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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. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: „Dostawa żywności w 2017roku”. 

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do magazynu w 

Domu Pomocy Społecznej  w Krzyżanowicach w 2017roku zgodnie z  załącznikiem  

cenowym na poszczególne zadanie. 

2. Formularze asortymentowo-cenowe będą integralną częścią SIWZ zawierającą  wykaz 

asortymentu i ilości produktów żywnościowych,  które stanowią  przewidywane   

zapotrzebowanie na okres trwania umowy. 

3. Okres niezmienności cen zaoferowanych przez Wykonawcę wynosi 90 dni od dnia 

podpisania umowy, a ceny poszczególnych pozycji, wymienionych w formularzu cenowym, 

mogą być aktualizowane co dwa miesiące po w/w okresie (obniżone lub w przypadku 

znaczących zmian cen artykułów  spożywczych i innych przekraczających 10% wartości w 

formularzu cenowym podwyższone w związku z sezonowością i dostępnością towarów na 

rynku). Każdorazowa zmiana cen musi by uzasadniona pisemnie przez Wykonawcę i 

uzgadniana z Zamawiającym oraz wymagać jego akceptacji. 

4. Ilości podane w załączniku cenowym są ilościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie. Z tego 

tytułu Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia wobec Zamawiającego. 

5. Dostawy będą dokonywane partiami, w związku z bieżącymi potrzebami Zamawiającego. 

Zgłoszenie zapotrzebowania będzie następować telefonicznie lub faxem przez 

upoważnionego pracownika, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień planowanych dostaw. 

Produkty spożywcze muszą by dostarczane samochodem własnym Dostawcy  spełniającym 

wymogi sanitarne,  w opakowaniach jednostkowych opisanych w formularzu 

asortymentowo-cenowym. 

6. Artykuły żywnościowe objęte dostawą powinny spełniać wymogi sanitarno-epidemiologiczne 

i zasady systemu HACCP w zakładach żywienia zbiorowego. 

7. Ponadto wszystkie artykuły muszą jednocześnie spełniać warunki zawarte w Ustawie o 

bezpieczeństwie żywności i żywienia tekst jednolity  Dz. U. z 2010 r. Nr 136 poz. 914; Nr . 

183 poz. 1228; Nr 230 poz. 1511; z 2011 Nr 106 poz. 622; Nr 122 poz. 696; Nr 171 poz. 

1016, z 2014r. poz. 1662,1722; 2015 poz. 35,  póz. zm.  

8. Przedmiot zamówienia obejmuje transport oraz wyładunek asortymentu do miejsca 

przeznaczenia tj magazyn . 

9.  Przedmiot dostawy: 
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             Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na n/w  zadania / części: 

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

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

-Zadanie Nr 3- dostawa jaj świeżych,           CPV  03142500-3           

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

-Zadanie Nr 7- dostawa mrożonek ,              CPV   15300000-1           

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

-Zadanie Nr 9- dostawa warzyw                   CPV  15300000-1  

- Zadanie Nr 10 – dostawa art. spożywczych  CPV 15800000-6   

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających polegające na         

 rozszerzeniu dostawy. 

10) Opis części zamówienia:  Zamawiający   dopuszcza możliwość składania ofert 

częściowych  tylko na pełne  części, wspólny słownik zamówień  CPV : 15.00.00.00-8  

Jeden wykonawca może złożyć oferty maksymalnie na 2 zadania. 

Zamawiający w związku ze zmieniającą 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 

zamówienia faxem wyspecjalizowanym transportem, (który spełnia wymogi 

sanitarno – epidemiologiczne i zasady systemu HACCP)  na koszt i ryzyko 

Wykonawcy. Nie dopuszcza się dostaw za pośrednictwem  przewoźników.    

2) Asortyment dostaw oraz zamawiane ilości określi zamawiający w przesłanym 
drogą faksową zamówieniu. 

3) Harmonogram  realizacja dostaw poszczególnych zadań z rozładunkiem w 
magazynie zamawiającego w godzinach: 
- Zadanie nr 1 dostawa art. mleczarskich w dni robocze codziennie wg. bieżących  
                                    potrzeb, w  godz.  7.00 - 7.30, 
- Zadanie nr 2 dostawa pieczywa od poniedziałku do soboty  wg. bieżących  

             potrzeb w godz. 7.00 -7.45, 
-Zadanie nr 3 dostawa jaj świeżych 1 raz w każdej dekadzie  w godz. 7.00 -10.00 
-Zadanie nr 4 dostawa art. rybnych 1 raz w każdej dekadzie  w godz.7 .00 -10.00 
-Zadanie nr 7 dostawa mrożonek 1 raz w każdej dekadzie w  godz. 7.00 -10.00 



4 
Oznaczenie sprawy: DPS.Zd.27.271.1.2.2016 

 

-Zadanie nr 8 dostawa mięs i wędlin w dni robocze: codziennie wg. bieżących  
             potrzeb w godz. 7.00 – 8.30 

 -Zadanie nr 9 dostawa  warzyw 1 raz w tygodniu w każdy czwartek  w  godz.  
                7.00 -10.00 
 -Zadanie Nr 10- dostawa art. spożywczych codziennie wg. bieżących  

             potrzeb w godz. 7.00 – 8.30 
        
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. 
7) Z chwilą wyboru najkorzystniejszych ofert na dostawę żywności na poszczególne 
zadania Zamawiający dodatkowo zawiadomi oferentów  o terminie podpisania 
umowy. 
8) W informacji tej  Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy wykazu osób 
zatrudnionych  na podstawie umowy o pracę ( art. 29 ust.3a ustawy Pzp) biorących 
udział w realizacji dostaw żywności do Domu Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach.  
a) Zamawiający wymaga zatrudnienia  na podstawie  umowy o pracę przez 
wykonawcę  lub pod wykonawcę osób wykonujących  wskazane  poniżej czynności w 
trakcie realizacji zamówienia:   
-dostawa żywności do Domu Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach w 2017 roku, 
b) w trakcje realizacji zamówienia -  poszczególnego zadania zamawiający 
uprawniony jest  wykonania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie 
spełnienia  przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia  na podstawie  
umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie a) czynności. Zamawiający 
uprawniony jest w szczególności do:  
* żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie  potwierdzenia spełnienia  wyżej 
wymienionych wymogów i dokonywania  ich oceny,  
* żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia 
ww. wymogów, 
* przeprowadzenie kontroli na miejscu wykonania świadczenia. 
c) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w 
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu  
wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących  
wskazane  w punkcie a czynności w trakcie realizacji dostawy: 
* oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy 
o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. 
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności:  - dokładne określenie 
przedmiotu składającego oświadczenie, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności 
wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby 
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tych osób, rodzaj umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpisy osoby uprawnionej do 
złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy   lub podwykonawcy; 
* poświadczoną za zgodność z oryginałem  odpowiednio przez wykonawcę lub 
podwykonawcę  kopię umowy / umów o pracę osób wykonujących w trakcie 
realizacji dostaw, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy 
( wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). 
Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowania w sposób zapewniający 
ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Informacje takie jak: data zawarcia 
umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu muszą być możliwe do 
zidentyfikowania; 
* zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacenie przez 
wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z 
tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 
* poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 
podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenia pracownika przez 
pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę 
danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych; 
* z tytułu niespełnienia przez wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę osób wykonujących wskazane  w punkcie a) czynności zamawiający 
przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę lub 
podwykonawcę kary umownej   w wysokości określonej w istotnych postanowieniach 
umowy w sprawie zamówienia na dostawę żywności do Domu Pomocy Społecznej w 
Krzyżanowicach. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez 
zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu 
potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub 
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących wskazanie w punkcie a) czynności; 
* W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 
wykonawcę lub podwykonawcę zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 
kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.  
 

5.          INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH 

            Zamawiający  przewiduje zamówienia uzupełniające  polegające na rozszerzeniu dostawy o     

            asortyment objęty (CPV) - 15.00.00.00-8 , stanowiących nie więcej niż 20% wartości  netto   

             zamówienia podstawowego. 

6. INFORMACJA O OFERCIE WARIANTOWEJ 

             Każdy z oferentów może złożyć  tylko jedną ofertę na każde zadanie (nie    

dopuszcza się składania ofert wariantowych). 
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7. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  
Rozpoczęcie od dnia podpisania umowy do: 

   -Zadanie  Nr 1- dostawa art. mleczarskich do 31. 12.2017r.  
   -Zadanie Nr 2- dostawa  pieczywa do  31. 12.2017r.   
  -Zadanie Nr 3- dostawa jaj świeżych do   30. 12.2017r.  
  -Zadanie Nr 4- dostawa art. rybnych do   30. 12.2017r.  
  -Zadanie Nr 7- dostawa mrożonek do   30. 12.2017r. 
  -Zadanie Nr 8- dostawa mięs i wędlin do   30. 12.2017r. 
  -Zadanie Nr 9- dostawa warzyw do  31. 12.2017r.    
  -Zadanie Nr 10- dostawa art. spożywczych do 30. 06.2017r.          

8.  OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU           

               DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW ORAZ DOKUMENTÓW      

               POTWIERDZAJĄCYCH  SPEŁNIENIE TYCH WARUNKÓW: 

1. Wykonawca winien zapoznać się  dokładnie ze wszystkimi warunki zamówienia. 

              2.Załączniki wg wzorów powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę bez wyjątku i ściśle     

                  według   postanowień  zawartych w warunkach zamówienia bez dokonania w nich zmian    

                  przez Wykonawcę. 

  3.W przypadku, gdy jakakolwiek część powyższych dokumentów nie dotyczy wykonawcy,  

               wpisuje  się „nie dotyczy”. 

4. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy  

       a ) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust. 1 ustawy Prawo   

                   zamówień  publicznych. 

                   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: 

                   Wykonawca   potwierdza  spełnienie  warunku   poprzez  złożenie   oświadczenia   -        

                     załącznik  nr   5   do   SIWZ, zamawiający odstępuje od warunku opisu w tym zakresie. 

    b)spełniają warunki określone w art.22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,     

        mianowicie: 

                -warunek posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności    

                    jeżeli przepisy prawa nakładają  obowiązek ich posiadania. 

                    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: 

                    Wykonawca potwierdza spełnienie warunku przez złożenie oświadczenia ,o którym mowa w    

                     art. 25a ustawy Prawo zamówień publicznych - załącznik nr 4 do SIWZ potwierdzającego    

                    wdrażanie bądź stosowanie wdrożonego systemu HACCP - załącznik nr 7 do SIWZ.    

                     Zamawiający wymaga również w tym zakresie ,by Wykonawca złożył oświadczenie ,że    

                    oferowane produkty spożywcze są dopuszczone do obrotu na terenie Polski zgodnie z     
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                     ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2015      

                      poz.594 z pózn.zm.) - załącznik nr 6 do SIWZ. 

                -warunek posiadania zdolności technicznej lub zawodowej 

                     Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: 

                    Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia o którym mowa     

                     w art.25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - załącznik nr 4 do SIWZ. 

                -warunek posiadania potencjału technicznego oraz dysponowania osobami zdolnymi do     

                  wykonania zamówienia. 

                     Opis sposobu dokonywania spełniania tego warunku: 

                    Wykonawca potwierdza spełnienie warunku przez złożenie oświadczenia, o którym mowa.        

                     w art.25a ust.l ustawy Prawo zamówień publicznych - załącznik nr 4 do SIWZ. 

            - warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej 

                      Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: 

                      dla wykazania ,że Wykonawca spełnia powyższy warunek, Zamawiający wymaga, by złożył    

                     oświadczenie ,o który mowa w art.25a ust. ustawy Prawo zamówień publicznych - załącznik     

                     nr 4 do SIWZ. 

6. Ocena spełniania przez Wykonawcę wymaganych warunków nastąpi na podstawie     

               załączonych   do oferty dokumentów i oświadczeń. Z treści załączonych dokumentów musi     

                 wynikać jednoznacznie, że w/w warunki Wykonawca spełnia na dzień składania oferty. 

7.Oferta winna być złożona w terminie wyznaczonym przez zamawiającego jako termin 

składania  ofert. 

9.    WYKAZ DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ  WYKONAWCY:  

1. Pisemne oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust 1 Ustawy 

Prawo Zamówień Publicznych - załącznik nr 4 do SIWZ. 

2. Pisemne oświadczenie Wykonawcy  na podstawie art. 25a ust.1 ustawy Pzp ,złożone 

oświadczenie   zgodnie z art. 24 ust 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych - załącznik nr 5 do 

SIWZ. 
 

3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku 

podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust. l ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert wymagana forma dokumentu-oryginał lub kopia 

poświadczona „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę). 

4. Jeżeli Wykonawca przy realizacji zamówienia będzie korzystał z zasobów innych podmiotów 

składa - zał. nr 9 do SIWZ. 

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa, składa dokumenty wystawione zgodnie z 
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prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, 

że: 

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, 

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania , nie wydaje się dokumentów, o których mowa , zastępuje  się je dokumentem 

zawierającym oświadczenie złożone przed  notariuszem,  właściwym organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju 

pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 

5. Wypełniony i podpisany druk oferty, który stanowi załącznik do specyfikacji - Formularz 

ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ (wymagana forma dokumentu-oryginał). 

6. Wypełniony i podpisany załącznik cenowy stanowiący załącznik od nr 2. 1do nr 2.8 w 

zależności od asortymentu (wymagana forma dokumentu -oryginał). 

7.Podpisany projekt  umowy - załącznik nr 3 do SIWZ. 

8.Pełnomocnictwo dla osoby składającej oferty w przypadku działania Wykonawcy przez 

pełnomocnika ( oryginał lub kopia poświadczona przez udzielającego pełnomocnictwa). 

9.Pełnomocnictwa dla pełnomocnika ustanowionego przez wykonawców wspólnie ubiegających 

się o udzielenie zamówienia, do reprezentowania ich w postpowaniu 

o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postpowaniu i zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego (oryginał lub kopia poświadczona przez udzielającego 

pełnomocnictwa). 

10. Informacja o przynależności bądź braku przynależności do grupy kapitałowej - załącznik nr 

8 do SIWZ. 

11. Oświadczenie potwierdzające , że oferowane produkty spożywcze są dopuszczone do obrotu 

na terenie Polski zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i 

żywienia (Dz.U. z 2015 poz.594 z pdzn.zm.)   załącznik nr 6 do SIWZ. 

12. Oświadczenie dotyczące wdrażania bądź stosowania wdrożonego systemu HACCP- załącznik 

nr 7 do SIWZ. 

 

10. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 

 1.Sposób porozumiewania się: w niniejszym postpowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, 

zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazuj pisemnie bądź faksem w 

godzinach pracy Zamawiającego tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 15.00. Jeżeli 

Zamawiający przekazuje oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, na 

jego żądanie Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie potwierdzić fakt ich otrzymania. 

  2.Pracownicy zamawiającego uprawnieni do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami: 
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Bogumiła Dębiec – st. dietetyk  -tel.48 6163027; 

Szymon Postuła  - kierownik gospodarczy - tel.486163027 

Godziny pracy, w których udzielane są informacje dotyczące przetargu: od poniedziałku do piątku 

w godzinach 10.00-13.00 

3.Wyjaśnienia treści SIWZ - każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego o 

wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli 

odpowiedzi zgodnie z terminami określonymi w ustawie pod warunkiem, że wniosek o 

wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym 

upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Pytania wykonawców muszą  by 

sformułowane na piśmie. 

4.Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości 

dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 5.W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmienić treść SIWZ.  Dokonane zmiany specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie 

wszystkim Wykonawcom,  którym przekazano  SIWZ i zamieszcza ją na stronie internetowej. 

Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający 

zamieszcza ogłoszenie o zmianie w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

 
11.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
              1. Zamawiający żąda wniesienia wadium. 
          

Oferent przystępując do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium i dla poszczególnych 
zadań w następujących kwotach tj.:  

1) -Zadanie  Nr 1- dostawa art. mleczarskich  -  2 100,- PLN 

2) -Zadanie Nr 2- dostawa  pieczywa   -     900,-  PLN            

3) -Zadanie Nr 3- dostawa jaj świeżych   -      250,- PLN           

4) -Zadanie Nr 4- dostawa art. rybnych   -      600,- PLN           

5) -Zadanie Nr 7- dostawa mrożonek   -      170,- PLN             

6) -Zadanie Nr 8- dostawa mięs i wędlin   -   2 300,- PLN         

7) -Zadanie Nr 9- dostawa warzyw   -    1 800,- PLN   

8) - Zadanie Nr 10 – dostawa  artykułów spożywczych  -       700,- PLN                 

 
2.Forma i zasady wnoszenia wadium . 
 
     1)Wadium należy wnieść najpóźniej w terminie wyznaczonym na złożenie oferty. tj. do 
dnia 21.12. 2016r. do godz. 09:00.  
Wykonawca może wnieść wadium w: 

a) pieniądzu, 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 
z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 
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c) gwarancjach bankowych, 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy  
z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U.  z 
2014, poz. 1804 oraz z 2015r poz. 978 i 1240) 

W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu Wykonawca jest zobowiązany wpłacić 
wadium przelewem na konto: Domu Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach Nr konta  

 23 9129 0001 0000 0000 0954 0004  
Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które przed 
wyznaczonym terminem składania ofert znajduje się na wskazanym rachunku bankowym 
Zamawiającego. 

Dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu dokonanego przez Wykonawcę jest 
niewystarczające do stwierdzenia terminowego wniesienia wadium – w przypadku braku 
wpływu wadium na rachunek bankowy zamawiającego – zamawiający uzna  iż oferta nie jest 
zabezpieczona wadium. 

Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 

W przypadku wadium wnoszonego w innej formie niż pieniądzu, Wykonawca załączy do 
oferty oryginał dokumentu.  
Z treści dokumentu (gwarancji, poręczenia) winno wynikać bezwarunkowo, na każde pisemne 
żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta 
do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 
ust. 4a i  5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
Oferta nie zabezpieczona akceptowaną formą wadium spowoduje wykluczenie Wykonawcy. 

-Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta 
została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4 a) ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 
-Zamawiający  zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę 
przed  upływem terminu składania ofert. 
-Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono 
wadium, na podstawie pkt. 9, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została 
wybrana  jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez 
zamawiającego. 

-Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami 
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej  za przelew 
pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 
-Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na 
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których 
mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie 
leżących po jego stronie. 
-Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została 
wybrana: 
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie; 
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 
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c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy. 

 

12.      TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
 

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.        SPOSÓB  PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Oferta winna by sporządzona wg wzoru na formularzu oferty stanowiłem załącznik     

nr 1 do specyfikacji wraz z załącznikiem cenowym - załącznik nr 2. 

2. Do oferty winny być załączone wszystkie dokumenty wymagane odpowiednimi  

postanowieniami specyfikacji, w tym podpisany projekt umowy. 

3.0ferta oraz załączniki do oferty muszą by sporządzone w formie pisemnej , w języku  

             polskim, czytelnie – na komputerze,  maszynie  do  pisania  lub  ręcznie  długopisem   

 nieścieralnym. 

4.Zaleca się, aby wszystkie karty spić (zszyć) w sposób trwały zapobiegjące   zdekompletowaniu 

zawartości oferty oraz wszystkie zapisane strony oferty       ponumerować kolejnymi numerami. 

5.W przypadku, gdyby oferent, jako załącznik do oferty, dołączył kopię jakiegoś  dokumentu 

powyższa kopia winna by potwierdzona  za zgodność z oryginałem przez uprawnionego 

przedstawiciela oferenta. 

6.Oferent przedstawi ofertę zgodne z wymaganymi warunkami zamówienia,   alternatywy nie 

będą brane pod uwagę. 

7.Wszystkie załączniki do oferty stanowią oświadczenia oferenta winny być również podpisane  

              przez upoważnionego przedstawiciela oferenta, a także wszelkie miejsca, w których oferent  

 naniósł zmiany. 

8.Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno by dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych     

    dokumentów załączonych przez oferenta. 

9.W ofercie oferent może zaproponować substytut produktu składnikowo, wagowo i jakościowo   

identyczny do zaproponowanego przez Zamawiającego w załączniku cenowym. 

10.Produkt podany w ofercie przez oferenta jest produktem, który oferent po wygraniu   

zamówienia będzie musiał dostarczyć i nie może go zamienić bez pisemnej zgody    

               Zamawiającego. 

11.Oferent winien zamieścić ofertę w kopercie, która będzie zaadresowana na Zamawiającego, na  

adres podany na wstępie oraz będzie posiadać oznaczenie „oferta na dostawę żywności   

 zadnie Nr ….” (należy także podać asortyment , itp. nabiał, mrożonki itp.) oraz „nie   
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 otwierać przed dniem 21.12.2016 r, godz. 9.30 ” 

12.Poza oznaczeniami podanymi powyżej oferta będzie posiadać nazwę i adres oferenta, aby    

 można było odesłać oferty w przypadku stwierdzenia jej opóźnienia. 

13.Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem,    

 że Zamawiający otrzyma powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed   

  terminem składania ofert. 

14.Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu zostanie przygotowane,  

 opieczętowane i oznaczone zgodnie z postanowieniami pkt. 11 i będzie dodatkowo   

 oznaczona  określeniami „ ZMIANA” lub „WYCOFANIE” 

15.Oferent nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu   

 składania ofert. 

 

14. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT. 

1. Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie w Domu Pomocy Społecznej w 

Krzyżanowicach w pokoju Nr. 103 w dni robocze w terminie do dnia  21.12.2016r.do 

godz. 9.00 

2.  Oferty złożone po terminie  zostaną  zwrócone   Oferentom  bez otwierania. 

3. Dla ofert przesłanych pocztą liczy się data i godzina dostarczenia do siedziby    

 Zamawiającego , a nie data stempla pocztowego. 

4. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego  pokój Nr 8  w dniu 21.12.  

2016 r. o godz. 9.30 . 

Kolejność otwierania ofert będzie zgodna z kolejnością rejestracji ich   wpływu do     

Zamawiającego. Otwarcie ofert jest jawne. 

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. 

8.W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać  od oferentów 

wyjaśnień dotyczących  treści złożonych ofert. 
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15. KRYTERIA BADANIA I OCENY OFERT 

1. Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego    

     rozpatrywania, jeżeli: 

  a. oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie, 

  b.  oferta spełnia wymagania określone specyfikacją, 

  c.  Wykonawca przedstawił ofertą zgodną, co do treści z wymaganiami Zamawiajqcego. 

2. Kryterium wyboru oferty stanowi: najniższa cena oferty (brutto) - waga kryterium 70% oraz       

termin płatności (21- 30 dni) - waga kryterium 30%.  

3.Sposób oceny ofert: Ilość punktów dla każdej oferty zostanie wyliczona według  

 poniższych wzorów odrębnie dla każdej części: 

    W zakresie kryterium cena oferta może uzyskać maksymalnie  70 punktów.  
Ocena punktowa dokonana zostanie zgodnie z formułą:  
                             Cena najniższej zaproponowanej oferty  
liczba punktów = ---------------------------------------------- x 70 %    1%=1pkt 
                             Cena ofertowa badana  
W zakresie kryterium termin płatności oferta może uzyskać  30 punktów za termin 
płatności 30 dni lecz nie dłuższy: 
Ocena punktowa dokonana zostanie zgodnie z formułą:  
                               Termin płatności zaproponowany w badanej ofercie  
liczba punktów = ------------------------------------------------------ x 30 %      1%=1pkt 
                          Termin płatności  30 dni 
Obliczenia dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku. 

              4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz     

               uzyska największą sumę liczby punktów z powyższych kryteriów. 

  5.W przypadku, gdy nie będzie możliwy wybór najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że    

              zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli      

              te oferty do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.   

             Wykonawcy, składając oferty dodatkowe , nie mogą zaoferować cen wyższych niż   

             zaoferowane w złożonych pierwotnie ofertach. 

6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących  

treści złożonych ofert.   Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym  a  

Wykonawcą  negocjacji  dotyczących  złożonej oferty  oraz  dokonywanie jakiejkolwiek zmiany  

w jej treści. 

7. Zamawiający w celu ustalenia ,  czy oferta zawiera  co niska ceną w stosunku do    

 przedmiotu zamówienia, zwraca sią do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie  

   wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 

8. Zamawiający odrzuca oferty Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana  

 ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza ,że oferta zawiera rażąco niską    
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 cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

9. Wykonawca, który złożył oferty zawierając inne omyłki polegające na niezgodności ze  

specyfikacja istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,  

zostanie poinformowany o ich poprawieniu i jeżeli w terminie trzech dni od daty otrzymania       

zawiadomienia nie zgodzi się na ich poprawienie, jego oferta zostanie odrzucona. 

 
16.   OBOWIĄZUJĄCA WALUTA DO PROWADZENIA  ROZLICZENIA MIĘDZY      

          ZAMAWIAJĄCYM, A  WYKONAWCĄ 

          Walutą   obowiązująca   dla zamówienia jest PLN. 

17.    INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE 

         PO  WYBORZE    OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE  

         ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO : 

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi  

      wszystkich  Wykonawców,  którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, o jego    

      wyborze ,podając nazwą  (firmy) albo imię i nazwisko, z siedzibą albo miejsce         

      zamieszkania i adres Wykonawcy, którego     oferty wybrano, uzasadnienie jej    

     wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska,    siedziby albo miejsca    

     zamieszkania i adresy  Wykonawców, którzy złożyli oferty,  także    punktacje              

      przyznane ofertom w  kryterium   oceny ofert. 

2. Zamawiający powiadomi wykonawców , których oferty zostały odrzucone lub zostali     

wykluczeni, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

     3.Wykonawca, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą zostanie dodatkowo        

      poinformowany o terminie i miejscu zawarcia umowy. 

1) Wybrany wykonawca przed podpisaniem umowy winien  wnieść kwotę należytego 

wykonania umowy, 

2) Wykonawca złoży oświadczenie dotyczące zatrudnienia na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy 

Pzp.  

   4.Umowa będzie podpisana przez Zamawiającego i wybranego Wykonawcę w   

        terminie   określonym zgodnie z art. 94 ust.2, po którego upływie umowa w sprawie          

        zamówienia  może być zawarta. 

      5.Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w   

      sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia    

      należytego     wykonania umowy, Zamawiający wybierze spośród pozostałych ofert,       

      bez przeprowadzania      ponownej oceny, chyba ze zachodzą przesłanki, o których  
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      mowa wart. 93 ust. l ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

      6.Istotne postanowienia umowy zawarte są we wzorze umowy stanowiącym załącznik  

        Nr 3 do  SIWZ 

      7.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone na stronie  

       internetowej Zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń w jego siedzibie. 

      8.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia niezwłocznie po zawarciu umowy Zamawiający     

       umieści w Biuletynie Zamówień Publicznych , na stronie internetowej BIP    

       Zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. 

18.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 
UMOWY: 
 Zamawiający żąda od wykonawcy 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.  POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE DLA STRON  

        1.Zamawiający informuje, że oferent będzie zobowiązany do podpisania umowy w    

formie zgodnej z projektem umowy załączonym do SIWZ. 

2.Zamawiający działając w oparciu o art.144 ust. l ustawy Prawo Zamówień    

 Publicznych   określa następujące okoliczności, które mogą spowodować konieczność   

            wprowadzenia zmian  w  treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty: 

        a.  ustawowa zmiana stawki podatku VAT , 

        b.  zmiana danych lub przekształcenie podmiotu - Wykonawcy lub Zamawiającego 

     Wzór umowy jest zawarty w załączniku nr 3 do SIWZ. 

20.  INNE POSTANOWIENIA 

1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu postępowania oraz  

 ofert od chwili ich otwarcia w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem  

 dokumentów stanowiących załączniki do protokołu oraz informacji stanowiących  

 tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej  

 konkurencji zastrzeżonych przez uczestników postępowania. 

2. Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu przez uczestnika   
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 pisemnego wniosku. 

3. Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów.     

 Udostepnienie może mieć miejsce w siedzibie Zamawiającego w godzinach    

 urzędowania. 

4. Udostępnianie dokumentów odbywać się będzie w obecności pracownika  

 Zamawiającego. 

5. Wykonawca nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać treści złożonych ofert za  

 pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu. 

6. Na wniosek Wykonawcy Zamawiający prześle kopie protokołu lub załączników  

 pocztą lub faksem. 

7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji, zastosowanie mają przepisy  

 ustawy Prawo Zamówień Publicznych i odpowiednie akty wykonawcze do niej oraz     

 przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

21.  POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

1. Wykonawcom,  których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez  

                  Zamawiającego przepisów ustawy , przysługuj środki ochrony prawnej przewidziane   

   w dziale  VI art. 179-198 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

22.  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. 

Załączniki do SIWZ : 

1. Załącznik Nr 1 – formularz ofertowy 
2. Załącznik Nr 2  od 2.1 do 2.8 – formularze cenowe 
3. Załącznik Nr 3 – projekt umowy 
4. Załącznik Nr 4 – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 
5. Załącznik Nr 5 – oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania 
6. Załącznik Nr 6  - oświadczenie o stosowaniu przepisów ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia 
7. Załącznik Nr 7  - oświadczenie o wdrożeniu systemu HACCP 
8. Załącznik Nr 8  - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej 
9. Załącznik Nr9  - zobowiązanie innych przedmiotów 
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Załącznik Nr 1 SIWZ 

 

OFERTA CENOWA  NA DOSTAWĘ   ŻYWNOŚCI  

do Domu Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach w 2017 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, 
zgodnie z terminem dla:  
Zadania Nr ……………………………………….. 

7. oświadczamy, iż dostarczane produkty będą miały minimum ¾  okresu przydatności do 
spożycia deklarowanego przez producenta  w dniu dostawy 

8. oferujemy wykonanie zamówienia za cenę: 
Tabela nr 1 

Lp. Nazwa i Nr zadania Cena netto zł VAT 

zł 

Cena brutto zł 

1 Zadanie Nr ………. 
Dostawa………………………
……………………………….. 
 

   

 

-Zadanie nr … dostawa ……………………………………………………………. cena 

brutto słownie w zł. 

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………. 
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Termin płatności przelew ……… dni 

 

9. 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 3  do 

SIWZ; 

 

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

            
                                                               

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

podpis i pieczątka osoby upoważnionej do 

reprezentowania firmy/ 
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Załącznik nr 3 do siwz 

Wzór umowy 

UMOWA DOSTAWY NR  ..../ 201…. 

zawarta  w dniu ….................  w Krzyżanowicach  pomiędzy : 

Powiat Radomski, ul.  Władysława Domagalskiego 7, 26-600 Radom, NIP 9482604208, 
REGON 670223110, w imieniu którego działa Dom Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach, 
Krzyżanowice 219, 27-100 Iłża, reprezentowany przez:   

Teresę Trześniewską   -  dyrektora 

zwanym dalej Zamawiającym,  

a 

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

 z siedzibą  w …................................................... przy ul. ….......................................nr …...... 

reprezentowanym przez: 

…..................................................., 

zwanym dalej Wykonawcą, NIP ………………………………… 

o treści następującej: 

§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji sukcesywne dostarczanie  
przedmiotu  dostawy, zwanych dalej towarem do Domu Pomocy Społecznej w 
Krzyżanowicach 
2. Szczegółowy zakres zamówienia ,w tym ceny jednostkowe towaru, zawiera załącznik nr 
1do niniejszej umowy. 
3. Maksymalną  wartość   przedmiotu   zamówienia   strony   ustalająca   na podstawie   
załącznika nr 2....  do  SIWZ,  formularz asortymentowo-cenowy na kwotę ogółem:    PLN 

brutto/słownie: .................................................................. /,w tym wartość netto .........................  

PLN/słownie ...................................       /,wartość      VAT ………….     PLN 

z zastrzeżeniem zmiany w zakresie zamówienia w przypadku zmiany ilości żywionych osób. 
4.Wynagrodzenie należne dostawcy z tytułu wykonania niniejszej umowy obejmuje wszelkie 
koszty, jakie zobowiązany jest on ponieść w związku z realizacją umowy. 

1) Zadanie nr …. dostawa ………………………………..  termin dostawy  
……………………………………… 

§ 2 

1. Produkty żywnościowe objęte dostawą  powinny spełniać wymogi sanitarno-  
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  epidemiologiczne i zasady systemu HACCP w zakładach żywienia zbiorowego. 

2. Ponadto wszystkie artykuły muszą jednocześnie spełniać warunki zawarte w  

    rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26.08.2015r. w sprawie grup środków  

    spożywczych przeznaczonych do sprzedaży oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki  

     spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego (Dz. U. z 2015 poz.1256). 

3.Produkty spożywcze muszą być dostarczane samochodem własnym dostawcy w   

   opakowaniach jednostkowych opisanych w formularzu asortymentowo-cenowym lub   

   opakowaniu o gramaturze bardzo zbliżonej, wydanie towaru obejmuje rozładunek w   

   miejscu dostawy tj. magazyn Zamawiającego. Wykonawcą zabezpiecza należycie towar na  

    czas przewozu i ponosi całkowitą odpowiedzialność za asortyment i jakość zamawianego  

    towaru. 

4.Towar zakwestionowany wykonawca wymieni na inny pełnowartościowy w ciągu 24   

    godzin od momentu dostawy - dotyczy produktów dostarczanych raz lub dwa razy w  

    tygodniu, natomiast produkty dostarczane codziennie w ciągu 45 minut od   

    zakwestionowania towaru.  

 5.Na zadanie Zamawiającego ,Wykonawca przedłoży dowody potwierdzające zgodność     

dostarczonych towarów z obowiązującymi normami jakości artykułów żywnościowych 

dopuszczonych do sprzedaży. 

6.Wykonawca zobowiązuje się w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności      

   uniemożliwiających wykonawcy terminowe zrealizowanie dostawy, w ciągu 45 minut   

   zapewnić usługę zastępczą,  aby dowóz produktów a tym samym przygotowanie i   

   podanie posiłku mogło odbyć się terminowo, pod rygorem zastosowania przez  

    Zamawiającego zakupu interwencyjnego. 

7. Wykonawca udziela gwarancji na przydatność do spożycia dostarczonych produktów, przy  

    czym termin ważności produktów dostarczanych  będą miały minimum ¾  okresu      

     przydatności do spożycia deklarowanego przez producenta  w dniu dostawy. 

Integralną część niniejszej umowy stanowią; 

- oferta wraz z formularzem cenowym złożona w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 

- specyfikacja   istotnych    warunków   zamówienia. 

§ 3 

1. Zamawiającemu służy prawo zmniejszenia ilości towarów  stanowiących  przedmiot 
dostawy , a wynikającej z załącznika  Nr. 1 do umowy o max 15 % przedmiotu zamówienia 
( wartości netto) 
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2. Wykonawca zrzeka się wszelkich roszczeń  związanych ze zmniejszeniem ilości 
przedmiotu dostawy. 

3. Za datę wykonania  umowy uważa się datę dostarczenia Zamawiającemu ostatniej partii 
przedmiotu zamówienia lub termin zakończenia trwania umowy. 
                                                                  

§ 4. 
1.  Wykonawca zapoznał się z dokumentacją i zaakceptował wszystkie dokumenty wchodzące 
w skład dokumentacji w postępowaniu. 
2.  Warunkiem wystawienia faktury przez Wykonawcę 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. 
1. Umowa zostaje określona na czas  określony  tj. od dnia podpisania  do dnia 

………………………… 2017r. 
2.  Strony ustalają, że w przypadku powtarzających się zastrzeżeń co do jakości towarów oraz 
terminu dostaw, Zamawiający dopuszcza możliwość zerwania umowy po uprzednim 
poinformowaniu o tym fakcie Wykonawcy. 
3.Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy za 30 - dniowym okresem 
wypowiedzenia w przypadku: 
- upadłości lub rozwiązania firmy Wykonawcy  oraz gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku 
Wykonawcy w zakresie uniemożliwiającym prawidłową realizację przedmiotu zamówienia 
- gdy Wykonawca trzykrotnie nie dotrzymał terminu dostawy lub jakości towarów. Odstąpienie 
od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 7. 

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

§8 

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w następujących 
przypadkach i wysokościach:  

-   za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości    

     20% wynagrodzenia brutto  w umowie. 

2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy kary umowne w  następujących 
przypadkach:   
-    za  odstąpienie  od  umowy  przez  Zamawiającego  w  całości  (z  wyłączeniem     
       odstąpienia  od umowy przez Zamawiającego w razie zaistnienia okoliczności    
       powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie    
       można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy), w wysokości 20 %   
       wynagrodzenia  brutto określonego w umowie.  
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3.Jeżeli szkody poniesione przez strony przewyższą wysokość zastrzeżonych kar umownych, 
każda ze stron może dochodzić pozostałej części odszkodowania na zasadach ogólnych.   
4. Wykonawca zobowiązuje  się zapłacić Zamawiającemu kary umowne z tytułu niespełnienia 
przez wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 
wskazane  w SIWZ pkt 4. Ppkt 9) litera a) czynności, zamawiający przewiduje sankcję w 
postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę lub podwykonawcę kary umownej   w wysokości  
1% wynagrodzenia brutto określonego w umowie za każdy dzień zwłoki.  

§ 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 Wykonawcę 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 oraz niezgodną dostawę 

ze złożonym zamówieniem. 

 Zamawiający wykona adnotację na oryginale i kopii faktury stwierdzającą niezgodną 

dostawę z złożonym zamówieniem i potrąci zabezpieczenie.  

§ 10. 

Umowę spisano w  dwóch jednobrzmiących  egzemplarzach   po  jednym dla każdej 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 

Wykonawca                                                                                                  Z A M  A W I A J Ą C Y 

OŚWIADCZAM, ŻE AKCEPTUJIJ PROJEKT NINIEJSZEJ UMOWY. 

 

…………………………………………………………………… 
                       / podpis oferenta/ 
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załącznik nr 4 do SIWZ 

 
………………………………………………………   ......................... dnia..................  
   wykonawca/wykonawcy                     

OŚWIADCZENIE 

o spełnianiu warunków wynikających z art.22 ust. l Ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego zgodnie z ustawy Prawo Zamówień Publicznych na: 

Dostawa żywności do Domu Pomocy Społecznej  w Krzyżanowicach,  w roku 2017 

Ja 

………………………………………………………………………………………….. 
/imię i nazwisko/ 

reprezentując firmę: 

…………………………………………………………………………………………………………… 
/nazwa firmy/ 

Oświadczam, że: 

a) Jestem uprawniony do występowania w obrocie prawnym, spełniam warunki udziału w 
postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia, 

b) Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 
prawa nakładają posiadanie takich uprawnień, 

c) Posiadam/ nie  posiadam zdolność  techniczną  lub  zawodową  oraz  dysponuję  potencjałem 
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia*, 

d) Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam(y)własnor9cznym podpisem świadom(i) odpowiedzialności karnej z art.297kk. 

 
 
…………………, dn.  …………….   ………………………………………. 

Podpis osób uprawnionych 
do składania oświadczeń woli 
w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka 
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załącznik nr 5 do SIWZ 

Wykonawca: 

……………………………………

…………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 

podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

……………………………………

…………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  

reprezentacji) 

 

 

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 

 
 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

pn. „Dostawa żywności w 2017 r.”, prowadzonego przez Dom Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach 

oznaczenie DPS.Zd.27.271.1.2.2016 oświadczam co następuje:  

 

OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY: 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postepowaniu określone  przez zamawiającego  w 

Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia. 

 

 

I. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania  na podstawie art. 24 ust. 1pkt 12-22 

ustawy Pzp. 

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania  na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i 4 

ustawy  Pzp. 
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Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia  z postępowania na podstawie  art.  

……………… ustawy Pzp (podać podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1pkt 13-14, 16-20 lub art. 

24 ust. 5 ustawy Pzp.). Oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie  art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem 

następujące środki naprawcze: ………………………………………... 

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

 

  

        

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

       …………………………………………………………. 
/podpis Wykonawcy lub upoważnionego 

przedstawiciela/ 
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załącznik nr 6 do SIWZ 

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

/pieczęć firmowa wykonawcy/ 

OŚWIADCZENIE 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia29 stycznia Prawo Zamówień Publicznych 

(Dz. U. 2016 poz.1020) na: 

Dostawa żywności do Domu Pomocy Społecznej  w Krzyżanowicach,  w roku 2017 

Ja 

( imię nazwisko) ………………………………………………………………………. 

reprezentując firmę …………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………….. 

oświadczam, że oferowane przeze mnie artykuły są dopuszczone do obrotu na terenie 
Polski zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i 
żywienia (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 594 z póz. zm.). 

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam(y)własnoręcznym podpisem świadom(i) odpowiedzialności karnej z 

art.297kk. 

 

 

 

 

/podpis Wykonawcy lub upoważnionego 

przedstawiciela/ 
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załącznik nr 7 do SIWZ 

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

/pieczęć firmowa wykonawcy/ 

OŚWIADCZENIE 

Przystępując do postpowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego zgodnie z ustawy z dnia 29 stycznia Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 
2016 poz.1020) na: 

Dostawa żywności do Domu Pomocy Społecznej  w Krzyżanowicach,  w roku 2017 

Ja 

imię i nazwisko …………………………………………………………………….. 

reprezentując firmę ………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………. 

oświadczam, że stosownie do art.59 i 73 Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 o bezpieczeństwie 

żywności i żywienia (Dz. U. z 2015r.,poz.594 z póź.  zm) wdrażam/y* lub posiadam/y* 

wdrożony system HACCP z zastrzeżeniem art.63 ust.2 w/w ustawy. 

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

 

…………………………………………………………… 
/podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela/  

 

 

 

*)niewłaściwe skreślić 
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załącznik nr 8 do SIWZ 

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

/pieczęć firmowa Wykonawcy/ 

OŚWIADCZENIE 

INFORMACJA O PRZYNALEŻNOŚCI BĄDŹ BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY  
KAPITAŁOWEJ 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia29 stycznia Prawo Zamówień Publicznych 

(Dz. U. 2016 poz.1020) na: 

Dostawa żywności do Domu Pomocy Społecznej  w Krzyżanowicach,  w roku 2017 

Ja niżej podpisany 

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

reprezentujący Wykonawcę …………………………………………………………………………….. 

oświadczam, że : 

1.) nie należę/my do  grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 
ochronie konkurencji i konsumentów ( Dz. U. z 2015 r. ,poz.l84 z pozn. zm.) * 2.) 
2.)należę/my do grupy kapitałowej i związku z tym składam w załączeniu listę podmiotów 
należących do tej samej grupy kapitałowej * 

•    Właściwe zaznaczyć 

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

/podpis Wykonawcy lub upoważnionego 
przedstawiciela / 
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załącznik nr 9 do SIWZ 
 

 .............................................   .......................... dnia .....................  
/pieczęć firmowa Wykonawcy/ 

Zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych 
zasobów w celu korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia na: 

Dostawa żywności do Domu Pomocy Społecznej  w Krzyżanowicach,  w roku 2017  
Zadanie Nr ……… 

Dane podmiotu oddającego do dyspozycji niezbędne zasoby: 

Nazwa……………………………………………………………………………………… 

Adres……………………………………………………………………………………….. 

REGON……………………………………………………………………………………. 

NIP…………………………………………………………………………………………. 

Nr tel………………………………………. Nr fax………………………………………. 

Zobowiązujemy się do oddania do dyspozycji na rzecz Wykonawcy:  

…………………………………………………………………………………………. 

/ Nazwa Wykonawcy/ 

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

/Adres Wykonawcy/ 

Niezbędnych zasobów w zakresie:* 

a) wiedzy i doświadczenia, 
b) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 
w celu korzystania z nich przez w/w Wykonawcy przy wykonaniu zamówienia. 

W ramach korzystania przez Wykonawcy z oddanego mu do dyspozycji zasobu w 
postaci wiedzy i doświadczenia ,zobowiązujemy się do doradztwa w zakresie realizacji 
przedmiotu zamówienia, udostępnienia  narzędzi lub urządzeń:  

a) .................................................................  

b) ................................................................  

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

Podpis osoby uprawnionej do występowania w imieniu 
podmiotu Oddającego zasoby do dyspozycji lub 

upoważnionego przedstawiciela/ 

*właściwe zaznaczyć
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Zadanie nr 1 do planu zakupów 2016r. - dostawa art. mleczarskich 

       
ZAŁĄCZNIK NR 2.1 SIWZ 

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 
Termin przydatności produktu………….. dni 

Producent ……………………………………………. 
15551310-1 szt 5500           

2 

Jogurt owocowy 150g 
Termin przydatności produktu………….. dni 

Producent ……………………………………………. 15551320-4 szt 3500           

3 

Margaryna miękka 60% tłuszczu 500g 
Termin przydatności produktu………….. dni 

Producent ……………………………………………. 15431000-8 szt 1200           

4 

Margaryna twarda 80% tłuszczu 250 g 

Termin przydatności produktu………….. dni 

Producent ……………………………………………. 15431000-8 szt 280           

5 

Masło extra 82%-86% 200g 
Termin przydatności produktu………….. dni 

Producent ……………………………………………. 15530000-2 szt 2850           

6 

Mleko 2% tłuszczu 
Termin przydatności produktu………….. dni 

Producent ……………………………………………. 15511400-7 l 15000           

7 

Mleko w proszku oddtłuszczone Termin 

przydatności produktu………….. dni 

Producent ……………………………………………. 15511700-0 kg 15           

8 

Ser twardy żółty pełnotłusty  

Termin przydatności produktu………….. dni 

Producent ……………………………………………. 15544000-3 kg 300           
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9 

Serek homogenizowany 150g 
Termin przydatności produktu………….. dni 

Producent ……………………………………………. 15543000-6 szt 2300           

10 

Serek topiony 100g 

Termin przydatności produktu………….. dni 

Producent ……………………………………………. 15542200-1 szt 3 500           

11 

Śmietana 18% 400 g 
Termin przydatności produktu………….. dni 

Producent ……………………………………………. 15512200-2 szt 2 100           

12 

Twaróg półtłusty  

Termin przydatności produktu………….. dni 

Producent ……………………………………………. 15542100-0 kg 750           

 
      

 
Ogółem       

 

 

........................................................................ 
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do  

składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy) 
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Zadanie nr 2 do planu zakupów 2016r. - dostawa pieczywa 

       
ZAŁĄCZNIK NR 2.2 SIWZ 

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 
Termin przydatności produktu………….. dni 

Producent ……………………………………………. 15811400-0 szt 29 280           

2 

Bułka tarta 
Termin przydatności produktu………….. dni 

Producent ……………………………………………. 15811400-0 kg 80           

3 

Bułka wrocławska 400g 
Termin przydatności produktu………….. dni 

Producent ……………………………………………. 15811400-0 szt 2 928           

4 

Chleb graham 500g 
Termin przydatności produktu………….. dni 

Producent ……………………………………………. 15811100-7 szt 1464           

5 

Chleb pszenno-żytni  krojony 600g 
Termin przydatności produktu………….. dni 

Producent ……………………………………………. 15811100-7 szt 12 000           

6 

Chleb z ziarnami 450g krojony 

Termin przydatności produktu………….. dni 

Producent ……………………………………………. 15811100-7 szt 1464           

 
      Ogółem       

 

...................................................................... 
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej  

do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy) 
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Zadanie nr 3 do planu zakupów 2016r. - dostawa jaj świeżych 

       
ZAŁĄCZNIK NR 2.3 SIWZ 

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 
Termin przydatności produktu………….. dni 

Producent ……………………………………………. 03142500-3 szt 20 000           

 
  

   
Ogółem       

 

 

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

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do  

składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy) 
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  Załącznik nr 4 do planu zakupów 2016r. - dostawa art. rybnych  

  

 
 
 

 
 
 
 ZAŁĄCZNIK NR 2.4 SIWZ 

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 

Termin przydatności produktu………….. dni 

Producent ……………………………………………. 
15211000-0 kg 320   

 
  

  

2 

Karp żywy 

Termin przydatności produktu………….. dni 

Producent ……………………………………………. 
03311000-2 kg 30   

 
  

  

3 

Konserwa rybna w oleju 170g 

Termin przydatności produktu………….. dni 

Producent ……………………………………………. 
15243000-3 szt 400   

 
  

  

4 

Konserwa rybna w pomidorach 170g 

Termin przydatności produktu………….. dni 

Producent ……………………………………………. 
15243000-3 szt 400   

 
  

  

5 

Paprykarz szczeciński 300g 

Termin przydatności produktu………….. dni 

Producent ……………………………………………. 
15243000-3 szt 400   

 
  

  
6 

Płaty śledziowe w zalewie octowej 
15241200-1 kg 250   
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Termin przydatności produktu………….. dni 

Producent ……………………………………………. 

7 

makrela wędzona 

Termin przydatności produktu………….. dni 

Producent ……………………………………………. 
15241200-2 kg 40   

 
  

  

 
    

  
Ogółem 

 

  

  

 

 

 

 

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

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej  

do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy) 
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Załącznik nr 7 do planu zakupów 2016r. - dostawa mrożonek 

  

ZAŁĄCZNIK 

NR 2.5 SIWZ 

Lp Nazwa artykułu Kod CPV  
Jedn 

miary 
ilość 

cena 

jedn. 

netto 

[zł] 

wartość 

netto [zł] 
VAT [%] 

cena 

jedn. 

brutto 

[zł] 

wartość 

brutto [zł] 

1 

Mieszanka kompotowa mrożona 
Termin przydatności produktu………….. dni 

Producent ……………………………………………. 03222333-6 kg 40     

2 

Mieszanka warzyw 7- składników 
Termin przydatności produktu………….. dni 

Producent ……………………………………………. 15331170-9 kg 40     

3 

Porzeczka czarna mrożona 
Termin przydatności produktu………….. dni 

Producent ……………………………………………. 03222311-6 kg 10     

4 

Pyzy z mięsem 500g 
Termin przydatności produktu………….. dni 

Producent ……………………………………………. 15313000-5 szt 200     

5 

Szpinak mrożony 
Termin przydatności produktu………….. dni 

Producent ……………………………………………. 15331170-9 kg 30     

6 

Truskawka mrożona 
Termin przydatności produktu………….. dni 

Producent ……………………………………………. 03222313-0 kg 30     

7 

Uszka z kapustą i grzybami 500g 
Termin przydatności produktu………….. dni 

Producent …………………………………………….  15894300-4 szt 22     

8 Uszka z mięsem 500g 15894300-4 szt 100     
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Termin przydatności produktu………….. dni 

Producent ……………………………………………. 

9 

Wiśnia bez pestki drylowana 
Termin przydatności produktu………….. dni 

Producent ……………………………………………. 03222333-6 kg 10     

 
 Ogółem   

 

 

 

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

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do  

składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy) 
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Załącznik nr 8 do planu zakupów 2016r. - dostawa mięs, wędlin 

  

ZAŁĄCZNIK        

NR 2.6  SIWZ 

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 
Termin przydatności produktu………….. dni 

Producent ……………………………………………. 15131130-5 kg 50     

2 

Baton drobiowy 
Termin przydatności produktu………….. dni 

Producent ……………………………………………. 15131135-0 kg 200     

3 

Filet  z kurczaka 
Termin przydatności produktu………….. dni 

Producent …………………………………………….  15112100-7 kg 380     

4 

Filet z indyka 
Termin przydatności produktu………….. dni 

Producent ……………………………………………. 15112120-3 kg 20     

5 

Flaki wołowe mrożone 
Termin przydatności produktu………….. dni 

Producent ……………………………………………. 15111100-0 kg 110     

6 

Karczek wieprzowy bez kości 
Termin przydatności produktu………….. dni 

Producent ……………………………………………. 15113000-3 kg 50     

7 

Karczek wieprzowy z kością 
Termin przydatności produktu………….. dni 

Producent ……………………………………………. 15113000-3 kg 85     

8 

Kaszanka gryczana 
Termin przydatności produktu………….. dni 

Producent ……………………………………………. 15131134-3       kg 270     



40 
Oznaczenie sprawy: DPS.Zd.27.271.1.2.2016 

 

9 

Kiełbasa krakowska 
Termin przydatności produktu………….. dni 

Producent ……………………………………………. 15131130-5 kg 220     

10 

Kiełbasa  tyrolska 
Termin przydatności produktu………….. dni 

Producent ……………………………………………. 15131100-6 kg 100     

11 

Kiełbasa szynkowa Termin przydatności 

produktu………….. dni 

Producent ……………………………………………. 15131130-5 kg 110     

12 

Kiełbasa wiejska 
Termin przydatności produktu………….. dni 

Producent ……………………………………………. 15131100-6 kg 30     

13 

Kiełbasa zwyczajna 
Termin przydatności produktu………….. dni 

Producent ……………………………………………. 15131130-5 kg 360     

14 

Kiełbasa żywiecka 
Termin przydatności produktu………….. dni 

Producent ……………………………………………. 15131100-6 kg 100     

15 

Kurczak świeży Termin przydatności 

produktu………….. dni 

Producent …………………………………………….  15112100-7 kg 560     

16 

Łopatka wieprzowa bez kości 
Termin przydatności produktu………….. dni 

Producent ……………………………………………. 15113000-3 kg 50     

17 

Łopatka wieprzowa pieczona 
Termin przydatności produktu………….. dni 

Producent ……………………………………………. 15113000-3 kg 20     

18 

Łopatka wieprzowa z kością 
Termin przydatności produktu………….. dni 

Producent ……………………………………………. 15113000-3 kg 680     
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19 

Mortadela 
Termin przydatności produktu………….. dni 

Producent …………………………………………… 15131120-2 kg 250     

20 

Parówki wieprzowe 
Termin przydatności produktu………….. dni 

Producent ……………………………………………. 15131120-2 kg 240     

21 

Pasztet domowy Termin przydatności 

produktu………….. dni 

Producent ……………………………………………. 15131310-1 kg 180     

22 

Pasztetowa wieprzowa 
Termin przydatności produktu………….. dni 

Producent ……………………………………………. 15131120-2 kg 220     

23 

Pieczeń rzymska 
Termin przydatności produktu………….. dni 

Producent ……………………………………………. 15131100-6 kg 80     

24 

Kiełbasa kanapkowa 
Termin przydatności produktu………….. dni 

Producent ……………………………………………. 15131120-2 kg 200     

25 

Schab pieczony 
Termin przydatności produktu………….. dni 

Producent ……………………………………………. 15131100-6 kg 20     

26 

Schab wieprzowy bez kości 
Termin przydatności produktu………….. dni 

Producent ……………………………………………. 15113000-3 kg 115     

27 

Schab wieprzowy z kością 
Termin przydatności produktu………….. dni 

Producent ……………………………………………. 15113000-3 kg 200     

28 

Słonina 
Termin przydatności produktu………….. dni 

Producent ……………………………………………. 15113000-3 kg 130     

29 Szynka wędzona babuni 15131410-2 kg 190     
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Termin przydatności produktu………….. dni 

Producent ……………………………………………. 

30 

Uda  z kurczaka 
Termin przydatności produktu………….. dni 

Producent …………………………………………….  15112100-7 kg 750     

31 

Udziec z indyka  

Termin przydatności produktu………….. dni 

Producent ……………………………………………. 15112120-3 kg 30     

32 

Wątróbka z kurczaka 
Termin przydatności produktu………….. dni 

Producent ……………………………………………. 15112300-9 kg 200     

33 

Wołowina bez kości udziec 
Termin przydatności produktu………….. dni 

Producent ……………………………………………. 15119000-9 kg 280     

34 

Wołowina z kością – rozbratel 
Termin przydatności produktu………….. dni 

Producent ……………………………………………. 15111000-9 kg 310     

  

Ogółem 

 

........................................................................ 
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do  

składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy) 
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Oznaczenie sprawy: DPS.Zd.27.271.1.2.2016 

 

  Załącznik nr 9 do planu zakupów 2016r. - dostawa warzyw 

  

ZAŁĄCZNIK 

NR 2.7 SIWZ 

 

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 
Termin przydatności produktu………….. dni 

Producent ……………………………………………. 03212100-1 kg 1 500   
 

  
  

2 

Botwina 

 Termin przydatności produktu………….. dni 

Producent ……………………………………………. 03221300-9 pęcz 80   
 

  
  

3 

Brokuł  
Termin przydatności produktu………….. dni 

Producent ……………………………………………. 03221430-9 szt 180   
 

  
  

4 

Buraki 
Termin przydatności produktu………….. dni 

Producent ……………………………………………. 03221111-7 kg 1 300   
 

  
  

5 

Cebula 
Termin przydatności produktu………….. dni 

Producent ……………………………………………. 03221113-1 kg 320   
 

  
  

6 

Cytryny 
Termin przydatności produktu………….. dni 

Producent …………………………………………….  03222210-8 kg 150   
 

  
  

7 

Fasolka szparagowa 
Termin przydatności produktu………….. dni 

Producent ……………………………………………. 03221212-5 kg 40   
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8 

Jabłka 
Termin przydatności produktu………….. dni 

Producent ……………………………………………. 03222321-9 kg 4 800   
 

  
  

9 

Kalafior 
Termin przydatności produktu………….. dni 

Producent ……………………………………………. 03221420-6 szt 200   
 

  
  

10 

Kapusta biała cukrowa 
Termin przydatności produktu………….. dni 

Producent ……………………………………………. 03221410-3 kg 540   
 

  
  

11 

Kapusta granatowa 
Termin przydatności produktu………….. dni 

Producent ……………………………………………. 03221410-3 kg 100   
 

  
  

12 

Kapusta kiszona 
Termin przydatności produktu………….. dni 

Producent ……………………………………………. 15331480-5 kg 780   
 

  
  

13 

Kapusta młoda 
Termin przydatności produktu………….. dni 

Producent ……………………………………………. 
 03221410-3 szt 200   

 
  

  

14 

Kapusta pekińska Termin przydatności 

produktu………….. dni 

Producent ……………………………………………. 03221410-3 kg 280   
 

  
  

15 

Koper zielony 
Termin przydatności produktu………….. dni 

Producent ……………………………………………. 03221300-9 pęcz 200   
 

  
  

16 

Marchew 
Termin przydatności produktu………….. dni 

Producent ……………………………………………. 03221112-4 kg 2 200   
 

  
  

17 Ogórek zielony 03221270-9 kg 360   
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Termin przydatności produktu………….. dni 

Producent ……………………………………………. 

18 

Ogórki kwaszone 
 Termin przydatności produktu………….. dni 
Producent ……………………………………………. 15331480-5 kg 650   

 
  

  

19 

Papryka czerwona świeża 
Termin przydatności produktu………….. dni 

Producent ……………………………………………. 03221230-7 kg 80   
 

  
  

20 

Pieczarki 
Termin przydatności produktu………….. dni 

Producent ……………………………………………. 03221260-6 kg 100   
 

  
  

21 

Pietruszka korzeń 
Termin przydatności produktu………….. dni 

Producent ……………………………………………. 03221110-0 kg 560   
 

  
  

22 

Pietruszka zielona natka 
Termin przydatności produktu………….. dni 

Producent ……………………………………………. 03221300-9 pęcz 300   
 

  
  

23 

Pomidory 
Termin przydatności produktu………….. dni 

Producent ……………………………………………. 03221240-4 kg 700   
 

  
  

24 

Por 
Termin przydatności produktu………….. dni 

Producent ……………………………………………. 03221100-7 kg 300   
 

  
  

25 

Por 
Termin przydatności produktu………….. dni 

Producent ……………………………………………. 03221100-7 szt 80   
 

  
  

26 

Rzodkiewka  
Termin przydatności produktu………….. dni 
Producent ……………………………………………. 03221100-7 pęcz 250   

 
  

  
27 

Sałata  
03221310-2 szt 500   
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Termin przydatności produktu………….. dni 

Producent ……………………………………………. 

28 

Seler 
Termin przydatności produktu………….. dni 

Producent ……………………………………………. 03221100-7 kg 460     

29 

Seler z nacią 
Termin przydatności produktu………….. dni 

Producent ……………………………………………. 03221100-7 szt 80   
 

  
  

30 

Szczypiorek 
Termin przydatności produktu………….. dni 

Producent ……………………………………………. 03221300-9 pęcz 220   
 

  
  

31 

Czosnek 
Termin przydatności produktu………….. dni 

Producent ……………………………………………. 03221113-1 kg 6   
 

  
  

32 

Ziemniaki 
Termin przydatności produktu………….. dni 

Producent ……………………………………………. 03212100-0 kg 13000    
 

  
  

33 

Grapefruit  

Termin przydatności produktu………….. dni 

Producent ……………………………………………. 03222210-8 kg 300   
 

  
  

     
Ogółem 

 

  

  

........................................................................ 
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do  

składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy) 
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Oznaczenie sprawy: DPS.Zd.27.271.1.2.2016 

 

Załącznik nr 10 do planu zakupów 2017r. - dostawa art. spożywczych 

              ZAŁĄCZNIK  Nr 2.8 do SIWZ 

  

  

Lp Nazwa artykułu 
Jedn 

miary 
ilość 

cena jedn. 

netto [zł] 

wartość netto 

[zł] 

VAT 

[%] 

cena jedn. 

brutto [zł] 

wartość 

brutto [zł] 

1 

Ananasy w syropie 565g 
Termin przydatności produktu………….. dni 

Producent ……………………………………………. szt 10 

2 

Aromaty mix 10ml 
Termin przydatności produktu………….. dni 

Producent ……………………………………………. szt 40 

3 

Bazylia 10g 
Termin przydatności produktu………….. dni 

Producent ……………………………………………. szt 20 

4 

Biszkopty 
Termin przydatności produktu………….. dni 

Producent ……………………………………………. kg 10 

5 

Brzoskwinia w syropie 820g 
Termin przydatności produktu………….. dni 

Producent ……………………………………………. szt 10 

6 

Budyń bez cukru 40g 
Termin przydatności produktu………….. dni 

Producent ……………………………………………. szt 400 

7 

Bulion drobiowy - kostka  60g 
Termin przydatności produktu………….. dni szt 48 
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Producent ……………………………………………. 

8 

Chrzan tarty 180g ( bez innych warzyw) 
Termin przydatności produktu………….. dni 

Producent ……………………………………………. szt 150 

9 

Cukier kryształ 
Termin przydatności produktu………….. dni 

Producent ……………………………………………. kg 850 

10 

Cukier puder 400g 
Termin przydatności produktu………….. dni 

Producent ……………………………………………. szt 40 

11 

Cukier waniliowy 30g 
Termin przydatności produktu………….. dni 

Producent ……………………………………………. szt 100 

12 

Cukierki czekoladowe 
produktu………….. dni 

Producent ……………………………………………. kg 20 

13 

Cukierki owocowe nadziewane  
produktu………….. dni 

Producent ……………………………………………. kg 20 

14 

Cynamon mielony 20g 
Termin przydatności produktu………….. dni 

Producent ……………………………………………. szt 20 

15 

Czosnek mielony 20g 
produktu………….. dni 

Producent ……………………………………………. szt 40 

16 

Ćwikła z chrzanem 270g 
Termin przydatności produktu………….. dni 

Producent ……………………………………………. 
 szt 100 
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17 

Dżem brzoskwiniowy 260g 
Termin przydatności produktu………….. dni 

Producent ……………………………………………. szt 50 

18 

Dżem truskawkowy 260g 
Termin przydatności produktu………….. dni 

Producent ……………………………………………. szt 100 

19 

Dżem wiśniowy 260g 
Termin przydatności produktu………….. dni 

Producent ……………………………………………. szt 100 

20 

Dżem z czarnej porzeczki 260g 
Termin przydatności produktu………….. dni 

Producent ……………………………………………. szt 150 

21 

Fasola biała 500g 
Termin przydatności produktu………….. dni 

Producent ……………………………………………. szt 100 

22 

Fasola czerwona konserwowa 400g Termin 

przydatności produktu………….. dni 

Producent ……………………………………………. szt 10 

23 

Gałka muszatułowa 20g  

Termin przydatności produktu………….. dni 

Producent ……………………………………………. szt 20 

24 

Groch łupany 500g 
Termin przydatności produktu………….. dni 

Producent ……………………………………………. szt 100 

25 

Groszek konserwowy 400g 
Termin przydatności produktu………….. dni 

Producent ……………………………………………. szt 100 

26 Herbata ekspresowa 100 szt/op op 5 
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Termin przydatności produktu………….. dni 

Producent ……………………………………………. 

27 

Herbata granulowana100g 
Termin przydatności produktu………….. dni 

Producent ……………………………………………. szt 350 

28 

Herbata owocowa 20/op 
Termin przydatności produktu………….. dni 

Producent ……………………………………………. op 10 

29 

Herbata zielona ekspres 20/op 
Termin przydatności produktu………….. dni 

Producent ……………………………………………. op 10 

30 

Herbatniki dekorowane  

Termin przydatności produktu………….. dni 

Producent ……………………………………………. kg 20 

31 

Imbir mielony 20g 
Termin przydatności produktu………….. dni 

Producent ……………………………………………. szt 20 

32 

Kakao  100g 
Termin przydatności produktu………….. dni 

Producent ……………………………………………. szt 50 

33 

Kasza gryczana 500  
Termin przydatności produktu………….. dni 
Producent ……………………………………………. szt 120 

34 

Kasza jaglana 500g 
Termin przydatności produktu………….. dni 

Producent ……………………………………………. szt 40 

35 

Kasza jęczmienna 500 g 
Termin przydatności produktu………….. dni 

Producent ……………………………………………. szt 100 
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36 

Kasza manna 1000g Termin przydatności 

produktu………….. dni 

Producent ……………………………………………. kg 100 

37 

Kawa Inka 150g 
Termin przydatności produktu………….. dni 

Producent ……………………………………………. szt 50 

38 

Keczup łagodny450g 
Termin przydatności produktu………….. dni 

Producent ……………………………………………. szt 250 

39 

Kisiel 40g bez cukru  

Termin przydatności produktu………….. dni 

Producent ……………………………………………. szt 400 

40 

Kminek 20g 
Termin przydatności produktu………….. dni 

Producent ……………………………………………. szt 10 

41 

Koncentrat pomidorowy 30% 185g 
Termin przydatności produktu………….. dni 

Producent ……………………………………………. szt 280 

42 

Konserwa mięsna luncheon - meat 300g 
Termin przydatności produktu………….. dni 

Producent ……………………………………………. szt 300 

43 

Konserwa tłuszczowo-mięsna 465g 
Termin przydatności produktu………….. dni 

Producent ……………………………………………. szt 300 

44 

Kukurydza konserwowa 400g 
Termin przydatności produktu………….. dni 

Producent ……………………………………………. szt 40 

45 Kwasek cytrynowy 20g szt 150 
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Termin przydatności produktu………….. dni 

Producent ……………………………………………. 

46 

Liść laurowy 10g 
Termin przydatności produktu………….. dni 

Producent ……………………………………………. szt 60 

47 

Majeranek10g 
Termin przydatności produktu………….. dni 

Producent ……………………………………………. szt 150 

48 

Majonez250g ( min. 70% tłuszczu) 
Termin przydatności produktu………….. dni 

Producent ……………………………………………. szt 200 

49 

Mak 
Termin przydatności produktu………….. dni 

Producent ……………………………………………. kg 5 

50 

Mak w puszce 900g 
Termin przydatności produktu………….. dni 

Producent ……………………………………………. szt 5 

51 

Makaron babuni  250g ( 4 jajeczny) 
Termin przydatności produktu………….. dni 

Producent ……………………………………………. szt 200 

52 

Makaron nitki 500g 
Termin przydatności produktu………….. dni 

Producent ……………………………………………. kg 250 

53 

Makaron świderki 400g 
Termin przydatności produktu………….. dni 

Producent ……………………………………………. szt 400 

54 

Makaron zacierka 250g ( 2-u jajeczny) 
Termin przydatności produktu………….. dni 

Producent ……………………………………………. szt 50 
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55 

Marmolada wieloowocowa 600g 
Termin przydatności produktu………….. dni 

Producent ……………………………………………. szt 30 

56 

Mąka pszenna typ 500 
Termin przydatności produktu………….. dni 

Producent ……………………………………………. kg 350 

57 

Mąka ziemniaczana 500g 
Termin przydatności produktu………….. dni 

Producent ……………………………………………. szt 40 

58 

Miód pszczeli  370g 
Termin przydatności produktu………….. dni 

Producent ……………………………………………. szt 60 

59 

Miód sztuczny  370g 
Termin przydatności produktu………….. dni 

Producent ……………………………………………. szt 10 

60 

Musli 400g 
Termin przydatności produktu………….. dni 

Producent ……………………………………………. szt 100 

61 

Musztarda stołowa 180g 
Termin przydatności produktu………….. dni 

Producent ……………………………………………. szt 120 

62 

Ocet 500ml 
Termin przydatności produktu………….. dni 

Producent ……………………………………………. szt 12 

63 

Ogórek konserwowy 870g 
Termin przydatności produktu………….. dni 

Producent ……………………………………………. szt 250 

64 

Olej uniwersalny 1000ml. 
Termin przydatności produktu………….. dni l 200 
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Producent ……………………………………………. 

65 

Oregano 10g 
Termin przydatności produktu………….. dni 

Producent ……………………………………………. szt 20 

66 

Paluszki 300g 
Termin przydatności produktu………….. dni 

Producent ……………………………………………. szt 20 

67 

Papryka konserwowa 840g 
Termin przydatności produktu………….. dni 

Producent ……………………………………………. szt 140 

68 

Papryka mielona ostra 20g 
Termin przydatności produktu………….. dni 

Producent ……………………………………………. szt 25 

69 

Papryka mielona słodka 20g 
Termin przydatności produktu………….. dni 

Producent ……………………………………………. szt 25 

70 

Pasztet mazowiecki 460g 
Termin przydatności produktu………….. dni 

Producent ……………………………………………. szt 450 

71 

Pieprz mielony 20g Termin przydatności 

produktu………….. dni 

Producent ……………………………………………. szt 120 

72 

Pieprz ziołowy20g Termin przydatności 

produktu………….. dni 

Producent ……………………………………………. szt 100 

73 

Pierniki lukrowane 
Termin przydatności produktu………….. dni 

Producent ……………………………………………. kg 40 
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74 

Pierniki  nadziewane w czekoladzie 
Termin przydatności produktu………….. dni 

Producent ……………………………………………. kg 40 

75 

Płatki jęczmienne 400g 
Termin przydatności produktu………….. dni 

Producent ……………………………………………. szt 150 

76 

Płatki kukurydziane 250g  

Termin przydatności produktu………….. dni 

Producent ……………………………………………. szt 150 

77 

Płatki owsiane 500g 
Termin przydatności produktu………….. dni 

Producent ……………………………………………. szt 150 

78 

Powidła śliwkowe 280g 
Termin przydatności produktu………….. dni 

Producent ……………………………………………. szt 100 

79 

Proszek do pieczenia 30g 
Termin przydatności produktu………….. dni 

Producent ……………………………………………. szt 20 

80 

Przyprawa do kurczaka 20g 
Termin przydatności produktu………….. dni 

Producent ……………………………………………. szt 25 

81 

Przyprawa do mięs pieczonych 20g 
Termin przydatności produktu………….. dni 

Producent ……………………………………………. szt 25 

82 

Przyprawa do piernika 25g 
Termin przydatności produktu………….. dni 

Producent ……………………………………………. szt 20 

83 

Przyprawa do zupy w płynie 200ml. 
Termin przydatności produktu………….. dni szt 100 
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Producent ……………………………………………. 

84 

Przyprawa jarzynowa 200g 
Termin przydatności produktu………….. dni 

Producent ……………………………………………. szt 100 

85 

Rodzynki sułtańskie 100g 
Termin przydatności produktu………….. dni 

Producent ……………………………………………. szt 70 

86 

Ryż 
Termin przydatności produktu………….. dni 

Producent ……………………………………………. kg 200 

87 

Sałatka wielowarzywna 900g 
Termin przydatności produktu………….. dni 

Producent ……………………………………………. szt 100 

88 

Seler konserwowy 270g 
Termin przydatności produktu………….. dni 

Producent ……………………………………………. szt 20 

89 

Soda oczyszczona 50g  

Termin przydatności produktu………….. dni 

Producent ……………………………………………. szt 10 

90 

Sok pomarańczowy 1000 ml. 
Termin przydatności produktu………….. dni 

Producent ……………………………………………. szt 100 

91 

Nektar  z czarnej porzeczki 1000ml. 
Termin przydatności produktu………….. dni 

Producent ……………………………………………. szt 100 

92 

Sól jodowana 1000g 
Termin przydatności produktu………….. dni 

Producent ……………………………………………. kg 100 
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93 

Suchary  280g 
Termin przydatności produktu………….. dni 

Producent ……………………………………………. szt 40 

94 

Syrop owocowy 500ml 
Termin przydatności produktu………….. dni 

Producent ……………………………………………. szt 120 

95 

Szczaw konserwowy 280g 
Termin przydatności produktu………….. dni 

Producent ……………………………………………. szt 80 

96 

Tymianek 10g 
Termin przydatności produktu………….. dni 

Producent ……………………………………………. szt 10 

97 

Wafle przekładane 
Termin przydatności produktu………….. dni 

Producent ……………………………………………. kg 20 

98 

Wafle w czekoladzie 
Termin przydatności produktu………….. dni 

Producent ……………………………………………. kg 30 

99 

Ziele angielskie 20g 
Termin przydatności produktu………….. dni 

Producent ……………………………………………. szt 50 

100 

Zioła prowansalskie 20g 
Termin przydatności produktu………….. dni 

Producent ……………………………………………. szt 20 

101 

Zupa pieczarkowa 60g 
Termin przydatności produktu………….. dni 

Producent ……………………………………………. szt 100 

102 

Żelatyna 50g 
Termin przydatności produktu………….. dni szt 30 
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Producent ……………………………………………. 

  

  Ogółem   

   

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

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do  

składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy) 

 

 


