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Rozdział I
Zamawiający
Gmina Wojkowice
z siedzibą:
ul. Jana III Sobieskiego 290a
42-580 W o j k o w i c e
Strona internetowa: www.wojkowice.bip.net.pl/?c=207
www.wojkowice.pl
E-mail: j.cieslinska.potrawa@wojkowice.pl; m.koltun@wojkowice.pl
Tel. 32/760-20-86 w. 15, 10, 23
Godziny pracy Zamawiającego: poniedziałek 7.00-17.00, wtorek-czwartek 7.00-15.00, piątek 7.00-13.00
Rozdział II
Tryb udzielenia zamówienia
1. Postępowanie o udzielenie zmówienia publicznego jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U.
z 2019 r., poz. 1843), zwaną dalej „ustawą”.
2. Zamawiający korzysta z tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 24aa ustawy.
3. Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11
ust. 8 ustawy.
4. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej SIWZ, stosuje się przepisy ustawy.
Rozdział III
Opis przedmiotu zamówienia
Nazwa przedmiotu zamówienia: Dostawa produktów żywnościowych do stołówki szkolnej w Szkole
Podstawowej nr 3 w Wojkowicach.
Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa produktów żywnościowych do stołówki
szkolnej w szkole Podstawowej nr 3 w Wojkowicach.
Zamawiający dokonuje podziału zamówienia na 4 części:
Część 1. Artykuły spożywcze, nabiał i pieczywo
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy artykułów spożywczych w asortymencie i ilościach
podanych w załączniku nr 1 do SIWZ. Podane ilości są szacunkowym zapotrzebowaniem na okres 6
miesięcy.
Artykuły objęte tym postępowaniem muszą spełniać wymagania polskich norm PN lub europejskich
norm zharmonizowanych, zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016, w sprawie
grupy środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu
oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia
zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1154 z dnia 2016.08.01).
a. Artykuły spożywcze
b. Nabiał
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c. Pieczywo
Przy każdorazowej dostawie towaru wykonawca zobowiązany jest dołączyć handlowy dokument
identyfikacyjny.
Wykonawca zrealizuje dostawy artykułów spożywczych, nabiału oraz pieczywa własnym transportem,
na własny koszt. Środek transportu musi spełniać obowiązujące wymogi sanitarne dla przewozu
artykułów żywnościowych. Rozładunek następuje ze środka transportu do magazynu zamawiającego.
Wykonawca nieodpłatnie użyczy pojemników, skrzynek itp. przy każdorazowej dostawie towaru do
siedziby Zamawiającego na okres do następnej dostawy. Wszystkie objęte zamówieniem produkty
dostarczane muszą być w odpowiednich opakowaniach oraz skrzynkach (materiał opakowaniowy
dopuszczony do kontaktu z żywnością).
Dostawy będą realizowane systematycznie w ilościach i terminach określonych przez zamawiającego,
po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym lub osobistym. Dostawy odbywać się będą w godzinach 6.00 –
7.00.
Pieczywo dostarczane będzie codziennie.
Ilość poszczególnych artykułów i rodzaj asortymentu podana przez Zamawiającego w szczegółowym
zestawieniu ilościowym przedmiotu zamówienia jest orientacyjna i może ulec zmianie w razie
zaistnienia takiej potrzeby (w związku ze zmienną ilością dzieci korzystających z posiłków) ze strony
Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania części dostawy w każdej pozycji
asortymentowej.
Główny kod CPV
15000000-8

Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

Dodatkowe kody CPV
15800000-6

Różne produkty spożywcze

15810000-9

Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie

Część 2. Mięso i drób
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy mięsa, wyrobów z mięsa i drobiu w asortymencie
i ilościach podanych w załączniku nr 1. Podane ilości są szacunkowym zapotrzebowaniem na okres 6
miesięcy.
Artykuły objęte tym postępowaniem muszą spełniać wymagania polskich norm PN lub europejskich
norm zharmonizowanych, zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016, w sprawie
grupy środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu
oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia
zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1154 z dnia 2016.08.01).
Wykonawca dostarczy produkt świeży, I klasy i mający odpowiedni termin przydatności do spożycia:
a. Mięso – młode sztuki
b. Wędliny – I gatunku
c. Drób – świeży w pojemnikach pozbawiony resztek pierza, skóry, nieuszkodzony.
Dostawca gwarantuje, że mięso jest każdorazowo badane, a na żądanie przedstawi stosowne
zaświadczenie właściwego lekarza weterynarii.
Przy każdorazowej dostawie towaru wykonawca zobowiązany jest dołączyć handlowy dokument
identyfikacyjny oraz uwzględnić ubytek towaru na opakowania np.: sznurki, folie, siatki, plomby.
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Wykonawca zrealizuje dostawy mięsa do siedziby zamawiającego własnym transportem, na własny
koszt. Środek transportu musi spełniać obowiązujące wymogi sanitarne dla przewozu artykułów
żywnościowych. Rozładunek następuje ze środka transportu do magazynu zamawiającego.
Wykonawca nieodpłatnie użyczy pojemników przy każdorazowej dostawie towaru.
do siedziby Zamawiającego na okres do następnej dostawy. Wszystkie objęte zamówieniem produkty
dostarczane muszą być w pojemnikach plastikowych (materiał opakowaniowy dopuszczony do kontaktu
z żywnością), jaja kurze powinny być dostarczane w odpowiednich tackach przeznaczonych do ich
transportu. Każdy asortyment produktów musi być dostarczony w oddzielnym pojemniku.
Dostawy będą realizowane systematycznie w ilościach i terminach określonych przez zamawiającego,
po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym lub osobistym. Dostawy odbywać się będą w godzinach 6.00 –
7.00.
Ilość poszczególnych artykułów i rodzaj asortymentu podana przez Zamawiającego w szczegółowym
zestawieniu ilościowym przedmiotu zamówienia jest orientacyjna i może ulec zmianie w razie
zaistnienia takiej potrzeby (w związku ze zmienną ilością dzieci korzystających z posiłków) ze strony
Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania części dostawy w każdej pozycji
asortymentowej.
Główny kod CPV
15000000-8

Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

Dodatkowe kody CPV
15110000-2

Mięso

Część 3. Owoce, warzywa i produkty podobne.
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy owoców, soków owocowych i warzyw oraz ich
przetworów w asortymencie i ilościach podanych w załączniku nr 1. Podane ilości są szacunkowym
zapotrzebowaniem na okres 6 miesięcy.
Artykuły objęte tym postępowaniem muszą spełniać wymagania polskich norm PN lub europejskich
norm zharmonizowanych, zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016, w sprawie
grupy środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu
oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia
zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1154 z dnia 2016.08.01).
Wykonawca dostarczy produkt świeży, I klasy i mający odpowiedni termin przydatności do spożycia:
a. Owoce i warzywa
b. Soki owocowe 100% 0,2 (kartonik, kubek)
Przy każdorazowej dostawie towaru wykonawca zobowiązany jest dołączyć handlowy dokument
identyfikacyjny.
Wykonawca zrealizuje dostawy owoców i warzyw oraz ich przetworów do siedziby zamawiającego
własnym transportem, na własny koszt. Środek transportu musi spełniać obowiązujące wymogi
sanitarne dla przewozu artykułów żywnościowych. Rozładunek następuje ze środka transportu do
magazynu zamawiającego.
Wykonawca nieodpłatnie użyczy pojemników, skrzynek itp. przy każdorazowej dostawie towaru do
siedziby Zamawiającego na okres do następnej dostawy. Wszystkie objęte zamówieniem produkty
dostarczane muszą być w odpowiednich opakowaniach oraz skrzynkach (materiał opakowaniowy
dopuszczony do kontaktu z żywnością).
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Dostawy będą realizowane systematycznie w ilościach i terminach określonych przez zamawiającego,
po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym lub osobistym. Dostawy odbywać się będą w godzinach 6.00 –
7.00.
Ilość poszczególnych artykułów i rodzaj asortymentu podana przez Zamawiającego w szczegółowym
zestawieniu ilościowym przedmiotu zamówienia jest orientacyjna i może ulec zmianie w razie
zaistnienia takiej potrzeby (w związku ze zmienną ilością dzieci korzystających z posiłków) ze strony
Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania części dostawy w każdej pozycji
asortymentowej.
Główny kod CPV
15000000-8

Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

Dodatkowe kody CPV
15300000-1

Owoce, warzywa i podobne produkty

Część 4. Mrożonki (warzywa, owoce, ryby)
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy artykułów spożywczych mrożonych i ryb w
asortymencie i ilościach podanych w załączniku nr 1. Podane ilości są szacunkowym zapotrzebowaniem
na okres 6 miesięcy.
Artykuły objęte tym postępowaniem muszą spełniać wymagania polskich norm PN lub europejskich
norm zharmonizowanych, zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016, w sprawie
grupy środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu
oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia
zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1154 z dnia 2016.08.01).
Wykonawca dostarczy produkt świeży, I klasy i mający odpowiedni termin przydatności do spożycia:
a. Ryba mrożona
b. Owoce i warzywa mrożone
Przy każdorazowej dostawie towaru wykonawca zobowiązany jest dołączyć handlowy dokument
identyfikacyjny.
Wykonawca zrealizuje dostawy artykułów spożywczych mrożonych i ryb do siedziby zamawiającego
własnym transportem, na własny koszt. Środek transportu musi spełniać obowiązujące wymogi
sanitarne dla przewozu artykułów żywnościowych. Mrożonki musza być przewożone w temperaturze
nie mniej niż -25 stopni C. Rozładunek następuje ze środka transportu do magazynu zamawiającego.
Wykonawca nieodpłatnie użyczy pojemników, skrzynek itp. przy każdorazowej dostawie towaru do
siedziby Zamawiającego na okres do następnej dostawy. Wszystkie objęte zamówieniem produkty
dostarczane muszą być w odpowiednich opakowaniach oraz skrzynkach (materiał opakowaniowy
dopuszczony do kontaktu z żywnością).
Dostawy będą realizowane systematycznie w ilościach i terminach określonych przez zamawiającego,
po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym lub osobistym. Dostawy odbywać się będą w godzinach 6.00 –
7.00.
Ilość poszczególnych artykułów i rodzaj asortymentu podana przez Zamawiającego w szczegółowym
zestawieniu ilościowym przedmiotu zamówienia jest orientacyjna i może ulec zmianie w razie
zaistnienia takiej potrzeby (w związku ze zmienną ilością dzieci korzystających z posiłków) ze strony
Zamawiającego.
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Zamawiający zastrzega sobie prawo do
asortymentowej.

niewykorzystania

części dostawy w każdej

pozycji

Główny kod CPV
15000000-8

Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

Dodatkowe kody CPV
15896000-5

Produkty głęboko mrożone

15220000-6

Ryby mrożone, filety rybne i pozostałe mięso ryb

Równoważność
1) Jakość oferowanych przez Wykonawcę produktów winna być najwyższa i odpowiadać wymaganiom
Zamawiającego, który w załączniku nr 1 – szczegółowe zestawienie ilościowe przedmiotu zamówienia
przywołał nazwy handlowe niektórych produktów odnosząc się do ich wysokiej jakości, tym samym
oczekując zaoferowania produktów z porównywalnym składem (procentową zawartością składników)
dopuszczając jednocześnie zaoferowanie produktów równoważnych, mając na uwadze powyższe
wskazania.
2) Ilekroć w treści SIWZ, w tym w opisie przedmiotu zamówienia, zawartym w załączniku nr 1 użyte są
znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, a także normy, Zamawiający dopuszcza składanie ofert
zawierających produkty równoważne.
3) Przez produkty równoważne Zamawiający rozumie takie, które mają cechy techniczne, jakościowe
lub funkcjonalne i użytkowe takie jak te, które zawiera opis przedmiotu zamówienia lecz oznaczone
innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem.
4) Produkt równoważny winien posiadać wartości odżywcze i skład odpowiadające lub lepsze od
wartości odżywczych i składu wskazanych produktów, zawartych w załączniku nr 1.
5) Wykonawca w załączniku nr 1 w przypadku gdy oferuje produkt równoważny - wpisze równoważny i
nazwę producenta, nazwę i symbol oferowanego produktu.
6) Wykonawca w przypadku oferowania produktów równoważnych zobowiązany jest złożyć wraz
z ofertą (Formularzem Ofertowym) karty (charakterystyki) oferowanych produktów wystawione przez
producenta, które zawierać będą opisy produktów.
7) Dopuszcza się zmianę zaoferowanego produktu na inny równoważny w przypadku wycofania danego
produktu z rynku lub gdy stanie się on trudno dostępny na rynku pod warunkiem wskazania tych
okoliczności przez Wykonawcę.
Rozdział IV
Informacja na temat możliwości składania ofert częściowych

1.
Zamawiający przewiduje możliwości składania ofert częściowych.
2.
Wykonawca może składać oferty w stosunku do jednej, dwóch, trzech lub wszystkich części
zamówienia.
Rozdział V
Termin realizacji zamówienia
1.
Termin realizacji zamówienia: od 02 stycznia 2020r. do 30 czerwca 2020r. z zastrzeżeniem, że
umowę uznaje się za wykonaną w przypadku wyczerpania łącznej kwoty wynagrodzenia, stanowiącej
cenę ofertową podaną przez Wykonawcę w formularzu ofertowym dla danej części.
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Rozdział VI
Warunki udziału w postępowaniu i podstawy wykluczenia
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1. Nie podlegają wykluczeniu;
1.2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu.
2.

Podstawy wykluczenia.

2.1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadkach, o których mowa w art. 24,
ust.1 pkt 12-23 ustawy (obligatoryjne przesłanki wykluczenia).
3. Warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego zgodnie z art. 22 ust. 1b
ustawy.
Zamawiający nie precyzuje w zakresie tego warunku żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
3.1. Zdolność techniczna i zawodowa.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie
niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia – t.j. Wykonawca spełni warunek udziału w
postępowaniu, jeżeli wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie zrealizował lub
realizuje dostawę lub dostawy (umowy), polegające na sukcesywnej dostawie artykułów
żywnościowych trwającej minimum 6 miesięcy.
Uwaga:
Wykonawca składający ofertę na więcej niż jedną część zamówienia może posłużyć się tym samym
doświadczeniem.
3.3.Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie precyzuje w zakresie tego warunku żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
3.4. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w
inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
Rozdział VII
Poleganie na zasobach innych podmiotów
1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części polegać na
zdolnościach technicznych lub zawodowych, lub sytuacji ekonomicznej, lub finansowej innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
2. Wykonawca, który polega na zdolnościach i sytuacji innych podmiotów musi udowodnić
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów,
w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów (dołączając do oferty) do oddania mu
do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
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3. Zamawiający ocenia czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub
zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę
spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada czy nie zachodzą wobec tego podmiotu
podstawy do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i art. 24 ust. 5 ustawy (wybrane
przez Zamawiającego fakultatywne podstawy wykluczenia).
4. Ze zobowiązania, o którym mowa w pkt 2 niniejszego rozdziału powinno wynikać
w szczególności:
4.1. Zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
4.2. Sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia;
4.3. Zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia;
4.4. Czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w
postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia zrealizuje usługi,
których wskazane zdolności dotyczą.
5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada
solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów za szkodę poniesioną przez
Zamawiającego powstałą na skutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie
zasobów winy nie ponosi.
6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu, o
którym mowa w pkt 1 niniejszego rozdziału nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków
udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów powody do wykluczenia, Zamawiający
żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
6.1. Zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
6.2. Zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia jeżeli wykaże zdolności
techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt 1 niniejszego
rozdziału.
Rozdział VIII
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia
1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia do oferty
należy dołączyć aktualne na dzień składnia ofert Oświadczenie stanowiące załącznik nr 3 do SIWZ.
2. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu do oferty należy dołączyć aktualne
na dzień składania ofert Oświadczenie stanowiące załącznik nr 4 do SIWZ.
3. Oświadczenia wskazane w pkt 1 i 2 stanowią wstępne potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega
wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu.
4. W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca składa stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy, w
terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z
otwarcia ofert tj. informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, oświadczenie o przynależności
lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23
ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z
innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
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Uwaga: Oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o
której mowa a art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy nie należy składać wraz z ofertą, ponieważ w pierwszej
fazie ofertowania Wykonawca nie zna uczestników postępowania, a co za tym idzie nie wie w
stosunku do kogo miałby składać przedmiotowe oświadczenie.
Oświadczenie składają wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu.
Uwaga:
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub
więcej Wykonawców, oświadczenia potwierdzające brak podstaw wykluczenia składa każdy z
wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5.

Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, w celu wykazania
spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostanie wezwany w
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni do złożenia następujących oświadczeń i
dokumentów, aktualnych na dzień złożenia:

5.1. Wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i
podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (sporządzonego wg wzoru stanowiącego
załącznik nr 6 do SIWZ) wraz z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane
należycie.
Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz
którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.
Uwaga:
1) Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w pkt. 5.1 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia składają tak, aby wykazać, że wspólnie spełniają warunki udziału w
postępowaniu.
2) W sytuacji kiedy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22 a ustawy pzp Zamawiający będzie żądał od wykonawcy przedstawienia
w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów lub oświadczeń wymienionych w pkt. 5.1 na
potwierdzenie spełnienia warunków udziału tego podmiotu w zakresie zdolności lub sytuacji, na których
Wykonawca polega.
6. Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w niniejszym rozdziale składa się w oryginalne lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje
odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach i sytuacji Wykonawca polega, Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca w zakresie
dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
7.

Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub elektronicznej.

8. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentów, o których mowa w SIWZ, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia
dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
9.

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

10. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których
mowa w niniejszym rozdziale SIWZ, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi
ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych
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wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. Jeżeli dokumenty lub oświadczenia
wskazane przez Wykonawcę a pobrane samodzielnie przez Zamawiającego będą sporządzone w języku
obcym, to w takim przypadku, Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na
język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez zamawiającego
dokumentów.

Rozdział IX
Procedura sanacyjna – samooczyszczenie
1. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub art. 24
ust. 5 (podstawy fakultatywne wskazane przez Zamawiającego) może przedstawić dowody na to, że
podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności w szczególności udowodnić
naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie
pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego
oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych
i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom
skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje
się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym orzeczono prawomocnym wyrokiem
sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres
obowiązywania tego zakazu.
2. W celu skorzystania z instytucji „samooczyszczenia” Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z
ofertą stosownego oświadczenia oraz złożenia dowodów zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy.
3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający uwzględniając wagę i szczególne
okoliczności czynu Wykonawcy uzna za wystarczające przedstawione przez Wykonawcę dowody.
Rozdział X
Podwykonawcy
1. Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania zamówienia podwykonawcom. Zamawiający żąda
wskazania w ofercie przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom
i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców (o ile są znane).
2.

Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia, o którym mowa w art. 36a ust. 2 pkt 1) ustawy.

3. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca,
o ile są znane, podał nazwy lub imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do
kontaktu z nimi, zaangażowanych w realizację zamówienia. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o
wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a
także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie
zamierza powierzyć realizację przedmiotu zamówienia.
4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca
się powoływał na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spełnienia
warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż
wymagany podwykonawca, na zasoby którego Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o
udzielenie zamówienia.
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Rozdział XI
Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania
oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z
wykonawcami
1. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
- w sprawach merytorycznych: Grażyna Trzcionka sp3@wojkowice.pl;
- w sprawach proceduralnych: Justyna Cieślińska-Potrawa j.cieslinska.potrawa@wojkowice.pl;
Małgorzata Kołtun, m.koltun@wojkowice.pl
2. Oświadczenia, dokumenty, wnioski, zawiadomienia oraz wszelkie informacje Zamawiający i
Wykonawcy przekazują pisemnie za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy Prawo
pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca na adres Zamawiającego wskazany w rozdziale I SIWZ
lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą
elektroniczną na adres: j.cieslinska.potrawa@wojkowice.pl; m.koltun@wojkowice.pl
3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje
drogą elektroniczną każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
4.
1)

2)

3)
4)

Wyjaśnianie treści SIWZ
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak
nie później niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o
wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie
później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po
terminie składania wniosku, o którym mowa w pkt 1) lub dotyczy udzielonych wyjaśnień,
Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym
mowa w ust.1).
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał
specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli
specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.

5. Zmiany w treści SIWZ
1) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmienić treść niniejszej SIWZ. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekaże niezwłocznie
wszystkim Wykonawcom, którym przekazał niniejszą SIWZ oraz zamieści zmianę na stronie
internetowej, na której udostępniana jest specyfikacja.
2) Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający
przekaże Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszenie dodatkowych
informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania.
3) Jeżeli w wyniku zmian treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu
jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży
termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano niniejszą SIWZ
oraz zamieści tę informację na stronie internetowej na której udostępniana jest specyfikacja.
Przepis art. 38 ust. 4a ustawy stosuje się odpowiednio.
Rozdział XII
Informacja na temat wadium
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
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Rozdział XIII
Termin związania ofertą
1. Wykonawca związany będzie złożoną ofertą przez okres 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z dniem upływu terminu składania ofert.
Rozdział XIV
Opis sposobu przygotowania oferty
1. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej na wzorze Formularza oferty Załącznik nr 2 do SIWZ. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej.
1) Wykonawca składając ofertę informuje Zamawiającego czy wybór jego oferty prowadzić będzie
do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub
usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując
wartość bez kwoty podatku.
2) Wykonawca, który zamierza wykonać zamówienie przy udziale podwykonawcy wskazuje w
ofercie część zamówienia jaką będzie w jego imieniu wykonywać podwykonawca oraz podaje
nazwę podwykonawcy (o ile jest znana). W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza
wykonywać zamówienia przy udziale podwykonawców należy wpisać w odpowiednim punkcie
oferty „nie dotyczy”. Jeżeli Wykonawca zostawi ten punkt niewypełniony Zamawiający uzna, że
zamówienie zostanie wykonane własnymi siłami tj. bez udziału podwykonawców.
3) Z uwagi na obowiązek sprawozdawczy Zamawiającego należy wypełnić odpowiedni punkt oferty
dotyczący statusu przedsiębiorcy.
2. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
3. Wraz z ofertą wykonawca składa oświadczenia i dokumenty wymagane przez Zamawiającego,
określone w SIWZ.
4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (możliwość składania jednej oferty
przez dwa lub więcej podmiotów np. konsorcjum firm, spółkę cywilną).
1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą ustanowić pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; powyższe nie dotyczy
spółki cywilnej o ile upoważnienie lub pełnomocnictwo do występowania w imieniu spółki
wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
2) Wykonawcy tworzący jeden podmiot przedłożą wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo;
powyższe nie dotyczy spółki cywilnej o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w
imieniu spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą
ofertę.
3) Oferta musi być podpisana w taki sposób by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców
występujących wspólnie (przez każdego z wykonawców lub pełnomocnika).
5. Ofertę sporządza się w języku polskim w sposób staranny, czytelny i trwały.
1) Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski.
2) Oferta oraz załączniki stanowiące oświadczenia muszą być podpisane przez osobę/y
upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.
3) Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty, do poświadczania za zgodność z
oryginałem oraz do parafowania stron należy dołączyć do oferty, o ile nie wynika ono z
dokumentów rejestrowych Wykonawcy. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź
kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie.
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4) Stwierdzone przez Wykonawcę w ofercie błędy - przed jej złożeniem - poprawia się przez
skreślenie dotychczasowej treści i wpisanie nowej, z zachowaniem czytelności błędnego zapisu,
oraz podpisanie poprawki przez osobę/y upoważnioną/e i zamieszczenie daty dokonania
poprawki.
6. Zaleca się, aby Wykonawca zszył, zbindował lub w inny sposób trwale złączył ofertę oraz
ponumerował jej strony.
7. Z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy, wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty
ponosi wykonawca.
8. Ofertę wraz z załącznikami należy umieścić w dwóch nieprzejrzystych, zamkniętych kopertach:
8.1. Koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana zgodnie z poniższym opisem:
Gmina Wojkowice
ul. Jana III Sobieskiego 290a, 42-580 Wojkowice
Oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na zadanie pn.
Dostawa produktów żywnościowych do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 3 w
Wojkowicach
Znak: WPM.271.59.2019
Nie otwierać przed upływem godziny 10.15 w dniu 16.12.2019r.
8.2. Koperta wewnętrzna winna być oznaczona jak wyżej oraz dodatkowo nazwą i adresem lub
pieczątką Wykonawcy.
9. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
9.1. W przypadku wycofania lub zmiany oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę
wycofuje lub zmienia. Oświadczenie o wycofaniu lub zmianie oferty, Wykonawca zamieszcza w sposób
opisany w pkt 8 powyżej, z zastrzeżeniem, ze koperta zewnętrzna w przypadku zmiany oferty będzie
oznaczona dodatkowo „ZMIANA”, a w przypadku wycofania oferty „WYCOFANIE”.
9.2. Pisemne oświadczenie o zmianie lub wycofaniu oferty musi zawierać nazwę, adres Wykonawcy,
treść oświadczenia Wykonawcy o zmianie lub wycofaniu treści oferty, podpis Wykonawcy bądź
uprawnionego do reprezentowania Wykonawcy podmiotu.
10. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji), jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być
one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. W takim przypadku
wykonawca oznacza informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji klauzulą „tajemnica przedsiębiorstwa - nie udostępniać”.
Rozdział XV
Miejsce oraz termin składania, otwarcia i oceny ofert
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1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. Urzędzie Miasta Wojkowice, ul. Jana III
Sobieskiego 290a, 42-580 Wojkowice; kancelaria – parter.
2. Termin składania ofert: 16.12.2019 roku, godzina 10.00
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.12.2019 roku, godzina 10.15 w siedzibie Zamawiającego tj. Urzędzie
Miasta Wojkowice, ul. Jana III Sobieskiego 290a, 42-580 Wojkowice, sala nr 13.
4. W przypadku otrzymania oferty po wyznaczonym terminie Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę.
5. Otwarcie ofert jest jawne.
6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką Zamawiający zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
7. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w
terminie, cenę, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności zawarte w ofertach.
8. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm i adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w
ofertach.
Rozdział XVI
Opis sposobu obliczania ceny
1.
W ofercie należy podać cenę brutto w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku oraz Vat. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia
wynikające z opisu przedmiotu zamówienia oraz wzoru umowy stanowiącego zał. nr 7 do SIWZ.
2. Cenę oferty brutto należy obliczyć zgodnie ze Szczegółowym zestawieniem ilościowym przedmiotu
zamówienia (zał. nr 1 do SIWZ) stanowiącym integralną cześć Formularza Ofertowego (zał. nr 2 do
SIWZ).
3.Wykonawca obliczy całkowitą wartość brutto oferty w następujący sposób:
1) Wpisze w formularzu asortymentowo – cenowym cenę jednostkową netto danej pozycji
asortymentowej. Obliczy wartość netto danej pozycji poprzez przemnożenie ilości j.m przez wymaganą
ilość, obliczy wysokość VAT poprzez pomnożenie wartości netto przez % VAT. Wykonawca obliczy
wartość brutto, poprzez dodanie do wartości netto podatku VAT. W każdej części wyliczy wartość łączną
całej części. Tak wyliczone wartości zostaną wpisane do formularza ofertowego.
2) Całkowita wartość brutto oferty jest sumą wartości brutto wszystkich pozycji asortymentowych.
4. Ceny jednostkowe netto wskazane przez Wykonawcę w szczegółowym zestawieniu ilościowym
przedmiotu zamówienia będą stanowić podstawę do rozliczenia w całym okresie obowiązywania
umowy.
5. Cena oferty służy do porównania złożonych ofert. Wartość każdego zamówienia w ramach
poszczególnych umów jednostkowych wynikać będzie z rzeczywistej ilości zamówionego towaru i cen
jednostkowych netto z określonych pozycji Szczegółowego zestawienia ilościowego przedmiotu
zamówienia, powiększone o należny podatek VAT. Umowa zostanie zawarta do wysokości środków
przeznaczonych przez Zamawiającego na realizację niniejszego zamówienia w każdej części
postępowania.
6. Wykonawca, składając ofertę informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do
powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,
których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez
kwoty podatku.
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7. Dla celów porównania ofert wykonawców zagranicznych z wykonawcami krajowymi, Zamawiający
doliczy do ceny netto wykonawców zagranicznych kwotę należnego , obciążającego Zamawiającego z
tytułu realizacji umowy podatku VAT.
Rozdział XVII
Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem
znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
1.

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryteria:
1.1. Cena brutto: 60 punktów
1.2. Czas wymiany towaru: 30 punktów
1.3. Wysokość kary umownej: 10 punktów
2. Sposób obliczenia punktów w kryterium: Cena brutto – waga 60 punktów

(Kc) Ilość pkt przyznana danej ofercie =
w kryterium ceny

najniższa oferowana cena
----------------------------------------- x 60
badana cena

Maksymalną ilość punktów – 60 – otrzyma oferta z najniższą oferowaną ceną brutto za wykonanie
przedmiotu zamówienia. Punktacja będzie obliczana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Sposób obliczenia punktów w kryterium: Czas wymiany towaru – waga 30 punktów
najkrótszy oferowany czas wymiany
(Kwt) ilość pkt. przyznana w kryterium = ------------------------------------------------------- x 30
Czasu wymiany towaru
czas wymiany w badanej ofercie
Czas wymiany towaru będzie liczony od zgłoszenia reklamacji (telefonicznie lub za pośrednictwem
poczty elektronicznej) i nie może być krótszy niż 30 minut oraz dłuższy niż 24 godziny (zaoferowanie
czasu dłuższego niż 24 godziny skutkować będzie odrzuceniem oferty; jeżeli Wykonawca nie wstawi
żadnej wartości – zamawiający uzna, że Wykonawca oferuje czas 24 godziny).
Maksymalną ilość punktów – 30 – otrzyma oferta z najkrótszym zaproponowanym terminem
przekazania środków na rachunek bankowy Zamawiającego.

4. Sposób obliczenia punktów w kryterium: Wysokość kary umownej: - waga 10 punktów
Wysokość kar umownych określonych w wzorze umowy w § 5 ust. 1 pkt 1 wynosi 10 % umowy brutto
określonej w § 3 ust 1 wzoru umowy.
W przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę wyższej kary umownej, Wykonawca z tego tytułu
uzyska odpowiednio:
- Za zadeklarowaną karę umowną w wysokości 10% - 0 punktów
- Za zadeklarowaną karę umowną w wysokości 15% - 5 punktów
- Za zadeklarowaną karę umowną w wysokości 20% i więcej - 10 punktów
W przypadku, gdy Wykonawca nie zaznaczy w formularzu ofertowym żadnego wariantu otrzyma „0”
punktów.
5. Łączna ilość punktów uzyskanych przez Wykonawcę zostanie obliczona według wzoru:
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K = Kc + Kwt + Kku
gdzie:
K – łączna ilość punktów uzyskana przez Wykonawcę;
Kc – punkty uzyskane w kryterium ceny brutto;
Kwt – punkty uzyskane w kryterium czasu wymiany towaru;
Kku – punkty przyznane w kryterium deklarowanej kary umownej.
6. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych
ofert wybiera ofertę z najniższą ceną.
7. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny
takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby
obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca składając ofertę informuje
zamawiającego czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie
będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując wartość bez kwoty podatku.
Rozdział XVIII
Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Informacja o wyborze oferty zostanie przekazana Wykonawcom na zasadach i w zakresie, o którym
mowa w art. 92 ust. 1 ustawy.
2. Umowa zostanie zawarta w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego z uwzględnieniem art. 94
ustawy.
3. W celu zawarcia umowy Wykonawca, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą składa:
3.1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopię umowy
regulującej współpracę tych Wykonawców.
3.2. Pełnomocnictwo, jeżeli umowę podpisuje pełnomocnik i jeżeli pełnomocnictwo nie wynika z
dokumentów załączonych do oferty.
4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez ponownego badania
i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1
ustawy.
Przez uchylanie się od zawarcia umowy Zamawiający rozumie dwukrotne niestawienie się w czasie i
miejscu wskazanym przez Zamawiającego w celu zawarcia umowy.
Rozdział XIX
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zamawiający nie żąda wniesienia odrębnego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Rozdział XX
Warunki dotyczące umowy
1. Wzór umowy określający warunki, na których Zamawiający zawrze umowę w sprawie udzielenia
zamówienia publicznego, zawiera załącznik nr 7 do SIWZ.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umownych w
przypadku:
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a) w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT.
b) zwiększenia ilości dostawy określonego asortymentu wymienionego w szczegółowym zestawieniu
ilościowym przedmiotu zamówienia pod warunkiem nie przekroczenia wartości umowy określonej w §
3 umowy.
c) zmniejszenia lub rezygnacji z określonego asortymentu wymienionego w szczegółowym zestawieniu
ilościowym przedmiotu zamówienia, w przypadku zaleceń, decyzji lub innych dokumentów wydanych
przez Instytut Żywności i Żywienia i/lub Państwową Inspekcję Sanitarną dot. ograniczenia lub zakazu
stosowania określonego produktu do przygotowywania potraw w placówkach zbiorowego żywienia.
Rozdział XXI
Informacja na temat przewidywanego zamówienia polegającego na powtórzeniu
podobnych robót budowlanych
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.
Rozdział XXII
Pouczenie o środkach ochrony prawnej
Środki ochrony prawnej zostały określone w dziale VI ustawy.
Rozdział XXIII
Postanowienia dodatkowe
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
▪

▪

▪

▪

▪

▪
▪

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Wojkowice, z siedzibą: Urząd
Miasta Wojkowice, ul. Jana III Sobieskiego 290a, 42-580 Wojkowice; Inspektor Ochrony Danych:
iod@wojkowice.pl;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: Dostawa produktów
żywnościowych do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 3 w Wojkowicach;
WPM.271.59.2019 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), dalej
„ustawa Pzp”;
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4
lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych
danych wynikają z ustawy Pzp;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
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▪

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie
z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z
ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo
do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby
fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub
państwa członkowskiego);
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy.
Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania kluczowych części zamówienia o
których mowa w art. 36 ust.2 pkt.10 ustawy.
9. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania, o którym mowa w art. 38 ust. 3 ustawy.
10.Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
Rozdział XXIV
Załączniki
Załączniki stanowiące integralną część SIWZ.
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1;
2. Formularz oferty – załącznik nr 2;
3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 3;
4. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 4;
5. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej – załącznik nr 5;
6. Wykaz dostaw – załącznik nr 6;
7. Wzór umowy – załącznik nr 7;
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Załącznik nr 1 do SIWZ
Szczegółowe zestawienie ilościowe przedmiotu umowy
Część 1 – Artykuły spożywcze, nabiał i pieczywo
L.P

ASORTYMENT

JM

SZACOWANA
ILOŚĆ W JM

1
2

AKTIMEL 4 X 100G
ANANASY W PUSZCE
565 G
BABECZKI Z
BUDYNIEM LUZEM
BABKA PIASKOWA NA
WAGĘ
BAZYLIA 10G
BISZKOPT PODŁUŻNY
PACZKA 300G
BRZOSKWINIE W
PUSZCE 820G
BUDYŃ
CZEKOLADOWY Z SOK.
MAL. (4-PAK) 4X125G
BUŁKA DUŻA 100G
BUŁKA KAJZERKA 50G
FRANCUZ PSZENNY
400G
BUŁKA MAŁA 50G
BUŁKA
MAŚLANA/CYNAMON.
100G

SZT
SZT

62
5

5
8

KG

4,16

23

KG

10,58

23

SZT
SZT

8
15

8
23

SZT

7

8

SZT

28

5

SZT
SZT
SZT

455
530
100

5
5
8

SZT
SZT

1090
145

5
5

3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13

NETTO
W ZŁ ZA
JM

ILOŚĆ
X CENA
NETTO W
ZŁ

VAT W %

WARTOŚĆ
BRUTTO W ZŁ

W przypadku oferowania produktu
równoważnego Oferowany asortyment:
producent, nazwa handlowa, wraz z
załączeniem kart katalogowych produktu

Znak sprawy: WPM.271.59.2019
„Dostawa produktów żywnościowych do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 3 w Wojkowicach”

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

29

30
31
32

BUŁKA TARTA 500G
CHAŁKA 49G
CHLEB DUŻY 900 G
CHLEB MAŁY 600 G
CHLEB ORKISZOWY
400G
CHLEB SŁONECZNIK.
600G
CHRZAN KONS.280G
CIASTKA B/CUKRU
120G
CIASTKA LUBIŚ 30G
CIASTKA BELV. KAKAO
120G
CUKIER 1KG
CYNAMON 15G
CZOSNEK GRANUL.
20G
DESER MONTE (4-PAK)
4X100G
DROŻDŻÓWKA Z
SEREM /DŻEMEM
100G
DŻEM OWOCOWY
280G
(TRUSKAWKA,
BRZOSKWINIA,
OWOCE LEŚNE)
GALARETKA
OWOCOWA 71 G
GOFRY WAFLOWE –
WAF 80G
GROSZEK PTYSIOWY

KG
SZT
SZT
SZT
SZT

57
20
70
340
110

8
5
5
5
5

SZT

40

5

SZT
SZT

120
30

8
23

SZT
SZT

40
40

23
8

KG
SZT
SZT

250
45
125

8
8
8

SZT

80

23

SZT

80

8

SZT

205

8

SZT

50

8

SZT

17

23

SZT

40

5

2
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33
34
35
36
37
38
39
40

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

100G
HERB.OWOCOWA
EKOLAND - 300G
HERBATA SAGA 90 SZT
JAJA L
JOGURT NATUR.400
ML
JOGURT
NATUR.125ML
JOG.OWOC. 4X125G
SERDUSZKO
JOG.JOGOBELLA 150G
BUDYŃ O SMAKU
WANILIOWYM Z
SOSEM MALINOWYMSERDUSZKO 4X125G
KAKAO 150G
KASZA GRYCZ. 4X100G
KASZA JĘCZM. 4X100G
KASZA JĘCZM.1 KG
KASZA JAGL. 4X100
KASZA MANNA 1 KG
KASZA MANNA 500G
KASZA PĘCZAK4X100G
KASZA PĘCZAK4X100G
KAWA INKA 150 G
KECZUP PUDLISZKI
480G
KISIEL OWOCOWY 40G
KONC.POMIDOR.
900ML
KONC. POM.200G
KWASEK CYTRYNOWY

SZT

5

23

SZT
SZT
SZT

6
4250
50

23
5
8

SZT

130

5

SZT

390

5

SZT
SZT

125
40

5
5

SZT
SZT
SZT
KG
SZT
KG
SZT
SZT
KG
SZT
SZT

45
120
52
70
40
14
10
54
33
18
12

23
5
5
8
5
8
8
5
5
8
8

SZT
SZT

75
60

8
8

SZT
SZT

10
17

8
23

3
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56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

20G
LIŚĆ LAUROWY
PRYMAT 6 G
MAGGI PRZYPRAWA
1L
MAJERANEK SUSZONY
8G
MAKARON CZANIEC
250G
MAKARON ŚWIDERKI
LUBELLA - 500G
MAK.LUBELLA
KOKARDKI - 400G
MAK.LUBELLA PENNE
400G
MAK.ZACIERKA 250G
MAKARON LUBELLA
ŁAZANKI 500G
MAKRELA WĘDZONA
MASŁO EXTRA 82%
200g
MIÓD PSZCZ.1000ML
MLEKO 3,2% 1L
MUSZTARDA 175G
MĄKA PSZENNATORTOWA 1 KG
MĄKA ZIEMNIACZANA
1 KG
OLEJ KUJAWSKI 1L
OLEJ KUJAWSKI 5L
OREGANO APPETITA
10G
PAPRYKA SŁODKA

SZT

20

23

SZT

7

8

SZT

24

8

SZT

160

8

SZT

460

8

SZT

20

8

SZT

70

8

SZT
SZT

135
39

8
8

KG
SZT

9
850

8
5

SZT
SZT
SZT
KG

15
1155
10
160

8
5
23
8

KG

140

8

L
L
SZT

190
20
10

5
5
8

SZT

42

8

4
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76
77
78
79
80
81
82
83

84
85
86
87
88
89
90
91
92
93

PRZYPRAWA 20G
PAŁECZKI KUKURYDZ.
50G
PIEPRZ CZ.MIEL. 18G
POMIDORY W PUSZCE
400G
PRZYPR.DO GYROSA
30G
PRZYPR.FIX KNORR
45G
PŁATKI KUKUR.CORNF.
250G
PŁATKI JĘCZMIENNE
500G
PŁATKI
KUKUR.CZEKOLAD.
250G
PŁATKI MIODOWE
NESTLE 250G
PŁATKI OWSIANE
500G
RYŻ 1 KG
RYŻ SASZETKI 4X100G
SER BIAŁY 1KG
MIELONY - WIADERKO
SER BIAŁY PÓŁTŁUSTY
KOSTKA WADOWICKA
SER ŻÓŁTY GOUDA
1 KG - MLEKPOL
SEREK DANIO
TRUSKAWKA 150G
SEREK DANON 4X50G
SEREK HOMOGENIZ.

SZT

18

8

SZT
SZT

37
8

23
8

SZT

9

8

SZT

25

8

SZT

30

8

SZT

5

8

SZT

23

8

SZT

5

8

SZT

12

8

KG
SZT
SZT

25
298
32

8
8
5

KG

145

5

SZT

16

5

SZT

20

5

SZT
SZT

42
40

5
5

5
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94

95
96
97
98
99
100
101
102

103
104
105
106
107
108
109
110

WANILIA/BRZOSKWIN.
150G
SEREK”MÓJ
ULUBIONY” 200G
WIELUŃ
SEREK TOPIONY 100G
SOK JABŁKOWY
KARTON 1L
SOK POMARAŃCZOWY
KARTON 1L
SOS DO PIECZ.CIEMNY
29G
SOS DO SAŁAT.KNORR
8G
SZCZAW
KONSEWOWY.320G
SÓL KAMIENNA 1 KG
SÓL MORSKA O
ZMNIEJSZONEJ
ZAWARTOŚCI SODU
350G
TUŃCZYK W PUSZCE
185 G
WAFEL B/CUKRU 110G
WAFEL LUBIŚ 15G
WAFLE ANDRUTY
150G
WAFLE GRZEŚKI 180G
JUTRZENKA
WAFLE RYŻOWE
SONKO 130G
WODA MINER. 0,5L
WODA MINER. 1,5L

SZT

70

5

SZT
SZT

86
20

5
8

SZT

35

8

SZT

30

8

SZT

214

8

SZT

106

8

KG
SZT

23
10

23
23

SZT

45

8

SZT
SZT
SZT

12
40
12

23
23
23

SZT

47

23

SZT

30

8

SZT
SZT

60
55

23
23

6
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111
112
113
114
115
116

ŚMIETANA18%200ML
ŚMIETANA 30%400ML
ZIELE ANGIELSKIE
PRYMAT 15G
ZIOŁA PROWANS.
PRYMAT 10G
ŁOSOŚ WĘDZONY LUZ
ŻUREK ŚLĄSKI 500ML

SZT
SZT
SZT

45
895
30

5
5
23

SZT

20

8

KG
SZT

1,50
140

5
8

…………………….……………………
(pieczątka, podpis Wykonawcy
lub osoby uprawnionej
do jego reprezentowania
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Szczegółowe zestawienie ilościowe przedmiotu umowy
Część 2 – Mięso i drób
L.P

ASORTYMENT

JM

SZACOWANA
ILOŚĆ W JM

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

BOCZEK WĘDZONY
FILET Z INDYKA
FILET Z KURCZAKA
FRANKFUTERKI
KARCZEK WP B/K
KIEŁB.ALEKSANDRYJSKA
KIEŁB.PODWAWELSKA
KIEŁB.TORUŃSKA
KIEŁBASKI FRANKFUTER
KURCZAK TUSZKA
MIELONKA KROJONA
MIĘS.ROSOŁ.PRĘGA
MIĘS.ROSOŁ.SZPOND.
PARÓWKI Z SZYNKI 6SZT
PASZTET DROBIOWY
PASZTET PIECZONY
PASZTETOWA
POLĘDWICA SOP.100G
SCHAB WP B/K
SKRZYDŁO Z INDYKA
SZYNKA DROB.100G
SZYNKA PACZ.KRAKUS
SZYNKA WIEJSKA 100G
UDKO Z KURCZAKA

KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
SZT
KG
KG
SZT
KG
KG
KG
SZT
KG
KG
SZT
SZT
SZT
KG

78
85
540
15
210
35
95
20
12
90
10
25
25
58
30
4
2
108
265
15
20
98
30
560

NETTO W
ZŁ ZA JM

ILOŚĆ
X CENA
NETTO W ZŁ

VAT W
%

5
5
5
5
5
5
5
5
8
5
5
5
5
5
8
8
8
5
5
5
5
5
8
5

8

WARTOŚĆ
BRUTTO W ZŁ

W przypadku oferowania produktu
równoważnego Oferowany
asortyment: producent, nazwa
handlowa, wraz z załączeniem kart
katalogowych produktu

Znak sprawy: WPM.271.59.2019
„Dostawa produktów żywnościowych do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 3 w Wojkowicach”

25
26
27
28

WĄTRÓBKA Z KURCZ.
ŁOPATKA WP B/K
ŁOPATKA PIECZ.KULKA
ŻEBERKA EXTRA

KG
KG
KG
KG

30
430
120
65

5
5
5
5

…………………….……………………
(pieczątka, podpis Wykonawcy
lub osoby uprawnionej
do jego reprezentowania
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Szczegółowe zestawienie ilościowe przedmiotu umowy
Część 3 – Owoce, warzywa i produkty podobne
L.P

ASORTYMENT

JM

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

BANAN
BOTWINA
BROKUŁ ŚWIEŻY
BRUKSELKA ŚWIEŻA
BURAKI CZERWONE
CEBULA BIAŁA
CEBULA CZERWONA
CEBULA - SZCZYPIOR
CYTRYNA
CZOSNEK ŚWIEŻY
DYNIA ŚWIEŻA
FASOLA JAŚ 500G
FASOLKA SZPAR.ŚWIEŻA
GROCH SUCHY 500G
GRUSZKI
JABŁKA
KALAFIOR
KAPUSTA BIAŁA
KAPUSTA BIAŁA NOWA
KAPUSTA CZERWONA
KAPUSTA KISZONA
KAPUSTA PEKIŃSKA
KIWI
KOPER SWIEŻY -PĘCZEK
KUKURYDZA KONSERW.
400G
LUBCZYK ŚWIEŻY

KG
SZT
SZT
KG
KG
KG
KG
SZT
KG
SZT
KG
SZT
KG
SZT
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
SZT
SZT
SZT

SZACOWANA
ILOŚĆ W JM
400
60
185
10
380
120
8
5
7,50
20
32
80
15
20
450
650
60
310
45
120
170
80
10
460
28

SZT

30

26

NETTO W ZŁ ZA
JM

ILOŚĆ X
CENA NETTO W ZŁ

VAT W %
5
5
5
5
5
5
5
5
8
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
8
5
8
5

10

WARTOŚĆ BRUTTO W ZŁ

Znak sprawy: WPM.271.59.2019
„Dostawa produktów żywnościowych do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 3 w Wojkowicach”

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

MANDARYNA
MANDARYNKA
MARCHEW ŚWIEŻA
NEKTARYNKA
OGÓREK ZIELONY
OGÓRKI KISZONE
PAPRYKA CZERWONA
PAPRYKA ZIELONA
PAPRYKA ŻÓŁTA
PIECZARKI
PIETRUSZKA KORZEŃ
PIETRUSZKA ZIEL.NATKA
POMARAŃCZE
POMIDORY ŚWIEŻE
POR
RZODKIEWKA PĘCZEK
SAŁATA LODOWA
SAŁATA ZIELONA
SELER ŚWIEŻY
ŚLIWKA ŚWIEŻA
SZCZYPIOREK
TRUSKAWKA
WINOGRON BIAŁY
ZIEMNIAKI
RAZEM

KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
SZT
KG
KG
KG
SZT
SZT
SZT
KG
KG
SZT
KG
KG
KG

80
50
480
65
240
250
60
9
4,50
80
190
100
225
80
60
90
110
240
120
20
84
30
15
4800

5
8
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
8
5

…………………….……………………
(pieczątka, podpis Wykonawcy
lub osoby uprawnionej
do jego reprezentowania)
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Szczegółowe zestawienie ilościowe przedmiotu umowy
Część 4 – Mrożonki (warzywa, owoce, ryby)

L.P

ASORTYMENT

JM

SZACOWANA
ILOŚĆ W JM

1
2
3

ARONIA 2,5KG
BROKUŁ MROŻONY 2,5KG
BRUKSELKA MROŻONA
2,5KG
FASOLKA
SZPAR.ZIEL.2,5KG
KALAFIOR MROŻONY
2,5KG
MARCHEW KOSTKA 2,5KG
MARCHEW Z GROSZ.
2,5KG
MARCHEWKA MINI 2,5KG
MIESZ 7 SKŁ – ZUPA JARZ
2,5KG
MIESZ KOMP.WIŚNIA
2,5KG
MIESZ.KOMP.WIELOOW
2,5KG
RYBA-DORSZ
RYBA –MIRUNA 6,80KG
SZPINAK SIEKANY 2,5KG
TRUSKAWKA MROŻONA
2,5KG
WŁOSZCZYZNA MROŻ.

KG
KG
KG

15
120
5

5
5
5

KG

105

5

KG

30

5

KG
KG

20
67,50

5
5

KG
KG

45
40

5
5

KG

300

5

KG

620

5

KG
KG
KG
KG

27
253
45
60

5
5
5
5

KG

400

5

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

NETTO W
ZŁ ZA JM

ILOŚĆ
X CENA
NETTO W
ZŁ

12

VAT W
%

WARTOŚĆ
BRUTTO W ZŁ

W przypadku oferowania produktu
równoważnego Oferowany asortyment:
producent, nazwa handlowa, pozwalające
na ustalenie składu produktu

Znak sprawy: WPM.271.59.2019
„Dostawa produktów żywnościowych do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 3 w Wojkowicach”

17
18

2,5KG
ZUPA JARZYN.HORTEX
2,5KG
ŚLIWKA MR.POŁÓWKI
2,5KG

KG

98

5

KG

35

5

…………………….……………………
(pieczątka, podpis Wykonawcy
lub osoby uprawnionej
do jego reprezentowania)
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Załącznik nr 2 do SIWZ
/ pieczęć firmowa /
pełna nazwa Wykonawcy:
(w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy podać nazwę
Pełnomocnika oraz zaznaczyć, iż wykonawcy wspólnie ubiegając się o udzielenie zamówienia)
...........................................................
adres siedziby Wykonawcy:
ulica...................................................
kod, miasto…………………………………...
NIP ...............................................
REGON .........................................
Osoba do kontaktu w sprawie złożonej oferty: ………………………………………
e-mail ……………………………………………..
nr telefonu .......................................
nr faksu …..........................................
FORMULARZ OFERTY
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:
Dostawa produktów żywnościowych do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 3 w Wojkowicach
znak sprawy: WPM.271.59.2019
I.
Za wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia oraz wzorze umowy oferujemy:
Część 1- Artykuły spożywcze, nabiał i pieczywo
Cenę :
Brutto
W tym VAT

Część 2 - Mięso i drób
Cenę :
Brutto
W tym VAT

Część 3 - Owoce, warzywa i produkty podobne
Cenę :
Brutto

Znak sprawy: WPM.271.59.2019
„Dostawa produktów żywnościowych do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 3 w Wojkowicach”

W tym VAT

Część 4 - Mrożonki (warzywa, owoce, ryby)
Cenę :
Brutto
W tym VAT

Powyższe wartości wynikają z wypełnionego przez Wykonawcę Szczegółowego zestawienia ilościowego
przedmiotu zamówienia, który stanowi integralną część do Formularza Ofertowego. Wykonawca
zobowiązany jest wypełnić wszystkie pozycje w części do której składa ofertę w Szczegółowym
zestawieniu ilościowym przedmiotu zamówienia. Jeżeli któraś z części nie zostanie wypełniona lub
zostanie wypełniona niekompletnie Zamawiający uznaje że Wykonawca nie składa oferty na tą cześć.
II.

Czas wymiany towaru wynosi ……………………….. od momentu zgłoszenia.

Czas wymiany towaru będzie liczony od zgłoszenia reklamacji (telefonicznie lub za pośrednictwem
poczty elektronicznej) i nie może być krótszy niż 30 minut oraz dłuższy niż 24 godziny (zaoferowanie
czasu dłuższego niż 24 godziny skutkować będzie odrzuceniem oferty; jeżeli Wykonawca nie wstawi
żadnej wartości – zamawiający uzna, że Wykonawca oferuje czas 24 godziny).
III.

Wysokość karty umownej:

Wysokość deklarowane kary umownej za rozwiązanie umowy
przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy

Zaznaczyć deklarowaną
wysokość kary znakiem „X”
oraz wpisać deklarowaną
wysokość w %

w wysokości 10%
w wysokości 15%
w wysokości 20 % i więcej

IV. Termin realizacji zamówienia: od 02.01.2020r. do 30.06.2020r.
V. Warunki płatności: zgodnie ze wzorem umowy.
VI. Oświadczamy, że podane w Ofercie ceny zawierają wszelkie koszty, jakie poniesie Zamawiający
z tytułu realizacji umowy.
VII. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z
załącznikami (w tym ze wzorem umowy) i uznajemy się za związanych określonymi w niej wymaganiami
i zasadami postępowania.
VIII. Oświadczamy, że wzór umowy (stanowiący Załącznik Nr 7 do SIWZ) został przez nas zaakceptowany
i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na podanych warunkach w
miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
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VII. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres wskazany w SIWZ.
VIII. Oświadczamy, że prace objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami/ zamierzamy powierzyć
podwykonawcom /niepotrzebne skreślić/.
Zakres zlecany podwykonawcy

Nazwa i adres podwykonawcy (o ile są znane)

(w przypadku nie wskazania udziału podwykonawców Zamawiający przyjmie, że całe zamówienie
zostanie wykonane przez Wykonawcę, bez udziału Podwykonawcy).
IX. Rodzaj przedsiębiorstwa jakim jest Wykonawca (zaznaczyć właściwe):
□ mikroprzedsiębiorstwo
□ małe przedsiębiorstwo
□ średnie przedsiębiorstwo
X. Wybór oferty prowadzić będzie do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie
następujących towarów/usług …………………………………………………………..
Wartość wyżej wymienionych towarów/usług wynosi ……………………………………………..
UWAGA. Punkt X należy wypełnić wyłącznie, gdy zachodzą przesłanki, o których mowa
w art. 91 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych tj. wybór oferty prowadziłby do powstania u
Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
XI. Oświadczamy, że za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach ……..,
niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących
tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które
chcemy zastrzec przed ogólnym dostępem.
Powyższe informacje zostały zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa z uwagi na (proszę wykazać,
iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa):
………………………………………………………………………………………………………
XII. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1)
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu *.
Załącznikami do niniejszej oferty są:
1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu;
3. ……………………………………………………………
Oferta zawiera: ........ ponumerowanych stron
Data: ..........................................

…………………….……………………
(pieczątka, podpis Wykonawcy
lub osoby uprawnionej
do jego reprezentowania
1) rozporządzenie

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
*W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi
wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia
wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreśleni
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Wykonawca:

Załącznik nr 3 do SIWZ

…………………………………………………………………………………………………………
(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 PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. Dostawa
produktów żywnościowych do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 3 w Wojkowicach; część
…………………………..
prowadzonego przez Gminę Wojkowice, oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY
1.
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23
ustawy Pzp.

…………….………………….., dnia ………….……. r.

…………………………………………
(podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art.
…………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art.
24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww.
okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze
(procedura sanacyjna –(samooczyszczenie)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………….……………………, dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy)
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym
postępowaniu, tj.: ………………………………………………………….……………………… (podać pełną nazwę/firmę,
adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z
postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….………………….., dnia ………….……. r.

…………………………………………
(podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy)
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
…………….……………………, dnia ………….……. r.

…………………………………………
(podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy)
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Załącznik 4 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
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Dostawa
produktów żywnościowych do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 3 w Wojkowicach; część
…………………
prowadzonego przez Gminę Wojkowice, oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego
w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w pkt 3 rozdziału VI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
…………….……………………, dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy)
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INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegam na zasobach
następującego/ych podmiotu/ów:
..……………………………………………………………………………………………………………….………...……………………………………
………………………..,
w
następującym
zakresie:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).
…………….……………………, dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy)
W przypadku polegania na zasobach innych podmiotów dołączyć zobowiązanie.
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z
prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego
w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……………………, dnia ………….……. r.

………………………………………
(podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy)

7

Znak sprawy: WPM.271.59.2019
„Dostawa produktów żywnościowych do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 3 w Wojkowicach”

Załącznik nr 5 do SIWZ
…………………………………….
/ pieczęć firmowa /
OŚWIADCZENIE
O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:
Dostawa produktów żywnościowych do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 3 w Wojkowicach
WPM.271.59.2019
..........................................................................................................................................
(podać pełną nazwę i adres/siedzibę Wykonawcy)
oświadczam, iż nie należymy / należymy* do grupy kapitałowej
……………………………………………………………………………………………………
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2019r.,
poz. 369).
W związku z tym, iż należymy do ww. wskazanej grupy kapitałowej, składamy poniżej listę podmiotów
należących do tej samej grupy kapitałowej:
1.
2.
3.

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
*niepotrzebne skreślić

Data: ..........................................
………………………………………
(pieczątka, podpis Wykonawcy
lub osoby uprawnionej do jego reprezentowania)
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Załącznik nr 6 do SIWZ
…………………………………….
/ pieczęć firmowa /
WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:
Dostawa produktów żywnościowych do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 3 w Wojkowicach
Część …………….
WPM.271.59.2019
..........................................................................................................................................
(podać pełną nazwę i adres/siedzibę Wykonawcy)
Oświadczamy, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonaliśmy
następujące dostawy:

Lp.

Przedmiot dostawy

Podmiot na rzecz
którego
zrealizowano
dostawę
[pełna nazwa i adres
podmiotu będącego
stroną umowy]

Termin realizacji
dostawy

Nr załącznika/
do Wykazu
w postaci dowodu
określającego czy
dostawy zostały
wykonane należycie
[np. referencje]

1
2
…
UWAGA:

Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich 3 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie
zrealizował lub realizuje dostawę lub dostawy (umowy), polegające na sukcesywnej dostawie artykułów
żywnościowych trwającej minimum 6 miesięcy.
Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do niniejszego Załącznika dowody określające czy:
- dostawy zostały wykonane należycie.
Dowodami, o których mowa powyżej są:
- referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane;
- oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać
referencji lub innych dokumentów, o których mowa w pierwszym myślniku.

…………………….………………………………………
(pieczątka, podpis Wykonawcy
lub osoby uprawnionej do jego reprezentowania)
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Załącznik nr 7 do SIWZ

WZÓR UMOWY
do postępowania nr WPM.271.59.2019

UMOWA NR ……………/…………….

Gminą Wojkowice z siedzibą w Wojkowicach (42-580) przy ulicy Jana III Sobieskiego 290a NIP:
6252449323, reprezentowaną przez:
Burmistrza Miasta Wojkowice – Tomasza Szczerbę
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta – Marka Skrobka,
zwaną dalej „Zamawiającym”
a
……………………………………………………………………………………………………………………..
zwanym dalej „Wykonawcą”
zawarta została, w trybie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.
Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), zwanej dalej „ustawą”, w wyniku przeprowadzonego przetargu
nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr ………………… z dnia
………………………… i wyboru oferty złożonej przez Wykonawcę, umowa następującej treści:

§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa produktów żywnościowych do stołówki szkolnej w
szkole Podstawowej nr 3 w Wojkowicach.
W części: (odrębna umowa na każdą część)
Część 1 - Artykuły spożywcze, nabiał i pieczywo
Część 2 - Mięso i drób
Część 3 - Owoce, warzywa i produkty podobne
Część 4 - Mrożonki (warzywa, owoce, ryby)
w ilości i cenie wynikającej ze złożonej oferty stanowiącej integralną część umowy.
2. Szczegółowy przedmiot niniejszej umowy określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
(SIWZ), oraz oferta Wykonawcy wraz z dołączonym Szczegółowym zestawieniem ilościowym
przedmiotu zamówienia, stanowiące integralną cześć niniejszej umowy.
3. Przedmiot umowy realizowany będzie sukcesywnie w asortymencie i ilościach wynikających z
zapotrzebowania składanego bezpośrednio przez Zamawiającego.
4. Ilość poszczególnych artykułów i rodzaj asortymentu ujęta w opisie przedmiotu zamówienia
(Szczegółowe zestawienie ilościowe przedmiotu zamówienia) oraz ofercie zamówienia jest orientacyjna
i może ulec zmianie w razie zaistnienia takiej potrzeby (w związku ze zmienną ilości dzieci
korzystających z posiłków) ze strony Zamawiającego.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od dostawy bądź części dostawy w każdej pozycji
asortymentowej. Zakres zamówienia może być pomniejszony w stosunku do ogólnej wartości
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zamówienia. Wykonawcy nie przysługuje prawo do roszczeń z tego tytułu. Umowa będzie realizowana
do wysokości określonej w § 3.
5. Oferowane produkty żywnościowe będą spełniać parametry jakościowe określone dla danego
asortymentu przez PN, spełniać wymogi sanitarno- epidemiologiczne i zasady systemu HACCP oraz
posiadać oznaczony odpowiedni dla danego asortymentu termin ważności zapewniający jego
bezpieczne spożycie.
6. Wykonawca gwarantuje, że oferowane produkty spełniają wymagania przepisów prawnych
obowiązujących w Polsce i Unii Europejskiej, w szczególności określone w :
a). Ustawa o Bezpieczeństwie Żywności i Żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r tekst jednolity (t.j. Dz. U.
z 2018 poz. 1541 z późn. zm.)
b). Ustawy o jakości handlowej artykułów rolno- spożywczych z dnia 21 grudnia 2000 r (t.j. Dz. U z
2018 r poz.2164)
c). Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26.07.2016r. w sprawie grup środków spożywczych
przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań
,jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży
w tych jednostkach ( t.j. Dz. U. z 2016 poz.1154).
§2
Termin realizacji umowy
1.
Umowę zawiera się na czas określony tj. od 02 stycznia 2020r. do 30 czerwca 2020r. lub do
wyczerpania limitu wynagrodzenia, o którym mowa w
2.

Dostawy towaru, następować będą w terminach i godzinach:

Część 1 - Artykuły spożywcze, nabiał i pieczywo
Czas dostawy od złożenia zamówienia

następnego dnia od daty
złożenia zamówienia lub zgodnie
z
datą
wskazaną
przez
Zamawiającego
2 razy w tygodniu
Pieczywo dostarczane
codziennie
Od 6.00 do 7.00

Częstotliwości dostaw

Godziny dostaw

Czas reakcji Wykonawcy- wymiana wadliwego towaru i / lub …………… od zgłoszenia, zgodnie
dowóz brakującego (zamawianego wcześniej) nie
z ofertą Wykonawcy
dostarczonego

Część 2 - Mięso i drób
Czas dostawy od złożenia zamówienia

Częstotliwości dostaw

następnego dnia od daty
złożenia zamówienia lub zgodnie
z
datą
wskazaną
przez
Zamawiającego
3 razy w tygodniu

Godziny dostaw

od 600 do 7 00
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Czas reakcji Wykonawcy- wymiana wadliwego towaru i / lub
dowóz brakującego (zamawianego wcześniej) nie
dostarczonego

……………………..
od zgłoszenia zgodnie z ofertą
Wykonawcy

Część 3 - Owoce, warzywa i produkty podobne
Czas dostawy od złożenia zamówienia

Częstotliwości dostaw

następnego dnia od daty
złożenia zamówienia lub zgodnie
z
datą
wskazaną
przez
Zamawiającego
3 razy w tygodniu

Godziny dostaw

od 600 do 7 00

Czas reakcji Wykonawcy- wymiana wadliwego towaru i / lub ………………………
dowóz brakującego (zamawianego wcześniej) nie od zgłoszenia. Zgodnie
dostarczonego
ofertą Wykonawcy

z

Część 4 - Mrożonki (warzywa, owoce, ryby)
Czas dostawy od złożenia zamówienia

Częstotliwości dostaw

następnego dnia od daty
złożenia zamówienia lub zgodnie
z
datą
wskazaną
przez
Zamawiającego
2 razy w tygodniu

Godziny dostaw

od 600 do 7 00

Czas reakcji Wykonawcy- wymiana wadliwego towaru i / lub
dowóz brakującego (zamawianego wcześniej) nie
dostarczonego

…………………………….
od zgłoszenia. zgodnie z ofertą
Wykonawcy

2. Miejsce dostawy: Stołówka szkolna Szkoły Podstawowej nr 3, ul. Źrałków 1, 42-580 Wojkowice
§3
Wynagrodzenie i warunki płatności
1.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy
wynagrodzenie określone
przedstawionej w postępowaniu do wysokości :

na

podstawie

oferty

Netto ……………………………….. zł (słownie: ………………………………………………………)
Podatek VAT: ……………………………………………… zł
Brutto: ……………………………………… zł (słownie: ………………………………………………….)
2.Ceny dostarczanych towarów, które zostały określone w ofercie cenowej do niniejszej umowy
stanowią podstawę ustalenia ostatecznej wartości zamówienia.
3. Ceny jednostkowe dostarczanych towarów mogą ulec zmianie w przypadku ustawowej zmiany stawki
podatku VAT.
4. Kwota należności zostanie każdorazowo obliczona na podstawie cen jednostkowych i ilości faktycznie
dostarczonych towarów.
5.Wynagrodzenie ostateczne za wykonanie przedmiotu umowy wynikać będzie z rzeczywiście
wykonanych dostaw (rzeczywiście dostarczonych ilości przedmioty umowy i cen jednostkowych netto)
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potwierdzonych przez Zamawiającego, ale nie może przewyższyć kwoty umowy określonej w umowie w
§ 3 ust. 1.
6. Rozliczenie odbywać się będzie w okresach miesięcznych na podstawie faktur VAT wystawionych prze
Wykonawcę. Wypłata należności Wykonawcy, płatna będzie przelewem na jego konto, w terminie do
30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego na konto Wykonawcy:
……………………………………………………………………………………………………………………………..
Podstawą
do
wystawienia faktury VAT będzie protokół odbioru podpisany przez przedstawicieli stron.
7. W przypadku różnic pomiędzy fakturą a zamówieniem lub cenami produktów zawartymi na fakturze
a cenami zawartymi w ofercie, upływ wyżej wymienionego terminu płatności ulega zawieszeniu do
momentu wyjaśnienia rozbieżności.
8. Wykonawca oświadcza, że:
a) nie zalega w uiszczaniu świadczeń publicznoprawnych , w szczególności w zapłacie podatku VAT;
b) wyraża zgodę na realizację transakcji zapłaty wynagrodzenia wynikającego z umowy wyłącznie
przelewem na wskazany rachunek bankowy;
c) wyraża zgodę na realizację transakcji zapłaty wynagrodzenia wynikającego z umowy metodą
podzielonej płatności (MPP);
d) zobowiązuje się do stosowania w rozliczeniach rachunku bankowego zarejestrowanego w tzw. Białej
księdze podatników VAT (elektroniczny wykaz podatników VAT prowadzony przez Szefa Krajowej
Administracji Skarbowej - art. 96b ustawy o VAT);
e) wyraża zgodę na zapłatę wynagrodzenia na rachunek bankowy wybrany przez Zamawiającego
spośród rachunków bankowych wykazanych w Białe księdze podatników VAT w przypadku kiedy
rachunek bankowy wskazany na fakturze nie widnieje w Wykazie lub transakcja zapłaty na rachunek
bankowy wskazany w fakturze jest niemożliwa do realizacji metodą podzielonej płatności (zwrot
środków na rachunek gminy lub jej jednostki organizacyjnej).
9. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia w przypadku
wskazania przez kontrahenta rachunku bankowego innego niż zamieszczonego w Wykazie lub przy
użyciu którego zapłata wynagrodzenia jest niemożliwa do realizacji metodą podzielonej płatności
(rachunek do którego nie utworzono rachunku VAT).
10. Dane do fakturowania:
Nabywca: Gmina Wojkowice, ul. Jana III Sobieskiego 290a, 42-580 Wojkowice, NIP: 625-24-49323
Odbiorca: Szkoła Podstawowa nr 3 w Wojkowicach, ul. Jana III Sobieskiego 211b, 42-580
Wojkowice
§4
Warunki dostawy
1. Wykonawca zamówienia bez zgody Zamawiającego nie może powierzyć dostaw art. żywnościowych
osobie trzeciej.
2. Zamawiający zastrzega sobie, że w okresach przerw wynikających z kalendarza świąt i dni wolnych od
zajęć zamówienia nie będą realizowane albo będą realizowane w ograniczonym zakresie.
3. Przedmiot zamówienia musi być sukcesywnie dostarczany oraz rozładowany we wskazanym przez
Zamawiającego miejscu (bez dodatkowych opłat).
4. Do obowiązków Wykonawcy należy wniesienie zamówionego towaru na miejsce wskazane przez
Zamawiającego w jego siedzibie.
5. Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za braki i wady powstałe w czasie transportu oraz
ponosi z tego tytułu wszelkie skutki materialne i prawne.
6. Reklamacja zgłoszona zostaje Wykonawcy niezwłocznie w chwili/w dniu dostawy.
7. W przypadku zgłoszenia reklamacji Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt dostarczyć
Zamawiającemu towar zgodny z umową bądź też uzupełnić zamówienie, jeśli reklamacja dot. wyłącznie
braków ilościowych.
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8. Termin przydatności do spożycia powinien być podany na opakowaniu zbiorczym lub na
pojedynczych opakowaniach.
9. W przypadku gdy Wykonawca nie wywiąże się ze swoich obowiązków należytego wykonania
umowy, tzn. dostawa zostanie nie dostarczona w określonym dniu i terminie (godziny dostawy
wskazane w § 2 ust. 2 umowy) Zamawiający może zrealizować dostawę zastępczą u innego
Wykonawcy, a różnicą w cenie obciążyć Wykonawcę obecnego na co Wykonawca wyraża zgodę.
10. Pojazd do przewozu produktów będzie spełniał wymagania ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o
Bezpieczeństwie Żywności i Żywienia ( t.j. Dz.U. 2018 poz. 1541 z późn. zm.) oraz innych obowiązujących
w tym zakresie przepisów prawa. Wykonawca winien posiadać aktualną decyzję właściwego organu
inspekcji sanitarnej dotyczącej zgody na przewóz artykułów spożywczo – żywnościowych do okazania na
każde żądanie Zamawiającego.
11. Artykuły spożywcze mają być transportowane w specjalnych pojemnikach, które są używane do
przewozu środków spożywczych i mają atest na kontakt z żywnością. Dzięki czemu artykuły spożywcze
nie będą znajdować się w bezpośrednim kontakcie z nawierzchnią samochodu. Takie transportery
należy utrzymywać w dobrym stanie technicznym oraz myć je z odpowiednią częstotliwością. Wszystko
po to, żeby chronić środki spożywcze przed zanieczyszczeniem. Pojemniki do transportu żywności
powinny być używane tylko do transportowania środków spożywczych, ponieważ transportowanie
innych produktów mogłoby prowadzić do zanieczyszczeń.
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmówienia przyjęcia dostarczonych towarów, jeżeli wystąpią
jakiekolwiek nieprawidłowości, co do jakości, terminu przydatności do spożycia danego produktu, bądź
będzie on przewożony w nieodpowiednich warunkach, i/lub będzie zanieczyszczony.
§5
Kary umowne
1.W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić
Zamawiającemu kary umowne w poniższych przypadkach i wysokości:
a) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
w wysokości …………. % wartości wynagrodzenia brutto wskazanego w § 3 ust. 1;
b) za opóźnienie w dostawie w stosunku do godzin dostaw wskazanych w § 2 ust. 2 w wysokości 5%
wartości brutto każdej dostawy, za każdy stwierdzony przypadek;
c) za opóźnienie w wymianie wadliwego towaru w stosunku do czasu wskazanego w § 2 ust. 2 w
wysokości odpowiadającej wartości brutto danego towaru za każdy stwierdzony przypadek;
d)
wystawiania faktur VAT w sposób niezgodny z postanowieniami ustawy o VAT, w szczególności
w przypadku braku obowiązkowego oznaczenia zapłaty metodą podzielonej płatności w wysokości
500,00 zł;
e)
zapłaty przez gminę (jej jednostkę organizacyjną) podatku VAT (na zasadzie solidarnej
odpowiedzialności) wynikającego z wystawionej przez kontrahenta faktury VAT niezgodnie z
postanowieniami umowy, w szczególności poprzez wskazanie niewłaściwego rachunku bankowego w
wysokości dwukrotności wartości podatku VAT (obok prawa do zwrotu wartości podatku VAT).
2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z należnego wynagrodzenia.
3. Jeżeli całkowite potrącenie nie będzie możliwe, Wykonawca zobowiązuje się do zapłacenia kar
umownych w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od otrzymania wezwania do zapłaty na rachunek
wskazany w wezwaniu.
4. Kary umowne są niezależne od siebie i należą się w pełnej wysokości, nawet w przypadku, gdy w
wyniku jednego zdarzenia naliczana jest więcej niż jedna kara.
5. Jeżeli wysokość szkody przekracza wysokość kar umownych lub jeżeli szkoda powstała z przyczyn, dla
których Strony nie zastrzegły kar umownych, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego
na zasadach ogólnych.
§6
Osoby odpowiedzialne za realizację umowy
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1.
Za
realizację
niniejszej
umowy
………………………………………………………………………..
2.
Za
realizację
niniejszej
umowy
………………………………………………………………………

ze
ze

strony
strony

Zamawiającego

odpowiada:

Wykonawcy

odpowiada:

§7
Podwykonawcy
1.
Wykonawca może powierzyć podwykonawcy/om wskazaną w ofercie część zamówienia.
2.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany podwykonawcy, zrezygnować z
podwykonawcy bądź wprowadzić podwykonawcę w zakresie nie przewidzianym w ofercie.
3.
Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych,
w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b tej
ustawy, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania
o udzielenie zamówienia. W tym celu zobowiązany jest przedłożyć stosowne dokumenty wymagane w
postanowieniach SIWZ. Ponadto nowy podwykonawca o którym wyżej mowa nie może podlegać
wykluczeniu w oparciu
o przesłanki zawarte w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 ustawy Pzp wskazane
w SIWZ. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć stosowne dokumenty wymagane w
postanowieniach SIWZ (oświadczenie oraz dokumenty analogiczne do tych które były składane w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego).
4.
Wykonanie części/zakresu przedmiotu umowy w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków umowy. Wykonawca będzie odpowiedzialny
za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy jak za własne działanie lub zaniechanie. W
szczególności Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego oraz osób trzecich pełną odpowiedzialność za
szkody wyrządzone przez siebie oraz podwykonawcę przy wykonywaniu powierzonej mu czynności, w
szczególności zgodnie z art. 415, 429, 430 i 474 Kodeksu cywilnego.
5.
W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji części przedmiotu umowy
podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty
wynagrodzenia należnego podwykonawcy.
6.
Zamawiający nie wyraża zgody na podzlecenie całości ani części zakresu przedmiotu umowy
przez podwykonawcę dalszemu podwykonawcy.
§8
Zmiany umowy
1. Działając zgodnie z Art. 144 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza
możliwość zmiany treści umowy w stosunku do oferty w przypadkach:
a) w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT.
b) zwiększenia ilości dostawy określonego asortymentu wymienionego w szczegółowym
zestawieniu ilościowym przedmiotu zamówienia pod warunkiem nie przekroczenia wartości umowy
określonej w § 3.
c) zmniejszenia lub rezygnacji z określonego asortymentu wymienionego w szczegółowym
zestawieniu ilościowym przedmiotu zamówienia, w przypadku zaleceń, decyzji lub innych
dokumentów wydanych przez Instytut Żywności i Żywienia i/lub Państwową Inspekcję Sanitarną
dot. ograniczenia lub zakazu stosowania określonego produktu do przygotowywania potraw w
placówkach zbiorowego żywienia.
2. Zmian umowy nie stanowią:
a) zmiany wskazanych w umowie osób odpowiedzialnych za realizację umowy;
b) zmiany danych teleadresowych Stron;
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c) zmiany danych rejestrowych Stron.
3. Zmiana umowy wymaga porozumienia Stron oraz zachowania formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
§9
Odstąpienie od umowy
1.Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o
wystąpieniu dowolnej z poniższych okoliczności:
a) w przypadku wszczęcia wobec Wykonawcy postępowania o ogłoszenie upadłości, postępowania
naprawczego;
b) postawienia Wykonawcy, z jakiejkolwiek przyczyny, w stan likwidacji;
c) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu
publicznemu.
2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
3. Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
§ 10
Wypowiedzenie umowy
1. Zamawiający może wypowiedzieć umowę w trybie natychmiastowym, w terminie do 7 dni, z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy, w przypadku nie przestrzegania przez Wykonawcę któregokolwiek z
warunków umowy. W szczególności wypowiedzenie umowy może mieć miejsce w przypadkach:
a) dwukrotnego nie wykonania dostawy,
b) trzykrotnego wykonywania dostaw nieterminowo,
c) trzykrotnego dostarczenia produktów o niewłaściwej jakości ,
2. W przypadku o którym mowa w ust. 1 wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z
tytułu wykonania części umowy.
§ 11
Pozostałe postanowienia
1. Na każde wezwanie Zamawiającego Wykonawca dostarczy wszystkie wymagane prawem atesty i
certyfikaty oraz szczegółowy skład dostarczanych produktów pod rygorem odmowy dokonania przez
Zamawiającego odbioru dostaw.
2. Wykonawca nie może przenieść na osoby trzecie przysługujących mu wobec Zamawiającego
wierzytelności bez jego zgody .
3. Sprawy sporne wynikłe w związku ze stosowaniem postanowień niniejszej Umowy, jeżeli nie dojdzie
do ugody lub porozumienia rozstrzygane będą zgodnie z Prawem Polskim według siedziby dla
Zamawiającego.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umowa mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego
jeżeli przepisy Prawa zamówień publicznych nie stanowią inaczej.
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron
6. Integralną częścią umowy jest:
a) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienie
b) Oferta Wykonawcy wraz ze szczegółowym zestawieniem ilościowym przedmiotu zamówienia.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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