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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  

 

 

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony art. 39 Ustawa Pzp 

(którego wartość nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie 

  art. 11.ust. 8) 

na  

„ DOSTAWA  ŻYWNOŚCI W 2014 roku” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krzyżanowice dnia 03.12.2013r.                                                     

opracował: Postuła Szymon 

 

                                                                                  

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

                                                                                                                     Zatwierdził :     

Podstawa prawna:  Ustawa  z dnia 29 stycznia  2004 r. Tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz 907 
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1. Nazwa i adres Zamawiającego:  

Dom Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach  

poczta Iłża kod 27-100 woj. Mazowieckie tel/fax  48 6163027 

e-mail: dpomocy@kki.pl 

2. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony  

3. Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa żywności w 2014 roku”.  

            Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na n/w  zadania: 

Zadanie  Nr 1- dostawa art. mleczarskich,  CPV 15500000-3 -  załącznik nr 5 

Zadanie Nr 2- dostawa  pieczywa,              CPV 15811000-6 -  załącznik nr 6 

Zadanie Nr 3- dostawa jaj świeżych,          CPV  15898000-9          -  załącznik nr 7 

Zadanie Nr 4- dostawa art. rybnych,          CPV  15200000-0          -  załącznik nr 8 

Zadanie Nr 7- dostawa mrożonek ,            CPV   15300000-1          -  załącznik nr 9 

Zadanie Nr 8- dostawa mięs i wędlin,        CPV 15100000-9            -  załącznik nr 10 

Zadanie Nr 9- dostawa warzyw                  CPV  15300000-1            -  załącznik nr 11 

Zadanie Nr 11- dostawa drożdży,               CPV 15898000-9             -  załącznik nr 12. 

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających. 

Zamawiający w związku z zmieniająca się w ciągu roku liczbą osób żywionych 
zastrzega sobie prawo zmniejszenia o max 15%  ilości towarów  stanowiących  
przedmiot dostawy wynikających  z załączników stanowiących przedmiot dostawy. 
Wykonawcy nie przysługują roszczenia   związane ze zmniejszeniem ilości        
przedmiotu dostawy. 

4. Wymagania dotyczące sposobu realizacji zamówienia: 

1) Dostawy należy realizować  w dni robocze najpóźniej w ciągu 1 dnia od 

przesłania zapotrzebowania wyspecjalizowanym transportem na koszt i ryzyko 

Wykonawcy. 
Nie dopuszcza się dostaw za pośrednictwem  przewoźników.    

2) Asortyment dostaw oraz zamawiane ilości określi zamawiający w przesłanym 

drogą faksową zapotrzebowaniu. 

3) Realizacja dostaw poszczególnych zadań z rozładunkiem w magazynie 

zamawiającego w godzinach: 

- Zadanie nr 1 dostawa art. mleczarskich w dni robocze : wtorek, czwartek i 

piątek każdego tygodnia, w  godz. 6.00- 7.00, 

- Zadanie nr 2 dostawa pieczywa od poniedziałku do soboty w dni robocze w 

godz. 7.00 -7.45, 

-Zadanie nr 3 dostawa jaj świeżych 1 raz w każdej dekadzie miesiąca godz. 7.00 -

10.00 

-Zadanie nr 4 dostawa art. rybnych 1 raz w każdej dekadzie miesiąca godz. 7.00 -

10.00 

-Zadanie nr 7 dostawa mrożonek 1 raz na kwartał  godz. 7.00 -10.00 

-Zadanie nr 8 dostawa mięs i wędlin w dni robocze: poniedziałek, środa i piątek w   
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godz. 7.00 – 8.30 

Zadanie nr 9 dostawa  warzyw 1 raz w tygodniu w każdy czwartek   godz. 7.00 -

10.00 

-Zadanie nr 11 dostawa drożdży 1 raz w każdej dekadzie miesiąca godz. 7.00 -

10.00 

4) Minimalny okres przydatności do spożycia w dniu dostawy  ¾ okresu 

określonego przez producenta na opakowaniu, 

5) Termin płatności przelewem minimum 21 dni, maksymalnie 30 dni, 

6) Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych dla pozycji wskazanych w 

opisie, 

5. Termin wykonania zamówienia do 31.12.2014r. 

6. O zamówienie może ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniaWarunki określone w 

art.22 ust. 1 w zakresie wskazanym poniżej  

1) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem 

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna 
warunek za  spełniony jeżeli Wykonawca składając oświadczenie o spełnieniu 
warunków potwierdzi, że w ostatnich trzech lat  przed terminem składania 
ofert zrealizował co najmniej 2 dostawy o zakresie rzeczowym porównywalnym 
z przedmiotem zamówienia, a jeżeli okres  prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie.     

2) znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

Zamawiający uzna warunek za  spełniony jeżeli Wykonawca składając 
oświadczenie o spełnieniu warunków potwierdzi, iż posiada środki finansowe 
w wysokości co najmniej oferowanego zadania 

3) Wykonawca w celu wykazania spełnienia w/w warunków udziału może polegać 

na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do 

wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. 

W przypadku gdy Wykonawca wykazując spełnienie warunków wiedzy i 

doświadczenia zamierza polegać na potencjale innych podmiotów do oferty 

załącza pisemne zobowiązanie (oryginał) lub inny dokument potwierdzający 

oddanie Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów do realizacji 

zamówienia na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 

Dokument zobowiązania powinien zawierać wyraźne nawiązanie do 
uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu zamówienia. 

 

7. Z ubiegania się o zamówienie publiczne  wyklucza się  Wykonawców, w stosunku 

do których zaistnieje choćby jedna przesłanka określona we art. 24 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 
 

8. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy w  przypadkach określonych  w art. 89 tj. 
gdy oferta: 
1)  jest niezgodna z ustawą , 

2)  jej  treść nie odpowiada treści SIWZ z zastrzeżeniem art.87 ust. 2 pkt 3, 



4 

 

3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu   nieuczciwej konkurencji,  

4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 

5) została złożona  przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia, 

6) zawiera  błędy w obliczeniu ceny, 

7) wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego od dnia doręczenia 

zawiadomienia nie zgodził się na    poprawienie omyłek, o której mowa w art. 87 ust. 

2 pkt3 

 

9. Wykaz dokumentów jakie mają dostarczyć Wykonawcy:  
1) Wypełniony w odpowiednim wierszu i podpisany FORMULARZ OFERTOWY – 

załącznik Nr 1 SIWZ,wraz z wypełnionym i podpisanym ZAŁĄCZNIKIEM 
odpowiednim do części zamówienia (Zadania ) na  które składana jest oferta 

2) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

zgodnie z art. 22ust. 1 ustawy Pzp załącznik nr 2 do Siwz. 

3) Oświadczenie  Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o 

zamówienie publiczne  na podstawie  art. 24 ust. 1i2 ustawy Pzp – załącznik Nr 3 

do SIWZ.  

4) Wzór umowy parafowany załącznik Nr 4  SIWZ. 

5) Zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostepnienia potencjału –tylko w 
przypadku gdy wykonawca ubiegający się o zamówienie zamierza korzystać z 
potencjału podmiotów trzecich. 

6) Oświadczenie o którym mowa w pkt 6 ppkt 2) o posiadanych środkach 

finansowych w wysokości co najmniej oferowanego zadania.  

7) Oświadczenie o którym mowa w pkt 6 ppkt 3) podmiotu udostępniającego 

potencjał – tylko w przypadku gdy będzie on uczestniczył w realizacji 
zamówienia. 

8) Minimum dwa listy referencyjne potwierdzające należytą realizację dostawy  
( pkt 6 ppkt 1).  

Wszystkie dokumenty mogą być składane w oryginale. 
 

10. Osobami uprawnionymi do kontaktowania  się z oferentami ze strony 
Zamawiającego  są: Szymon Postuła; Bogumiła Dębiec w godzinach od 7.00 do 15.00 

tel/fax 48 6163027. 

1) Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i 

wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem na adres lub numer wskazany w pkt 1. 

2) Wykonawcy oraz Zamawiający mają obowiązek potwierdzić niezwłocznie fakt 

otrzymania faksem oświadczenia, wniosku, poprzez podpisanie i odesłanie na faks 

Nadawcy załączonego do korespondencji potwierdzenia odbioru. W przypadku 

nieodesłania potwierdzenia otrzymania wiadomości Zamawiający dysponując 

potwierdzeniem nadania faxu przyjmie iż pismo wysłane przez niego pod nr faxu 

podany w ofercie zostało doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się przez 

wykonawcę z jego treścią. 

11. Zamawiający nie żąda wpłacenia wadium. 
12. Termin związania  z ofertą: 
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1) Oferent pozostanie związany ofertą przez  30 dni od dnia terminu składania ofert. 

2)W uzasadnionych przypadkach na co najmniej 3 dni przed upływem terminu 

związania z ofertą Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie 

zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni 

( art. 85 ust.1 ppkt 1) . 

13.  Wymagania stawiane ofercie : 

1. Cenę oferty należy obliczyć  w PLN dla każdego zadania odrębnie wypełniając 

odpowiedni załącznik Nr 1  i następnie przenieść obliczone w nim  kwoty do 

odpowiedniego wiersza w FORMULARZU OFERTY. Zamawiający nie 
przewiduje rozliczeń w obcych walutach. 

2)  Oferta powinna być sporządzona zgodnie z warunkami SIWZ .   

3) Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do   reprezentowania       

     oferenta na zewnątrz .  

4) Zamawiający zaleca aby wszystkie stronice , oraz miejsca w których  oferent    
    naniósł zmiany , były parafowane przez   osobę podpisującą  ofertę . 

5) Ofertę należy sporządzić w języku polskim w formie pisemnej. 

6) Podpisy na ofercie, oświadczeniach i dokumentach powinny być czytelne, a     
     przypadku nieczytelnego podpisu należy  opieczętować podpis pieczęcią       
     imienną.   
7) Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych na poszczególne Zadania     

        określone w pkt 3 

8) Każdy z oferentów może złożyć  tylko jedną ofertę na każde zadanie -nie 

dopuszcza się składania ofert wariantowych. 

9) Jeden wykonawca może złożyć oferty na max  2 zadania  
10) Oferent poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i   złożeniem 

oferty. 

11)Cena powinna obejmować koszt wykonania całości zamówienia w tym koszty 

transportu do siedziby Zamawiającego, jak również rozładunku i wniesienia do 
magazynu. 

14. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert. 
1) Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie w Domu Pomocy Społecznej  w                

Krzyżanowicach w pokoju Nr. 10 3  w terminie  do dnia  13.12.2013r.do    godz. 900
 

2) Oferty otrzymane przez Zamawiającego po podanym terminie zostaną  zwrócone   

Oferentom  bez otwierania. 

3) Koperta zawierająca Ofertę powinna być oznaczona napisem „Oferta na dostawę 
żywności w 2014 roku Zadanie Nr ….. ” 
3) Oferty zostaną otwarte w dniu 13.12. 2013 r. o godz. 09.30 

wsiedzibie 

zamawiającego  pokój Nr. 8 (parter) 

4) Kolejność otwierania ofert będzie zgodna z kolejnością rejestracji ich   wpływu do  

Zamawiającego 

5) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką  zamierza  

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

6) Podczas otwarcia ofert Zamawiający ogłosi nazwy (firmy) i adresy Wykonawców 

także informacje dotyczące ceny oferty dla każdego zadania odrębnie. 

7) Oferent, który nie będzie obecny przy otwieraniu ofert może wystąpić do               

Zamawiającego z wnioskiem ( na piśmie) o przesłanie informacji ogłoszonych w 

trakcie   otwarcia ofert. 
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15.    Badanie i Ocena ofert 
1) Przy ocenie ofert dla każdego zadania odrębnie Zamawiający będzie się  

kierował kryterium :najniższa cena   (brutto)   
 

W zakresie kryterium oferta może uzyskać 100 punktów.  

Ocena punktowa dokonana zostanie zgodnie z formułą:  

                          Cena najniższej zaproponowanej oferty  

liczba punktów = --------------------------------------------------------- x 100 pkt  

                          Cena ofertowa badana  

                                        Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz     

                                        uzyska największą ilość punktów. 

2) Zamawiający udzieli zamówienia oferentowi , którego oferta 
odpowiadać będzie: 

a.  wymaganiom  Ustawy o zamówieniach publicznych oraz SIWZ,  
b. zostanie oceniona jako najkorzystniejsza (najniższa cena) w danej 

Zadaniu 

3) W toku dokonywania badania oferty i oceny ofert Zamawiający może 

żądać  udzielenia przez Oferentów wyjaśnień dotyczących treści  złożonych 

przez nich ofert     

4) Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich 
Wykonawców. Wybranemu Wykonawcy Zamawiający  wskaże termin i 
miejsce podpisania umowy. 

5) Zamawiający w toku badania ofert poprawi w treści oferty i załącznikach 

do niej oczywiste  omyłki pisarskie, rachunkowe oraz inne omyłki 

polegające na niezgodności treści oferty z treścią SIWZ. O poprawieniu 

omyłek powiadomi niezwłocznie tych wykonawców w których ofertach 

dokonano ich poprawienia. 
16. Wzór umowy jest zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ. 

17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej 
W niniejszym  postępowaniu Wykonawca ma prawo wnieść odwołanie do 

Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej na n/w czynności zamawiającego: 

1) Opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału; 

2) Wykluczenia odwołującego się z postępowania; 

3) Odrzucenia oferty odwołującego 

 

18. Zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  
1) Zamawiający żąda od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, zwanego dalej „zabezpieczeniem”. 

2) Zabezpieczenie może być wnoszone w pieniądzu, poręczeniach 

bankowych,gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych. 

3) Zabezpieczenie ustala się  w wysokości 5% ceny brutto podanej w ofercie. 

4) Zabezpieczenie musi być wniesione najpóźniej w dniu podpisania umowy. 

19. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
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20. Zamawiający przewiduje możliwość zmian  w parametrach  przedmiotu dostawy 

(gramatura opakowań) w przypadku udokumentowania przez wykonawcę, iż produkcja 

asortymentu w opakowaniach wskazanych w ofercie została zaniechana przez producenta. 
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Załącznik Nr 1 SIWZ 

 

OFERTA CENOWA  NA DOSTAWĘ   ŻYWNOŚCI do Domu Pomocy Społecznej w 

Krzyżanowicach w 2014 roku. 

Nazwa  i siedziba oferenta   

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

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

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

Nawiązując do Specyfikacji  Istotnych Warunków Zamówienia z dn. …………… , zgodnie z 

zasadami określonymi  w Prawie zamówień publicznych  oraz z wymogami SIWZ: 

1. oferujemy wykonanie Zadanie nr …………  zamówienia  określonego w SIWZ 

2. oświadczamy, że zapoznaliśmy się  z SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz 

uzyskaliśmy konieczne  informacje do przygotowania oferty 

3. oświadczamy, że uważamy się za związanych  niniejszą ofertą przez czas wskazany 
w SIWZ; 

4. oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje należy przekazać na nr fax: 

…………………….; lub  mail: ……………………. 

5. zamówienie zamierzamy wykonać sami 

6. oświadczamy, że dostawy towaru będą realizowane  specjalistycznym transportem 

zgodnie z wymaganiami sanitarnymi dotyczącymi środków transportu żywności 

7. oświadczamy, iż dostarczane produkty będą miały minimum ¾  okresu przydatności 

do spożycia deklarowanego przez producenta   

8. oferujemy wykonanie zamówienia za cenę: 
Tabela nr 1 

Nr zadania Nazwa Cena netto zł VAT zł Cena brutto zł 

1  Dostawa art. mleczarskich    

2 Dostawa pieczywa    

3 Dostawa jaj świeżych    

4 Dostawa art. rybnych    

7 Dostawa mrożonek    

8 Dostawa mięs i wędlin     

9 Dostawa warzyw     

11 Dostawa drożdży    
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Zadanie nr 1 dostawa art. mleczarskich cena brutto słownie w zł. 

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

Zadanie nr 2 dostawa pieczywa cena brutto  słownie w zł. 

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

Zadanie nr 3 dostawa jaj świeżych  cena brutto  słownie w zł. 

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

Zadanie nr 4 dostawa art. rybnych cena brutto  słownie w zł. 

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

Zadanie nr 7 dostawa mrożonek cena brutto  słownie w zł. 

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

Zadanie nr 8 dostawa mięs i wędlin cena brutto  słownie w zł. 

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

Zadanie nr 9 dostawa warzyw cena brutto  słownie w zł. 

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

Zadanie nr 11 dostawa drożdży cena brutto  słownie w zł 

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

9. Termin płatności przelew ……… dni 

10. Niniejszym oświadczamy, że w przypadku wygrania postępowania zobowiązujemy się 

zawrzeć umowę  na  realizację  dostawy po upływie 5 dni od daty oficjalnego 

powiadomienia o wyborze naszej oferty na warunkach określonych  w załączniku Nr 4  do 

SIWZ; 

 

 

............................. dnia .................................                                   

            

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

podpis i pieczątka osoby upoważnionej do 

reprezentowania firmy/ 
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Załącznik nr 2 

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

      Wykonawca 

 

OŚWIADCZENIE 

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

 

Nazwa Wykonawcy .................................................................................................. 

Adres Wykonawcy ................................................................................................... 

Numer tel./fax  ....................................................................................................... 

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na 

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

(nazwa zamówienia)  

na podstawie Art. 44  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – prawo zamówień publicznych 

(Tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku , poz. 907 )  świadomy odpowiedzialności karnej 

przewidzianej w art. 297 Kodeksu Karnego (Dz. U z 1997 r. nr 88 poz. 553 ze zm.), 

oświadczam, że spełniam: 

• samodzielnie1
  

•  wspólnie z innymi podmiotami 1 
warunki udziału określone w Art 22 ust 1 pkt. 1- 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 

Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku , poz. 907 )w zakresie 

wskazanym przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

 

 

Miejscowość ...................................... dnia ........................................... 

 

………………………………… 

(data i podpis wykonawcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy) 

                                                           
1
 Niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 3 

 

 

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

      Wykonawca 

 

OŚWIADCZENIE 

o braku podstaw do wykluczenia 

 

 

Ubiegając  się o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na  

…………………………………………………………………………………………………. po zapoznaniu się z treścią 

art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Tekst 

jednolity Dz. U. z 2013 roku , poz. 907 )- na podstawie § 2 ust 1 pkt. 1 Rozporządzenie 

Prezesa Rady Ministrów  z dnia 30.12.2009 r. (Dz. U. nr 226, poz.1817) świadomy 

odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 297 Kodeksu Karnego (Dz. U z 1997 r. nr 88 

poz. 553 ze zm.), oświadczam, że w stosunku do mnie , nie zachodzi żadna z okoliczności 

zobowiązujących Zamawiającego  do wykluczenia mnie z postępowania. 

 

 

Miejscowość ...................................... dnia ........................................... 

 

 

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

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do  

składania oświadczeń woli w imieniu 

wykonawcy) 
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Załącznik nr 4 do specyfikacji 
Wzór umowy 

 

UMOWA DOSTAWY NR  ..../ 2014 

zawarta  w dniu ….................  w Krzyżanowicach  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.  

2.  Przedmiot dostawy , o którym  mowa  w ust. 1, powinien charakteryzować się 

parametrami, które zawierają się w : 

 Zadanie nr 1 dostawa artykułów mleczarskich załącznik nr 5 do SIWZ , 

Zadanie  nr 2 dostawa pieczywa załącznik nr 6 do SIWZ, 

Zadanie  nr 3 dostawa jaj świeżych załącznik nr 7 do SIWZ, 

Zadanie  nr 4 dostawa artykułów rybnych  załącznik nr 8 do SIWZ, 

Zadanie  nr 7  dostawa mrożonek  załącznik nr 9 do SIWZ, 

Zadanie nr 8 dostawa mięs i wędlin  załącznik nr 10 do SIWZ, 
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Zadanie nr 9 dostawa warzyw załącznik nr 11 do SIWZ, 

Zadanie nr 11 dostawa drożdży załącznik nr 12 do SIWZ, 

 

do umowy. 

 

§ 2 

1. Miejscem wykonania umowy jest magazyn  Zamawiającego.  
2. Dostawy będą się odbywały stosownie dla każdego rodzaju zadania, a  ich terminy będą 

określone  przez Zamawiającego, faxem  z minimum jedno dniowym wyprzedzeniem 

przekazanym pracownikowi Dostawcy .Terminy zastrzega się na korzyść Zamawiającego. 

3. Dostawy realizowane będą  transportem  Dostawcy na jego koszt i ryzyko z zachowaniem 

harmonogramu dostaw  poszczególnego zadania określonego w pkt 4 ppkt 3) SIWZ. 
4. Maksymalna kwota zobowiązania Zamawiającego z tytułu niniejszej umowy …………. zł .  

Słownie zł. …… 

§ 3 

1. Zamawiającemu służy prawo zmniejszenia ilości towarów  stanowiących  przedmiot 

dostawy , a wynikającej z załącznika  Nr. ….. do umowy o max 15 %. 

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

dostawy. 

3. Za datę wykonania  umowy uważa się datę dostarczenia Zamawiającemu ostatniej partii 

przedmiotu zamówienia. 

                                                                     § 4. 

1.  Ceny jednostkowe brutto oraz przewidywane ilości poszczególnych towarów zostały 

ustalone w wykazie – załącznik   Nr……. do  umowy. 

2.  Strony nie przewidują podwyższenia cen zawartych w załączniku Nr ….. do umowy -   

Wykonawca  nie będzie zgłaszał roszczeń dotyczących wzrostu cen spowodowanych inflacją. 

2.  Zamawiający dopuszcza możliwość stosowania  cen niższych w stosunku do cen    

jednostkowych zawartych w załączniku Nr …, pod warunkiem, iż parametry i jakość  

artykułów spożywczych  nie ulegną zmianie. W takim przypadku nie jest konieczne 

sporządzenie aneksu do umowy. 

3.  Wykonawca zapoznał się z dokumentacją i zaakceptował wszystkie dokumenty 

wchodzące w skład dokumentacji w postępowaniu. 

4.  Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania zamówienia , zgodnie z zasadami dobrego 

wykonawstwa . 

5.  Warunkiem wystawienia faktury przez Dostawcę jest wykonanie dostawy zamówionej  

partii przedmiotu zamówienia i potwierdzeniu odbioru podpisem uprawnionej osoby 

upoważnionej ze  strony  Zamawiającego. 

§ 5. 

  Zapłata  należności  następować  będzie przelewem  w ciągu …. dni na  konto w Banku 

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

§ 6. 
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1. Dostawca udziela gwarancji na przedmiot umowy co do jakości i terminów  przydatności 

do spożycia.  Każdy asortyment dostarczony winien posiadać określony termin 
przydatności na opakowaniu zgodnie z załącznikiem Nr 1 pkt 7 do SIWZ. 
2. W przypadku gdy dostarczony asortyment nie będzie spełniał wymagań Zamawiającego 

dostawa  lub poszczególny  asortyment zostanie postawiony do dyspozycji Dostawcy. O 

zaistniałym fakcie Zamawiający   niezwłocznie powiadomi Dostawcę telefonicznie i 

bezpośrednio pracownika realizującego   dostawę. 

3. Wykonawca jest zobowiązany wymienić wadliwy przedmiot dostawy na wolny od wad 

najpóźniej w dniu następnym. 

 

§ 7. 

1. Umowa zostaje określona na czas  określony  tj. do dnia 31 grudnia 2014 r. 

 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku  wadliwego 

wykonania umowy przez Dostawcę na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. 

 

§ 8. 

W sprawach nie uregulowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy ustawy Kodeks 

Cywilny. 

§ 9. 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie ……………, co stanowi 5% 

wartości ogólnej umowy (z podatkiem VAT), dostarczone będzie Zamawiającemu w dniu 

podpisania umowy. 

2.  Zabezpieczenie może być wniesione w pieniądzu, gwarancji bankowej, poręczeniach 

bankowych, gwarancji ubezpieczeniowej. 

3.  Strony ustalają, że wniesione zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie 

zwrócone w ciągu 30 dni, od dnia wykonania ostatniej partii dostawy przez Dostawcę i 

przyjęcia ich przez Zamawiającego jako należyte  wykonanie umowy. 

4.W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie będzie 

wykorzystane do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne wykonanej dostawy. 

 

§ 10. 

Umowę spisano w  dwóch jednobrzmiących  egzemplarzach   po  jednym dla każdej ze stron. 
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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 
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Zadanie nr 1 do planu zakupów 2014r. - dostawa art. mleczarskich 

       
Załącznik nr   5 

Lp Nazwa artykułu kod CPV 
Jedn 

miary 
ilość 

cena jedn. 

netto [zł] 
wartość netto [zł] VAT [%] 

cena jedn. 

brutto [zł] 

wartość brutto 

[zł] 

1 Jogurt naturalny 150g 15551310-1 szt 6 000           

2 Jogurt owocowy 150g 15551320-4 szt 2 900           

3 Margaryna miękka 60% tłuszczu 500g 15431000-8 szt 1 230           

4 Margaryna twarda 80% tłuszczu 250 g 15431000-8 szt 330           

5 Masło extra 82%-86% 200g 15530000-2 szt 2 900           

6 Mleko 2% tłuszczu 15511400-7 l 14 800           

7 Mleko w proszku oddtłuszczone 15511700-0 kg 15           

8 Ser twardy żóty 15544000-3 kg 280           

9 Serek homogenizowany 150g 15543000-6 szt 2 390           

10 Serek topiony 100g 15542200-1 szt 3 500           

11 Śmietana 18% 400 g 15512200-2 szt 2 100           

12 Twaróg półtłusty 15542100-0 kg 700           

 
      

 
Ogółem       

 

 

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

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do  

składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy) 
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Zadanie nr 2 do planu zakupów 2014r. - dostawa pieczywa 

       
Załącznik nr   6 

Lp Nazwa artykułu kod CPV 
Jedn 

miary 
ilość 

cena jedn. 

netto [zł] 

wartość netto 

[zł] 
VAT [%] 

cena 

jedn. 

brutto 

[zł] 

wartość brutto 

[zł] 

1 Bułka kajzerka 50g 15811400-0 szt 29 200           

2 Bułka tarta 15811400-0 kg 106           

3 Bułka wrocławska 400g 15811400-0 szt 2 920           

4 Chleb graham 500g 15811100-7 szt 1 825           

5 Chleb pszenno-żytni baltonowski 600g 15811100-7 szt 10 600           

6 Chleb z ziarnami 450g 15811100-7 szt 1 460           

 
      Ogółem       

 

 

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

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do  

składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy) 
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Zadanie nr 3 do planu zakupów 2014r. - dostawa jaj świeżych 

       
Załącznik nr   7 

Lp Nazwa artykułu kod CPV 
Jedn 

miary 
ilość 

cena jedn. 

netto [zł] 
wartość netto [zł] VAT [%] 

cena jedn. 

brutto [zł] 

wartość brutto 

[zł] 

1 Jaja świeże 15898000-9 szt 19 000           

 
  

   
Ogółem       

 

 

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

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do  

składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy) 
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Zadanie nr 4 do planu zakupów 2014r. - dostawa art. rybnych 

       
Załącznik nr  8 

Lp Nazwa artykułu kod CPV 
Jedn 

miary 
ilość 

cena jedn. 

netto [zł] 
wartość netto [zł] VAT [%] 

cena jedn. 

brutto [zł] 

wartość 

brutto[zł] 

1 Filet z dorsza mrożony 15211000-0 kg 300           

2 Karp żywy 03311000-2 kg 30           

3 Konserwa rybna w oleju 170g 15243000-3 szt 840           

4 Konserwa rybna w pomidorach 170g 15243000-3 szt 660           

5 Paprykarz szczeciński 300g 15243000-3 szt 500           

6 Płaty śledziowe w zalewie octowej 15241200-1 kg 240           

7 makrela wędzona 15241200-2 kg 80           

 
    

  
Ogółem       

 

 

 

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

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do  

składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy) 
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Zadanie nr 7 do planu zakupów 2014r. - dostawa mrożonek 

       
Załącznik nr   9 

Lp Nazwa artykułu   
Jedn 

miary 
ilość 

cena jedn. 

netto [zł] 
wartość netto [zł] VAT [%] 

cena jedn. 

brutto [zł] 

wartość brutto 

[zł] 

1 Mieszanka kompotowa mrożona 03222333-6 kg 40           

2 Mieszanka warzyw 7- składników 15331170-9 kg 60           

3 Porzeczka czarna mrożona 03222311-6 kg 20           

4 Pyzy z mięsem 500g 15313000-5 szt 160           

5 Szpinak mrożony 15331170-9 kg 30           

6 Truskawka mrożona 03222313-0 kg 20           

7 Uszka z kapustą i grzybami 500g  15894300-4 szt 20           

8 Uszka z mięsem 500g 15894300-4 szt 80           

9 Wiśnia bez pestki drylowana 03222333-6 kg 10           

 
 

   
Ogółem       

 

 

 

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

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do  

składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy) 
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Zadanie nr 8 do planu zakupów 2014r. - dostawa mięs, wędlin 

       
Załącznik nr   10 

Lp Nazwa artykułu kod CPV 
Jedn 

miary 
ilość 

cena jedn. 

netto [zł] 
wartość netto [zł] VAT [%] 

cena jedn. 

brutto [zł] 

wartość brutto 

[zł] 

1 Baleron wędzony 15131130-5 kg 50           

2 Baton drobiowy 15131135-0 kg 200           

3 Filet drobiowy  15112100-7 kg 350           

4 Filet z indyka 15112120-3 kg 20           

5 Flaki wołowe 15111100-0 kg 100           

6 Karczek wieprzowy bez kości 15113000-3 kg 60           

7 Karczek wieprzowy z kością 15113000-3 kg 60           

8 Kaszanka gryczana 15131134-3       kg 250           

9 Kiełbasa krakowska 15131130-5 kg 180           

10 Kiełbasa mielonka tyrolska 15131100-6 kg 120           

11 Kiełbasa szynkowa 15131130-5 kg 130           

12 Kiełbasa wiejska 15131100-6 kg 40           

13 Kiełbasa zwyczajna 15131130-5 kg 350           

14 Kiełbasa żywiecka 15131100-6 kg 100           

15 Kurczak świeży  15112100-7 kg 550           

16 Łopatka wieprzowa bez kości 15113000-3 kg 60           

17 Łopatka wieprzowa pieczona 15113000-3 kg 24           

18 Łopatka z kością 15113000-3 kg 670           

19 Mortadela 15131120-2 kg 250           
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20 Parówki wieprzowe 15131120-2 kg 230           

21 Pasztet drobiowy 15131310-1 kg 150           

22 Pasztetowa wieprzowa 15131120-2 kg 180           

23 Pieczeń rzymska 15131100-6 kg 100           

24 Kiełbasa łopatkowa 15131120-2 kg 150           

25 Schab pieczony 15131100-6 kg 20           

26 Schab wieprzowy bez kości 15113000-3 kg 80           

27 Schab wieprzowy z kością 15113000-3 kg 215           

28 Słonina 15113000-3 kg 160           

29 Szynka staropolska wędzona 15131410-2 kg 175           

30 Uda drobiowe  15112100-7 kg 680           

31 Udziec z indyka 15112120-3 kg 30           

32 Wątróbka drobiowa 15112300-9 kg 220           

33 Wołowina bez kości 15119000-9 kg 360           

34 Wołowina z kością 15111000-9 kg 300           

     
Ogółem       

 

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

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do  

składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy) 
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Zadanie nr 9 do planu zakupów 2014r. - dostawa warzyw 

       
Załącznik nr   11 

Lp Nazwa artykułu kod CPV 
Jedn 

miary 
ilość 

cena jedn. 

netto [zł] 
wartość netto [zł] VAT [%] 

cena jedn. 

brutto [zł] 

wartość brutto 

[zł] 

1 Ziemniaki młode 03212100-1 kg 1 200           

2 Botwina 03221300-9 pęcz 80           

3 Brokuł  03221430-9 szt 200           

4 Buraki 03221111-7 kg 1 700           

5 Cebula 03221113-1 kg 300           

6 Cytryny  03222210-8 kg 150           

7 Fasolka szparagowa 03221212-5 kg 60           

8 Jabłka 03222321-9 kg 4 600           

9 Kalafior 03221420-6 szt 180           

10 Kapusta biała cukrowa 03221410-3 kg 550           

11 Kapusta granatowa 03221410-3 kg 130           

12 Kapusta kiszona 15331480-5 kg 740           

13 Kapusta młoda 03221410-3 szt 350           

14 Kapusta pekińska 03221410-3 kg 220           

15 Koper zielony 03221300-9 pęcz 200           

16 Marchew 03221112-4 kg 2 000           

17 Ogórek zielony 03221270-9 kg 400           

18 Ogórki kwaszone 15331480-5 kg 600           

19 Papryka czerwona świeża 03221230-7 kg 70           
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20 Pieczarki 03221260-6 kg 120           

21 Pietruszka korzeń 03221110-0 kg 510           

22 Pietruszka zielona natka 03221300-9 pęcz 320           

23 Pomidory 03221240-4 kg 700           

24 Por 03221100-7 kg 300           

25 Por 03221100-7 szt 80           

26 Rzodkiewka 03221100-7 pęcz 200           

27 Sałata 03221310-2 szt 450           

28 Seler 03221100-7 kg 450           

29 Seler z nacią 03221100-7 szt 80           

30 Szczypiorek 03221300-9 pęcz 250           

31 Ziemniaki  03212100-1 kg 11 990           

     
Ogółem     0,00 

 

 

 

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

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do  

składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy) 

 

 



25 
 

Zadanie nr 11 do planu zakupów 2014r. - dostawa drożdży 

       
Załącznik nr   12 

Lp Nazwa artykułu kod CPV 
Jedn 

miary 
ilość 

cena jedn. 

netto [zł] 
wartość netto [zł] VAT [%] 

cena jedn. 

brutto [zł] 

wartość brutto  

[zł] 

1 Drożdże 15898000-9 kg 30           

 
 

   
Ogółem       

 

 

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

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do  

składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy) 

 


