
 

 
 
 

 

 
 
 

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 ARTYKUŁÓW SPO śYWCZYCH DO DOMU POMOCY 
SPOŁECZNEJ W KRZY śANOWICACH W  III  KWARTALE 2010r . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
KrzyŜanowice dnia 25 .05.2010r.                                                                      Sporządził: 

                                                           Postuła Szymon 

 

 

 

 

 

 

 



 
1.Nazwa i adres Zamawiającego: 
  Dom Pomocy Społecznej w KrzyŜanowicach  , 27- 100 IłŜa   
tel 616 30 27; tel/fax616 37 46   zwanym dalej „Zamawiającym” 
 
2. Tryb postępowania „ przetarg nieograniczony ” 
3. Przedmiotem zamówienia jest: 

 
Dostawa artykułów spoŜywczych zawarte w poniŜszej tabeli. 

 
 

Lp. Opis przedmiotu zamówienia i kod CPV j. m. Ilość 
1 Konserwa mięsna                                                 15131000-5 Kg  150 
2 Konserwa tłuszczowo-mięsna                              15131000-5 Kg 50 
3 Pasztet mazowiecki                                               15131000-5 Kg 90 
4 Ananas w syropie                                                 15332400-8 Kg  10 
5 Brzoskwinia  w syropie                                        15332400-8 Kg  15 
6 Chrzan tarty                                                          15331110-1 Kg 25 
7 Ćwikła z chrzanem                                               15331110-1 Kg  30 
8 DŜem z czarnej porzeczki                                    15332296-5 Kg 40 
9 DŜem truskawkowy                                              15332296-5 Kg 20 
10 DŜem brzoskwiniowy                                           15332291-0 Kg 20 
11 Fasola biała                                                           15331130-7 Kg 30 
12 Groch łupany                                                        15331133-8 Kg 30 
13 Groszek konserwowy                                           15331462-3 Kg 40 
14 Koncentrat pomidorowy 30%                              15331425-2 Kg 40 
15 Kukurydza konserwowa                                       15331470-2 kg 20 
16 Kwasek cytrynowy                                               15800000-6 Kg 2 
17 Marmolada  wieloowocowa                                 15332230-5 Kg 20 
18 Ogórek konserwowy                                            15331500-2 Kg 100 
19 Papryka konserwowa                                            15331136-9 Kg 80 
20 Powidła śliwkowe                                                 15332230-5 Kg 30 
21 Rodzynki suszone                                                 15332419-4 Kg 6 
22 Sałatka wielowarzywna łagodna                          15331500-2 Kg 90 
23 Sok pomarańczowy                                              15321100-5 L  60 
24 Sok nektar  z czarnej porzeczki                            15320000-7 L  60 
25 Syrop owocowy                                                    15321000-4 L  50 
26 Szczaw w słoiku                                                   15327170-6 Kg 15 
27 Olej uniwersalny                                                   15411200-4 L 150 
28 Budyń                                                                    15620000-0 Kg 10 
29 Kasza gryczana                                                     15613300-1 Kg 50 
30 Kasza jęczmienna                                                  15613300-1  Kg 50 
31 Kasza manna                                                         15613300-1   Kg 60 
32 Kisiel                                                                     15620000-0 Kg 15 
33 Mąka pszenna typ 500                                          15612100-2 Kg 250 
34 Mąka ziemniaczana                                              15620000-4 Kg 20 
35 Płatki jęczmienne                                                  15613300-1 Kg 40 
36 Płatki kukurydziane                                              15613311-1 Kg  50 



37 Płatki owsiane                                                      15613100-9 Kg 50 
38 Musli                                                                    15613313-5 Kg  30 
39 RyŜ                                                                        15611000-4 Kg 150 
40 Biszkopty                                                              15812000-3 Kg 10 
41 Cukier kryształ                                                      15831200-4 Kg  1000 
42 Cukier puder                                                          15830000-5 Kg 20 
43 Cukier waniliowy                                                  15830000-5 Kg 2 
44 Cukierki owocowe nadziewane                            15831200-4 Kg 20 
45 Cukierki czekoladowe                                          15842200-4 Kg 20 
46 Wafle w czekoladzie                                             15842200-4 Kg 10 
47 Herbata granulowana                                            15863000-5 Kg 20 
48 Herbatniki dekorowane                                         15821200-1 Kg 15 
49 Herbatniki w czekoladzie                                     15821200-1 Kg 15 
50 Kakao  w proszku                                                  15841000-5 Kg 4 
51 Kawa inka                                                             1586000-4 Kg 5 
52 Keczup łagodny                                                    15871230-5 Kg 60 
53 Liść laurowy                                                         15872300-4 Kg 0,30 
54 Majeranek                                                             15872300-4 Kg 1 
55 Majonez                                                                15871273-8 Kg 30 
56 Makaron świderki                                                 15851100-9 Kg  100 
57 Makaron babuni                                                    15851100-9 Kg 35 
58 Makaron zacierki                                                  15851100-9 Kg 20 
59 Makaron nitki                                                        15851100-9 Kg  100 
60 Wafle przekładane                                                15842200-4 Kg 10 
61 Miód sztuczny                                                       15831600-8 Kg  15 
62 Miód pszczeli                                                        15831600-8 Kg 15 
63 Musztarda                                                             15871000-4 Kg 12 
64 Paluszki z sezamem, z solą , z makiem                15820000-2 Kg 10 
65 Pieprz czarny mielony                                          15872100-2 Kg 1,50 
66 Pieprz ziołowy                                                      15872000-1 Kg 1 
67 Zioła prowansalskie                                              15872300-4 Kg  0,5 
68 Piernik glazurowany  , lukrowany                        15842200-4 Kg 15 
69 Piernik nadziewany  w czekoladzie                     15842200-4 Kg 10 
70 Proszek do pieczenia                                            15899000-6 Kg  1 
71 Przyprawa do piernika                                         15872000-3 Kg  1,50 
72 Przyprawa do zup w płynie                                  15890000-3 L 15 
73 Bulion drobiowy – rosół                                      15891500-5 Kg 2 
74 Soda oczyszczona                                                15890000-3 Kg  1 
75 Sól jodowana                                                        15872400-5 Kg 130 
76 Suchary                                                                 15821150-5 Kg 10 
77 Ziele angielskie                                                     15872000-1 Kg 1 
78 Zupa pieczarkowa                                                 15891400-4 Kg 8 
79 Przyprawa jarzynowa                                            15893000-4 Kg 15 
 

  
     Stawiane wymagania: 

- dostawy będą się odbywały  w dni robocze, 
-    realizacja dostawy w magazynie zamawiającego w godz.  od 10.00 do 12.30,   



-    termin płatności przelew 21 dni, 
       -   ilości asortymentu zamówionego na dany dzień nie moŜe się róŜnić od    
             zmówienia, 
       -   nie dopuszcza się  dostawę produktów zastępczych niezgodny z   zamówieniem na 
dany dzień dostawy, 
4.Termin wykonania zamówienia od dnia podpisania umowy   do 30.09.2010 roku. 
      
5. O zamówienie moŜe ubiegać się wykonawca, który spełnia następujące  
    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 2 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 Opis 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 
5.4 Z ubiegania się o zamówienie publiczne  wyklucza się  wykonawców którzy : 

�  nie spełniają  warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne  z art. 22 
ust1 1 ppkt  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 

 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, 
� 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 do SIWZ; 
6.3 oświadczenie Wykonawcy, Ŝe dostawy towaru będą realizowane  specjalistycznym 
transportem zgodnie z wymaganiami  sanitarnymi dotyczących śr. transportu Ŝywności i 
oświadczenia terminów przydatności –załącznik nr 3 do SIWZ; 
 
7. Osobą uprawnionymi do kontaktowania się z oferentami ze strony zamawiającego jest 
Szymon Postuła tel./fax 6163746 wew. 103. Bogumiła Dębiec tel.616 37 46 wew. 113 w 
godz. od 7.00 do 15.00 
8. Zamawiający nie Ŝąda wpłacenia wadium. 
 
9.  Termin związania ofertą  
9.1. Oferent pozostanie związany ofertą przez 25 dni od dnia terminu składania ofert. 
9.2. W uzasadnionych przypadkach na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania z 
ofertą Zamawiający moŜe zwrócić się do Wykonawców o wyraŜenie zgody na przedłuŜenie 
tego terminu o oznaczony okres, nie dłuŜszy jednak niŜ 30 dni ( art. 85 ust.1 ppkt 1) ). 
 
10. Wymagania stawiane ofercie : 
 
     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 .   
     10.3 Oferta powinna być podpisana przez osobę upowaŜnioną do   reprezentowania  
             oferenta na zewnątrz . Wszystkie stronice , wszystkie miejsca w których  oferent   
             naniósł zmiany , winny być parafowane przez   osobę podpisującą  ofertę . 

10.4. Ofertę naleŜy sporządzić w języku polskim w formie pisemnej. 
10.5. Podpisy na ofercie, oświadczeniach i dokumentach powinny być czytelne albo    
        opatrzone imienną pieczątką. 
10.6 Oferent potwierdzi pisemnie akceptację stawianych wymogów  odnośnie  terminów   
        przydatności. 

      10.7  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz  wariantowych. 
     Dokumentacja  ofertowa  musi zawierać : 
      10.8   wypełniony i podpisany formularz oferty – załącznik nr 1 do SIWZ; 
      10.9  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; 
      10.10 oświadczenie Wykonawcy, Ŝe dostawy towaru będą realizowane  specjalistycznym       
               transportem zgodnie z wymaganiami  sanitarnymi dotyczących śr. transportu  
               Ŝywności oraz oświadczenie o terminach przydatności –załącznik nr 3 do SIWZ; 
      10.11 Wyciąg z KRS wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed terminem składania  
               ofert, lub zaświadczenie o wpisie do rejestru gospodarczego potwierdzonego nie    
               wcześniej jak 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

11. Miejsce i termin składania ofert. 
11.1. Oferty naleŜy złoŜyć w zamkniętej kopercie w Domu Pomocy Społecznej  

              w  KrzyŜanowicach w pokoju Nr.  3  w terminie  do dnia  07  czerwca 2010r.do       
              godz. 0900      
      11.2. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po podanym terminie zostaną  zwrócone   
               Oferentom  bez otwierania. 

11.3 Oferta powinna być oznaczona napisem „Oferta na dostawę artykułów 
spoŜywczych na III   kwartał 2010r.”. 

11.4. Oferent poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i  
       złoŜeniem oferty. Ofertę naleŜy sporządzić w formie pisemnej. 
11.5. KaŜdy z oferentów moŜe zaproponować tylko jedną cenę i nie moŜe jej     zmienić.  
        Zamawiający udzieli zamówienia oferentowi, który zaoferował   najkorzystniejszą        
        ofertę (najniŜszą cenę zgłoszoną w postępowaniu)  

     11.6. Oferty zostaną otwarte w dniu  07 marca  2010 r. o godz. 09.30   w siedzibie  
               zamawiającego pokój Nr. 3  

11.7. Kolejność otwierania ofert będzie zgodna z kolejnością rejestracji ich   wpływu do   
         Zamawiającego. 
11.8. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką  zamierza  
         przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
11.10. Podczas otwarcia ofert Zamawiający ogłosi nazwy (firmy) i adresy Oferentów a  
        takŜe informacje dotyczące ceny.  
11.11. Oferent, który nie będzie obecny przy otwieraniu ofert moŜe wystąpić do               
        Zamawiającego z wnioskiem o przesłanie informacji ogłoszonych w  trakcie  
        otwarcia ofert. Informacje te Zamawiający prześle niezwłocznie  oferentowi. 
11.12. W toku dokonywania badania oferty i oceny ofert Zamawiający moŜe Ŝądać     
       udzielenia przez Oferentów wyjaśnień dotyczących treści  złoŜonych przez nich ofert. 
11.13. Dopuszcza się poprawianie w treści oferty i załącznikach do niej   wyłącznie  
         oczywistych omyłek pisarskich oraz omyłek rachunkowych.  
        Omyłki rachunkowe zostaną poprawione zgodnie z zasadami wynikającymi  
        z art. 87 Pzp. 

 
12. Ocena ofert, sposób obliczania ceny. 
      

12.1 Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się  kierował  następującym kryterium : 
              najniŜsza cena  Cena   (brutto)  100pkt 
      12.2.  Przy ocenie ceny będzie brany pod uwagę stosunek ceny najniŜszej do ceny  
                rozpatrywanej 
       12.3. Oferta powinna zawierać cenę w złotych wraz z podatkiem od towarów  i usług  
                 oraz obejmować inne podatki oraz daniny publiczne. 

 12.4. Cena powinna obejmować koszt wykonania całości zamówienia w tym  
         koszty transportu do siedziby Zamawiającego, jak równieŜ rozładunku i   
         wniesienia do magazynu. 

                                                                   



13.  Zamawiający udzieli zamówienia oferentowi , którego oferta odpowiadać będzie 
wymaganiom  Ustawy o zamówieniach publicznych oraz warunkom ofertowym i 
zostanie oceniona jako najkorzystniejsza najniŜsza cena w postępowaniu. 
 
14. Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich oferentów. 
Wybranemu oferentowi zamawiający wskaŜe termin i miejsce podpisania umowy . 
 
15. W przypadku nie wykonania umowy  zgodnie z zwartymi warunkami: 
 - nieterminowe dostawy, 
- za niezgodne ilości asortymentu dostaw na dany dzień, 
- za dostawę produktów zastępczych niezgodnych z zamówieniem na dany dzień dostawy, 
 dostawca   zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 % wartości zamówienia . 
 
16. Zamawiającemu słuŜy prawo zmniejszenia  ilości towarów  stanowiących  przedmiot 
dostawy , a wynikającej z załącznika  Nr. 1(zawarty  przedmiot dostawy)  do umowy. Zmiana 
następuje w drodze jednostronnego oświadczenia  Zamawiającego   skierowanego do 
Dostawcy. 
Dostawca zrzeka się wszelkich roszczeń  związanych ze zmniejszeniem ilości przedmiotu 
dostawy. 
Za datę wykonania  umowy uwaŜa się datę dostarczenia Zamawiającemu ostatniej partii 
przedmiotu zamówienia . 
Wzór umowy zawiera załącznik nr 4 do specyfikacji ( powodem zapisu takiego prawa jest 
zmieniająca się liczba osób Ŝywionych w ciągu roku).  
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. 

18. Zamawiający nie będzie wymagał złoŜenia zabezpieczenia naleŜytego wykonania  

      umowy. 

19. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

20. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 

21. Rozliczenie miedzy Zamawiającym a przyszłym Dostawcą  zamówienia odbywać się  

      będzie w złotych polskich. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w obcych  

      walutach. 

22. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 

 
 
 
 
                                                      
                                                                                           

 



 
 
 
 
 

          
 
 
 
 
 
 

Załącznik nr 2 do SIWZ 
 
 

 
 

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 zapytania 
ocenę, którego wartość nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8 na: „Dostawę artykułów spoŜywczych w III kwartale 2010 roku do 
Domu Pomocy Społecznej w KrzyŜanowicach”    
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 

   
 

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



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

 
 

 
 
 
 

Załącznik nr 3 do SIWZ 
 
 
 
 

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

 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
1. Oświadczamy, Ŝe dostawy towaru będą realizowane  specjalistycznym transportem zgodnie 
z wymaganiami sanitarnymi dotyczących środków transportu Ŝywności. 

 
2. Oświadczamy, iŜ dostarczane produkty będą miały minimum ½ okresu przydatności do 
spoŜycia deklarowanego przez producenta.   
 

 
 
 

………………………………………. 
/Podpis/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 4 do specyfikacji 
Wzór umowy 
 

UMOWA DOSTAWY NR  ..../ 2010 
zawarta  w dniu ….................  w KrzyŜanowicach  pomiędzy : 
…................................................................................................................................................... 
z siedzibą w …......................................................... przy ul. …..................................... nr …............ 
reprezentowaną przez:  
…..................................................  - …............................ 
zwanym dalej Zamawiającym,  
a 
…................................................................................................................................................... 
 z siedzibą  w …....................................................... przy ul. …...........................................nr …...... 
reprezentowanym przez: 
…..................................................., 
…..................................................., 
zwanym dalej Dostawcą, 
o treści następującej: 

§ 1 
 1. Na podstawie Umowy Dostawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu przedmiot dostawy, a 
Zamawiający zobowiązuje się przedmiot dostawy odebrać i zapłacić Dostawcy cenę za dostarczone towary.  
Objęte wykazem stanowiącym  załącznik Nr. 1 do niniejszej umowy. 
2.  Przedmiot dostawy , o którym  mowa  w ust. 1, powinien charakteryzować się parametrami, które zawiera  
załącznik nr 1 do umowy. 
3.  Wprowadzenie wszelkich zmian  w parametrach  zamówionego przedmiotu dostawy wymagać będzie 
konsultacji  z Zamawiającym  oraz sporządzenie aneksu do niniejszej umowy. 

§ 2 
 
1. Miejscem wykonania umowy jest magazyn  Zamawiającego.  
2. Umowa będzie wykonana w okresie od dnia podpisania  umowy do 30.06.2010 r. 
3. Dostawy będą się odbywały do godz. od 10.00 do 12.30 i będą określone  przez Zamawiającego, na piśmie  

z jedno dniowym wyprzedzeniem przekazane pracownikowi Dostawcy .Terminy zastrzega się na korzyść 
Zamawiającego. 

4. Dostawy realizowane będą  transportem  Dostawcy na jego koszt. 
5. Wartość przedmiotu dostawy……….. . 

§ 3 
                  
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 Dostawcy. 

2. Dostawca zrzeka się wszelkich roszczeń  związanych ze zmniejszeniem ilości przedmiotu dostawy. 
3. Za datę wykonania  umowy uwaŜa się datę dostarczenia Zamawiającemu ostatniej partii przedmiotu 

zamówienia. 
                                                                     § 4. 

1.  Ceny poszczególnych towarów strony ustalają w wysokości określonej w wykazie – załącznik   Nr. 1 do  
      umowy. 
2.  Zamawiający dopuszcza moŜliwość stosowania  cen niŜszych w stosunku do cen    jednostkowych zawartych  
     w załączniku Nr 1, zachowując parametry i jakość  artykułów spoŜywczych , nie dopuszcza się stosowania   
     zamienników ( obniŜenie cen nie wymaga formy pisemnej). 
3.  Zmiana cen na wyŜsze wymaga kaŜdorazowo zgodnej woli stron wyraŜonej w formie aneksu do niniejszej     
     umowy. 
4. Warunkiem wystawienia faktury przez Dostawcę jest wykonanie dostawy zamówionej  partii  
     przedmiotu zamówienia i potwierdzeniu podpisem uprawnionej osoby upowaŜnionej ze  strony     
     Zamawiającego. 

§ 5. 

  Zapłata  naleŜności  następować  będzie przelewem  w ciągu 21 dni na  konto w Banku 

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

§ 6. 



1.Dostawca udziela gwarancji na przedmiot umowy co do jakości i terminów  przydatności do spoŜycia,   
    kaŜdy asortyment dostarczony winien posiadać określony termin przydatności na opakowaniu. 
 
2.W przypadku nie zastosowania się do ust.1 Zamawiający zwróci dostawę lub poszczególny  asortyment na  
    podstawie dokumentu zwrotu potwierdzony podpisem Dostawcy lub jego pracownika realizującego  
    dostawę . W przypadku zaistniałej sytuacji wadliwy przedmiot dostawy będzie podlegał wymianie w  tym  

      samym dniu. 
§ 7. 

     1. Umowa zostaje określona na czas  określony  zgodnie z § 2 niniejszej     umowy. 
     2. Rozwiązanie umowy moŜe nastąpić w kaŜdym terminie z przyczyn  wadliwego wykonania umowy przez  
         Dostawcę bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku braku porozumienia stron . Wadliwe  
          wykonanie   umowy wiąŜe się  z zastosowaniem  kar umownych  zawartych w § 9. 

§ 8. 
 

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. 

§ 9. 
 

 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 . 

 
§ 10. 

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  ….. 2010r. 
                

Lp Nazwa przedmiotu 
zamówienia, producent i 
data przydatności do 
spoŜycia 

Jm 
 

Ilo ść Cena 
jed. zł 
netto 

Wartość 
netto 

VAT 
  % 

Wartość 
brutto 

1.        
 
DOSTAWCA                                                                             ZAMAWIAJĄCY 
 
 
 
 


