 5.  Zamawiający dopuszcza moŜliwość stosowania  cen niŜszych w stosunku do cen            
         jednostkowych zawartych w załączniku Nr 1, zachowując parametry i jakość artykułów   
6.   Zmiana cen o których mowa w pkt 1 wymaga kaŜdorazowo zgodnej woli stron  

   wyraŜonej w  formie  aneksu do niniejszej umowy, natomiast   pkt 5 nie     wymaga 
formy    pisemnej. 

 
                                                                     § 3. 
 

Integralne części umowy: 
 a) oferta przetargowa Wykonawcy,  
b) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

§ 4. 
Wynagrodzenie Wykonawcy 

1.  Ceny poszczególnych towarów strony ustalają w wysokości określonej w wykazie –  
     załącznik   Nr. 1 do umowy wartość dostawy netto………. zł., brutto……………… zł.   
2.  Wykonawca zobowiązuje się zapewnić cenę nabywanych warzyw i owoców  
wyspecyfikowanych w formularzu ofertowym zgodnie z przedstawioną  przez siebie ofertę z 
dnia ……………… Zaoferowana cena ( brutto) , dla kaŜdego asortymentu 
wyszczególnionego w formularzu ofertowym jest ceną, za którą Zamawiający będzie nabywał 
przedmiot dostawy a Wykonawca gwarantuje jej stałość przez cały okres trwania umowy. 
 

  Zapłata  naleŜności  następować  będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy   

w ciągu 21 dni licząc od dnia dostawy przedmiotu zamówienia 

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

§ 5 

 KaŜda ze stron moŜe wypowiedzieć umowę z zachowaniem miesięcznego okresu 
wypowiedzenia. Podstawą do wypowiedzenia przez Zamawiającego moŜe być w 
szczególności nie stosowanie  przez Wykonawcę § 1 

§ 6. 
 

W sprawach nie uregulowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr19 poz. 177 ze zm.) i przepisy 
Kodeksu Cywilnego. 

§ 7. 
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 W przypadku nie wykonania umowy  zgodnie z zwartymi warunkami: 
-  nieterminowe dostawy, 
- niezgodne ilości przedmiotu dostawy na dany dzień, 
- za dostawę produktów zastępczych niezgodnych z zamówieniem na dany dzień dostawy, 
 dostawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 % wartości zamówienia . 

 
§ 8. 

 
Umowę spisano w  dwóch jednobrzmiących  egzemplarzach   po  jednym dla kaŜdej ze stron. 
                                                           
Zobowiązanie wynikające z operacji gospodarczej stanowiącej przedmiot umowy mieści się w planie finansowym  wydatków 

i jednostka  posiada środki finansowe  na ich pokrycie .  

                                                                                                                                                  

                                                                                         ……………………………………… 

                                                                                                   podpis gł. księgowa 

 

 
D O S T A W C A                                                                  Z A M  A W I A J Ą C Y 
 

 

ZAŁĄCZNIK  NR 1 

 

Do umowy Nr .. z dnia  ….. 200 r. 

                

Lp Nazwa przedmiotu 
zamówienia,  data 
przydatności do 
spoŜycia 

Jm 
Ilość 

Cena 
jed. 
zł 
netto 

Wartość 
netto 

VAT 
  % 

Wartość 
brutto 

1.       

 

DOSTAWCA                                                         ZAMAWIAJĄCY 

 
                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 


