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I. Postanowienia Ogólne 
 

1.Postępowanie zostanie ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych, na drzwiach w siedzibie 

    Zamawiającego przy głównym wejściu i na stronie internetowej  www.sp5lubin@ok.um.lubin.pl 

 

 

Zamawiający: 

 Gmina Miejska Lubin  

    ul. Kilińskiego 10, 59-300 Lubin 

  NIP: 692-22-53-959 

  Szkoła Podstawowa nr 5 Lubin 

  ul. Kilińskiego 10, 59-300 Lubin 

      tel./fax .76 746 22 41 

  e-mail: sp5lubin@ok.um.lubin.pl 

       Adres strony internetowej: www.sp5lubin.edu.pl 

  

  

II. Tryb udzielenia zamówienia 

 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

     nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo   

     zamówień publicznych / tekst jednolity – D.U z  dnia 24 sierpnia 2017 r. poz. 1579/ 

      Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania w niniejszym postępowaniu z tzn. „procedury 

     odwróconej”, w wyniku której najpierw dokonana zostanie  ocena ofert a następnie zbadane 

      zostanie, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega  

     wykluczenia oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (art.24aa ust. 1 ustawy Pzp. ) 

2. Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego – art. 10 ust. 1 oraz art.  

    39-46 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3. Postępowanie toczy się w trybie przetargu nieograniczonego i opatrzone jest numerem 

    Kg.211.1.2019. W pismach kierowanych do Zamawiającego , zawsze należy się posługiwać 

    powyższym numerem. 

4. W przedmiotowym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz                                                                                                                                  

    informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują: 

    - osobiście  

    - za pośrednictwem operatora pocztowego 

    - za pośrednictwem posłańca  

    - dopuszcza się drogę elektroniczną -e-mail na adres szkoły, pod warunkiem  

     potwierdzenia przez Wykonawcę faktu otrzymania dokumentów przekazanych w formie 

     elektronicznej przez Zamawiającego. 

5. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu składania ofert. 

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

7. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 

8. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

9. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

10. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w polskich   

      złotych. 

11. Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia składa się z ponumerowanych stron oraz  

     załączników. 

12. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia  

      zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy ustawy Prawo 

      Zamówień Publicznych oraz wydane do niej wszelkie akty wykonawcze. 

 

 

 

 

http://www.sp5lubin@ok.um.lubin.pl/
http://www.sp5lubin.edu.pl/
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III. Opis przedmiotu zamówienia  

 

1. Nazwa przedmiotu zamówienia: Dostawa artykułów żywnościowych  dla Szkoły  

    Podstawowej Nr 5 w Lubinie . 

2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej 

    w  Szkole Podstawowej Nr 5 w Lubinie tj. warzyw, owoców, produktów zwierzęcych, 

    mięsa, wędlin, wyrobów mięsnych, owoców i warzyw przetworzonych, produktów 

    mleczarskich, produktów  przemiału ziarna, oleju, jaj, produktów głęboko mrożonych oraz różnych  

   produktów spożywczych, zgodnie z wykazami określonymi w załącznikach do niniejszego SIWZ. 

1. 3. Wspólny Słownik Zamówień Publicznych: kody /CPV/ 15.00.00.00-8; 03.00.00.00-1; 

 

 

 Opis zamówienia jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 

 

1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na jedną lub więcej części, gdzie część / 

zadanie/ stanowi jak w tabeli poniżej: 

 

 

Nr zadania - 

część 

 

Opis i nazwa zadania 

 

Terminy dostaw 

1 

 

Zboża, ziemniaki, warzywa, owoce i orzechy 

oraz jaja. 

CPV 15300000-1 

CPV 03142500-3 

Codziennie do godz.7:30 po 

złożeniu zamówienia 

telefonicznego 

2 

 

Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne 

CPV 15100000-9 

Codziennie do godz.7:30 po 

złożeniu zamówienia 

telefonicznego 

3 

 

Produkty mleczarskie 

CPV 15500000-3 

 

Codziennie do godz.7:30 po 

złożeniu zamówienia 

telefonicznego 

4 

 

Różne produkty spożywcze oraz przemiału 

ziarna i skrobiowe, oleje. Ryby przetworzone I 

konserwy. 

CPV 15800000-6 

CPV 15600000-4 

CPV 15400000-2 

CPV 15300000-1 

CPV 15240000-2 

CPV 15230000-9 

Codziennie do godz.7:30 po 

złożeniu zamówienia 

telefonicznego 

5 

 

Produkty głęboko mrożone 

CPV 15330000-0 

CPV 15200000-0 

 Jeden do dwóch razy w 

tygodniu w godz.7:30 – 13:00  

po złożeniu zamówienia 

telefonicznego 

2. Części (zadania) nie mogą być dzielone przez Wykonawców, oferty nie zawierające pełnego  

     zakresu przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu częściowym zostaną odrzucone. 

3. Towar zamawiany jest według dziennego zapotrzebowania jadłospisu, tj. Zamawiający nie   

    dokonuje zapasów (magazynowania artykułów żywnościowych). 

4. Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego dostarczania towaru na miejsce własnym 

    pojazdem samochodowym, przystosowanym do przewozu wymienionych artykułów  

    żywnościowych, spełniających wymagania Terenowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. 

    Koszty przewozu, zabezpieczenie towaru i ubezpieczenie za czas przewozu ponosi Wykonawca. 

5. Za dostarczaną żywność ( w tym stan jakościowy) odpowiada Wykonawca do momentu  

    zrealizowania zamówienia przez Zamawiającego. 

6. Odbioru towaru u Zamawiającego dokonają wyznaczeni i upoważnieni pracownicy Zamawiającego. 
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    Odbiór powinien być potwierdzony przez upoważnionego pracownik Zamawiającego.  

7. Dostarczony towar winien być świeży z okresami ważności odpowiednimi dla danego asortymentu,  

    wysokiej jakości tj. I-go gatunku bez wad fizycznych i jakościowych i odpowiadać Polskim  

    Normom. Wyroby winny być oznaczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

8. W przypadku dostarczenia towaru niezgodnego z zamówieniem lub niewłaściwej jakości, bądź  

    niedostarczenia zamówionego towaru w wymienionych godzinach a także niedokonania  

    natychmiastowej jego wymiany na towar właściwy, Zamawiający ma prawo dokonania zakupu  

    zamówionego towaru w dowolnej jednostce handlowej. Koszty z tego tytułu obciążają Wykonawcę. 

9. Na dostarczony towar Wykonawca winien posiadać wymagane certyfikaty, atesty laboratoryjne,  

    które będą udostępnione na żądanie Zamawiającego. 

10.W przypadku niezgodności dostarczanych artykułów z wymogami i opisem zawartym w SIWZ,  

      Zamawiający odmówi odbioru tych artykułów a Wykonawca poniesie koszty zgodnie z zapisem  

      ppkt .8.    

11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w zakresie zmniejszenia 

      wielkości  i/lub wartości dostaw. Zamawiający nie będzie ponosił ujemnych skutków    

      finansowych spowodowanych zmniejszeniem wielkości i wartości dostaw towarów wymienionych  

     w załącznikach do SIWZ. Wykonawca nie może dochodzić żadnych roszczeń z tego tytułu.  

13. Zamawiający przewiduje możliwość zamówienia uzupełniającego na podstawie odrębnej umowy 

      w trybie zamówienia z wolnej reki.  Maksymalny zakres zamówień uzupełniających wynosi 20%  

      zamówienia podstawowego .  

12. W przypadku braku towaru o wymaganej przez Zamawiającego gramaturze dopuszcza się   

      zaproponowanie przedmiotu zamówienia w opakowaniach o innych lecz zbliżonych  

      wielkościach/gramaturach. W takim przypadku Wykonawca winien przeliczyć wartość  

      opakowania do gramatury podanej/wymaganej przez Zamawiającego. 

13. W wyjątkowych i uzasadnionych sytuacjach Zamawiający może zmienić godzinę dostawy po  

      uprzednim zawiadomieniu telefonicznym Wykonawcy. 

14. Dostawa dotycząca jednego zamówienia winna zawierać wszystkie zamówione artykuły. 

      Zamawiający nie wyraża zgody na dzielenie zamówionej dostawy na części. 

15. Dostarczony towar winien być w oryginalnych opakowaniach producenta oznakowanych 

       i zawierających informacje dotyczące min.: nazwy adresu producenta lub nazwy dystrybutora, 

       nazwy towaru, jego klasy jakości, daty produkcji, terminu przydatności do spożycia, ilości sztuk  

      oraz innych informacji wymaganych odpowiednimi przepisami. Opakowania winny być  

      nieuszkodzone i wykonane z materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. 

16. Termin przydatności do spożycia artykułów spożywczych powinien być nie krótszy niż trzy   

       miesiące od daty dostarczenia, z wyjątkiem mięsa, jaj kurzych oraz mleka i produktów  

       mleczarskich, które winny być dostarczone świeże. 

17. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia całej partii przedmiotu umowy lub  

       odrzucenia jej części w przypadku, gdy w trakcie oceny wizualnej i organoleptycznej zostanie  

       stwierdzona zła jakość produktów oraz będą widoczne uszkodzenia spowodowane niewłaściwym  

       zabezpieczeniem produktów, złymi warunkami transportowymi lub niewłaściwym stanem   

       higienicznym środków transportu przewożących przedmiot umowy. 

18. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia partii przedmiotu umowy w 

       przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę określonego w umowie terminu realizacji  

      zamówionych  artykułów. 

19.  Wykonawca dostarczy produkty spełniające wymogi określone w SIWZ i wytworzone zgodnie  

       z obowiązującymi przepisami takimi jak w szczególności: 

a) ustawa z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tj. Dz. U. 2010 

nr 136 poz. 914 ze zm.), 

b) ustawą z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. 

U. 2014 poz. 669.), wraz z aktami wykonawczymi, 

c)  dyrektywami i rozporządzeniami UE w szczególności: Rozporządzeniem (WE) Nr 

852/2004 Parlamentu Europejskiego i  Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny 

środków spożywczych (Dz. Urz.. UE L 139 z 30.04.2004, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie 

wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 34, str. 319), Rozporządzeniem (WE) Nr 853/2004 

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. ustanawiające szczególne 
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przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz.Urz. 

UE L 139 z 30.04.2004, str. 55, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, 

rozdz. 3, t. 45, str. 14, z późn. zm ), Rozporządzeniem (WE) Nr 854/2004 Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. ustanawiające szczególne przepisy 

dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia 

zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004,  

str. 206, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45, str. 75, z 

późn. zm), Rozporządzenie (WE) Nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 

28 stycznia 2002r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, 

powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury 

w zakresie bezpieczeństwa żywności ( Dz. U. UE L z dnia 1 lutego 2002r z późn. zm.; Dz. 

Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 6, str. 463, z późn. zm), 

 d)    ustawy z dnia 16 grudnia 2005 o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2006 r.   

 Nr 17, poz. 127 z późn zm.).  

20. Wykonawca winien działać zgodnie z systemem HACCP, o którym mowa w ustawie z dnia                                                                                                                                           

11   maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz. U. z 2001 Nr 63, poz. 634 z 

późniejszymi zmianami) zamówiony towar musi być świeży i musi posiadać świadectwa jakości. 

21. Wykonawca w formularzu cenowym / dla określonego zadania/ podaje ceny jednostkowe na  

    poszczególne produkty żywnościowe oraz łączną wartość netto i brutto zamówienia dla  

    całego pakietu dostaw. Okres niezmienności cen zaoferowanych przez Wykonawcę  

    wynosi 90 dni od dnia podpisania umowy, a ceny poszczególnych pozycji, określone w  

    formularzu cenowym mogą być aktualizowane co 2 miesiące po ww. okresie  

    / obniżone lub w przypadku znaczących zmian cen artykułów  podwyższone  

    w związku z sezonowością  i dostępnością produktów na rynku/. Każdorazowa zmiana  

    cen musi być udowodniona pisemnie przez Wykonawcę i uzgodniona z Zamawiającym oraz  

    wymagać będzie jego akceptacji. 

22. Jeżeli Dostawca / Wykonawca/ jest jednocześnie producentem wyrobów wędliniarskich,  

     mięsnych i innych wymienionych we wszystkich zadaniach częściowych, posiada własne  

     sklepy / stoiska/ firmowe to jakość i gatunek dostarczanego asortymentu towarów przez  

     wybranego w wyniku przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia  

     publicznego Wykonawcę nie może odbiegać od towaru znajdującego się w sklepie. 

 

 IV Podwykonawcy 

 

1. Zamawiający nie przewiduje na podstawie art.36 a) ust.2 zastrzeżenia osobistego wykonania 

przez  Wykonawcę kluczowych części zadania. 

2. W przypadku powierzenia części zamówienia do realizacji podwykonawcy / 

podwykonawcom, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, 

których wykonanie im powierzy oraz podania nazwy firm / firmy podwykonawców. 

 

 Powyższą informację Wykonawca zamieszcza w oświadczeniu o którym mowa w Rozdziale 

 VI dot. Braku podstaw do wykluczenia -Załącznik nr 3 do SIWZ. 

 

 Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy 

 wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z 

 powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

3. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z     

odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za 

działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy i jego pracowników w takim samym 

stopniu jakby to były działania, uchybienia i zaniedbania jego własnych pracowników. 
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V Termin realizacji  zamówienia. 

 

Termin realizacji zamówienia : od dnia 02.09.2019r. do dnia 30.06.2020r. 

 

Rozdział VI PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY O KTÓRYCH MOWA W   art.24 ust.1 

pkt.12-23 i ust.5 ustawy PZP 

 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający wykluczy: 

1. Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie 

wykazał braku podstaw wykluczenia. 

2. Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a. o którym mowa w art.165a,art.181-188, art.189a,art.218-221,art.228-

230a,art.250a,art.258 lub art.270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks karny 

(Dz.U.poz.553 z późn. zm.) lub art.46 lub art.48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o 

sporcie (Dz.U. z 2016 poz.176 ) , 

b. o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 §20 ustawy z dnia6 

czerwca 1997. – Kodeks karny, 

c. skarbowe, 

d. o którym mowa w art.9 lub art.10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. o skutkach 

powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dz.U.poz.769) 

3. Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, 

wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce 

komandytowej lub komandytowo- akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za 

przestępstwo, o którym mowa   w pkt.2. 

4. Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 

administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie 

społeczne lub zdrowotne, chyba, że Wykonawca dokonał płatności należytych podatków, 

opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub 

grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności. 

5. Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa 

wprowadzał Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega 

wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub który zataił te informacje lub 

nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów. 

6. Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje 

wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje 

podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

7. Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności 

zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące mu dać przewagę w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

8. Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia 

lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia,  o 

dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu 

takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być 

wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziałuw 

postępowaniu. 

9. Wykonawcę, który z innymi Wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu 

zakłócenie konkurencji między Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 

co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosowanych środków dowodowych. 
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10. Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania 

się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002r.o 

odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U z 

2015r. poz. 1212,1844  i 1855 oraz z 2016r. poz.437 i 544). 

11. Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania 

się  o zamówienie publiczne. 

12. Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z 

dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015r. poz. 

184,1618 i 1634) złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie 

prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

2. Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy: 

1. W stosunku do którego otwarto likwidację w zatwierdzonym przez sąd układzie w 

postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 

likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust.1 

ustawy z dnia 15 maja 2015. prawo restrukturyzacyjne ( Dz.U. z 2015r. 

poz.978,1259,1513,1830 i 1844 oraz z 2016r. poz.615)lub którego upadłość ogłoszono, z 

wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony 

prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia 

wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego 

majątku w trybie art. 366 ust.1 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. – Prawo upadłościowe (Dz. 

U z 2015r. poz.233,978,1166,1259 i 1844 oraz z 2016r.poz.615); 

2. Który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego 

uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub 

rażącego niedbalstwa nie wykonał lub należycie wykonał zamówienie, co Zamawiający 

jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 

3. Jeżeli Wykonawca lub osoby, o których mowa w ust.1 pkt.14ustawy Pzp. uprawnione do 

reprezentowania Wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art.17 ust.1 pkt. 2-4 z : 

a. Zamawiającym, 

b. osobami uprawnionymi do reprezentowania Zamawiającego, 

c. członkami Komisji przetargowej, 

d. osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art.17 ust.2a ustawy Pzp 

- chyba, że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie Zamawiającego w inny 

sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

4. Który z przyczyn leżących po jego stronie nie wykonał albo nienależycie wykonał w 

istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę 

koncesji, zawartą z Zamawiającym, o którym mowa w art.3 ust.1 pkt.1-4 ustawy Pzp. co 

doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania; 

5. będącego osobą fizyczną którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko 

prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego  popełnienie 

wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 

złotych; 
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6. jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika 

spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce  komandytowej 

lub komandytowo – akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie , o 

którym mowa w pkt.5; 

7. wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków 

wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o 

zabezpieczeniu społecznym jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 

3000 złotych; 

8. Który, naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł 

wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.  

 

 

VII Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia  

Przez Wykonawcę rozumie się osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nie  

posiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę  

lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego (art.2 pkt.11 ustawy Pzp). 

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego (spółka cywilna,  

konsorcjum) art.23 ustawy Pzp. 

O udzielenie niniejszego zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy: 

1.Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i ust.5 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. 

2.Spełniają warunki udziału w postępowaniu: 

1) posiada zdolność zawodową: 

a. Za spełnienie warunku Zamawiający uzna wykonanie w okresie ostatnich 3 lat (a jeżeli okres  

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) przed upływem terminu składania ofert  

przynajmniej dwóch dostaw w zakresie określonym w przedmiocie zamówienia o wartości z 

podatkiem VAT niemniejszej niż cena ofertowa Wykonawcy, z podaniem ich wartości, przedmiotu, 

daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że dostawy zostały 

wykonane lub są wykonywane należycie. 

2)sytuacji ekonomicznej i finansowej: 

b.Za spełnienie warunku posiadania sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający uzna  

posiadanie opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że  

Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej  

działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 

 

VIII Dokumenty składane przez Wykonawcę w przedmiotowym postępowaniu 

1.Dokumenty składane przez Wykonawców wraz z ofertą : 

a. Wypełniony formularz oferty – Załącznik nr 1 

b. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu –Załącznik nr 2 

c .Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – Załącznik nr 3 

d. Wykaz potwierdzający wykonanie dostaw –Załącznik nr 4 

e. Oświadczenie określające, że usługi zostały wykonanie należycie 

f. Zaparafowane wzory umowy –Załącznik nr 6 

g. Formularze ofertowe – części/zadania  - Załączniki od nr  8 do nr 12 

h. Oświadczenie w związku z obowiązkiem informacyjnym – Załącznik nr 13 

i. Pełnomocnictwo wystawione dla osoby podpisującej ofertę – tylko w przypadku jeżeli uprawnienie  

do  podpisania oferty i reprezentowania podmiotu nie wynika z dokumentów dołączonych do oferty 

j. Dokument ustanawiający pełnomocnika i upoważniający go do podpisywania oferty oraz  

reprezentowania podmiotów występujących wspólnie w niniejszym postępowaniu – tylko w przypadku 

złożenia oferty wspólnej. 
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Informacje zawarte w oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega 

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu . 

Zgodnie z art.25 a ust.3 ustawy Pzp – Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, 

w celu wykazania braku istnienia wobec nich postaw wykluczenia oraz spełniania ,w zakresie, w 

jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału zamieszcza informacje o tych podmiotach w 

oświadczeniu własnym. 

Zgodnie z art.25 a ust.5 ustawy Pzp – Zamawiający żąda aby Wykonawca, który zamierza powierzyć 

wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich 

podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieścił informacje o podwykonawcach w 

oświadczeniu własnym.  

2. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z 

otwarcia ofert, o których mowa w art.86 ust.5 ustawy Pzp, bez dodatkowego wezwania: 

-oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik 

nr 7 do SIWZ. 

 

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu zostanie zastosowana procedura  

wynikająca z art. 24aa ustawy (tzw. procedura odwrócona). Oznacza to, że Zamawiający najpierw 

dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako 

najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.  

 

3. Zgodnie z art. 26 ust.2 Zamawiający, wezwie Wykonawcę którego oferta została najwyżej  

    oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie aktualnych na dzień  

    złożenia dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa w art.25 ust.1  

 

a. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności  
    gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu  

    wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP,  

    wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,  

    a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 

    PZP (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego  

   aktualny odpis muszą złożyć wszyscy Wykonawcy odrębnie); 

 

b. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że  

    wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane  

    prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie  

    w całości wykonania decyzji właściwego organu –wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące  

   przed upływem terminu składania ofert (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających  

  się o udzielenie zamówienia publicznego aktualny odpis muszą złożyć wszyscy Wykonawcy  

  odrębnie); 

 

c. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy  
    Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem                 

składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem   

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem  

terminu składania ofert (w przypadku Wykonawców wspólnie 10 ubiegających się o udzielenie 

zamówienia publicznego aktualny odpis muszą złożyć wszyscy Wykonawcy odrębnie); 

 

IX. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz  

     przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazania osób uprawnionych do 

     porozumiewania się  Zamawiających z Wykonawcami 

 

1. Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim. 

2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca 

    przekazują pisemnie – listownie, lub za pośrednictwem poczty 
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    elektronicznej: sp5lubin@sp5lubin.edu.pl 

3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, zawiadomienia oraz  

    informacje drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich 

    otrzymania również e-mail / podstawa: art. 27 ust. 2 ustawy/. 

4. W przypadku braku w/w potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę,  

     Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu podany  

     przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się  

     Wykonawcy z treścią pisma. 

5. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres: Szkoła 

    Podstawowa Nr 5 , 59-300 Lubin ul. Kilińskiego 12 
6. Do porozumiewania się z Wykonawcami uprawnione są: 

    Sylwia Eliasz-Obajda – kierownik gospodarczy  

    Stanisława Szukała – intendent  

7. Osoba wymieniona powyżej nie ma upoważnienia do udzielania Wykonawcom informacji 

    w zakresie wyjaśnienia treści SIWZ. Ze względu  na obowiązkową pisemność / w tym  

    faksem/ postępowania wszystkie ewentualne wyjaśnienia ustne nie są dla Wykonawców 

    wiążące. 

 

X. Opis sposobu udzielania wyjaśnień treści SIWZ. 

 

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemną prośbą – wnioskiem o 

    wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający odpowie niezwłocznie, bez ujawniania źródła  

    pytania, nie później  jednak niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert, na piśmie na  

    zadane pytanie, przesyłając treść pytania i odpowiedzi wszystkim uczestnikom  

    postępowania pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do  

    Zamawiającego nie później niż do końca dnia pracy Zamawiającego, w którym upływa  

    połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

2. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszego SIWZ,  a treścią udzielonych  

    odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze  

    oświadczenie / odpowiedź/ Zamawiającego. 

3. Jeśli w wyniku zmiany treści SIWZ jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie 

    zmian w ofertach Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, o czym informuje 

    Wykonawców zamieszczając tę informację na swojej stronie internetowej. 

 

XI. Termin związania ofertą. 

 

1. Wykonawca pozostanie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu  

     rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 

    związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed  

    upływem terminu związania ofertą zwrócić się do  Wykonawców o wyrażenie zgody na 

    przedłużenie tego terminu o oznaczony czas, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

 

XII. Wymagania dotyczące wadium. 

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.  

 

XIII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

 

 

 XIV Opis sposobu przygotowania ofert. 

1.Brak któregokolwiek z dokumentów i oświadczeń oraz treść niezgodna z wymaganą może     

spowodować wykluczenie Wykonawcy lub odrzucenia oferty.  

mailto:sp5lubin@sp5lubin.edu.pl


11 
 

2. Oferta Wykonawcy musi być napisana w języku polskim, wszelkie dokumenty w językach obcych 

należy dostarczyć wraz z tłumaczeniem na język polski; w formie maszynopisu lub wydruku 

komputerowego, zabezpieczona przed rozpięciem w sposób trwały uniemożliwiający wypadnięcie 

jakiegokolwiek z dokumentów oferty, oraz podpisana przez: 

 

1)osobę/osoby wykazaną/wykazane w prowadzonym przez sąd rejestrach handlowych, spółdzielni    

lub  

rejestrach przedsiębiorstw państwowych, lub 

 

2)osobę/osoby wymienioną/wymienione w ewidencji działalności gospodarczej, lub 

 

3)inną osobę/osoby legitymującą/legitymujące się pisemnym pełnomocnictwem do reprezentowania  

Wykonawcy udzielonym przez osoby, o których mowa powyżej. 

 

3.Zamawiający dopuszcza ręcznie długopisem lub niezmywalnym atramentem, czytelnie wypełnione 

formularze załączników określonych w SIWZ. 

4.Zaleca się aby wszystkie kartki oferty były kolejno ponumerowane. 

5.Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

6.Wykonawca może przedłożyć tylko jedną jednoznaczną ofertę. W przypadku złożenia przez 

Wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej propozycje alternatywne, Zamawiający 

odrzuci wszystkie oferty złożone przez tego Wykonawcę. 

7.Wykonawca jest zobowiązany przedstawić ofertę zgodnie z wymaganiami niniejszej SIWZ. 

Ofertę podpisuje osoba lub osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. 

8.Wszelkie naniesione w ofercie zmiany (przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, 

przesłonięcie korektorem, etc.) muszą być czytelnie podpisane (parafowane), przez osobę/osoby  

upoważnioną/upoważnione do reprezentowania Wykonawcy i opatrzone datą ich dokonania. 

Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza 

powierzyć podwykonawcy. 

9.Zamawiający żąda podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby 

wykonawca będzie powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp, w celu wykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp. 

10.Wraz z ofertą wykonawca składa wymagane oświadczenia w formie oryginału a dokumenty w 

formie oryginału lub kserokopii poświadczonej formułą „za zgodność z oryginałem”. 

11.Stwierdzenie przez Zamawiającego podania przez Wykonawcę informacji nie prawdziwych, 

istotnych dla prowadzonego postępowania, powoduje wykluczenie Wykonawcy z udziału w 

postępowaniu. Zamawiający informuje, że osoba/osoby) składająca/-e oświadczenie ponosi/szą pełną 

odpowiedzialność za treść złożonego oświadczenia na zasadach określonych w art. 297 §1 Kodeksu 

Karnego, tj. podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 ( Dz. U. Nr 88, poz. 553 z 

1997 roku z późniejszymi zmianami). 

12.W przypadku, gdy kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do 

jej prawdziwości Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału. 

13.Wszystkie formularze załączników określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a     

także formularze oświadczeń przekazywanych przez Zamawiającego w toku prowadzonego 

postępowania Wykonawca wypełni ściśle według warunków i postanowień zawartych w SIWZ,  

bez dokonywania w nich jakichkolwiek zmian. 

14.W przypadku załączenia do oferty innych dokumentów niż wymagane przez Zamawiającego, 

dokumenty takie nie będą miały wpływu na wybór najkorzystniejszej oferty. 

15.Zgodnie z przepisem art. 96 ust.3 ustawy Pzp protokół wraz z załącznikami jest jawny. (załączniki 

do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnienia 

postępowania, ztym, że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.) 

16.W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca 

zastrzega, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania, muszą być oznakowane 

klauzulą „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art.11 ust.4 ustawy z dnia 
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16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2003r. Nr 153 poz. 1503 z 

późn. zm.). Zamawiający wymaga złożenia wyjaśnień w tym zakresie wraz z ofertą. 

17.Zgodnie z przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości 

publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje 

posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu 

zachowania ich poufności.  

Uwaga: Wykonawca w szczególności nie może zastrzec informacji dotyczących cen, terminu 

wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie(art. 86 ust.4 

ustawy Pzp )  

 

XV. Miejsce oraz termin składania ofert. 

 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Szkoły Podstawowej Nr 5 w Lubinie ul. Kilińskiego 12,  

    w sekretariacie, w terminie do dnia 31.07.2019 r. do godz. 10:00, co oznacza, że z  

    upływem powyższego terminu oferta powinna fizycznie znaleźć się u Zamawiającego.  

2. Zamawiający w obecności Wykonawcy lub przedstawiciela Wykonawcy składającego  

    ofertę osobiście w sekretariacie szkoły odnotuje na kopercie: 

    - nr kolejny oferty 

    - datę złożenia oferty 

    - godzinę złożenia oferty 

3. Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy bez otwierania,  

     zgodnie z zapisem art. 84 ust. 2 ustawy. 

4. Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu / kopercie/ bez uszkodzenia,  

    gwarantującym zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającym  

    jej nienaruszalność  do czasu otwarcia, opisaną następująco: 

 

 

 

 

Nazwa /firma/ Wykonawcy 

                                                                                         Szkoła Podstawowa Nr 5 

                                                                                         ul. Kilińskiego 12 

                                                                                         59-300 Lubin 

 

Oferta na dostawę artykułów żywnościowych dla  Szkoły Podstawowej Nr 5 w Lubinie 

 

 

Nie otwierać koperty przed dniem 31.07.2019 r. do godziny 10:00 

 

 

XVI. Miejsce oraz termin otwarcia ofert. 

 

1. Otwarcie  ofert nastąpi  w dniu 31.07.2019 r. o godz. 10:00 w siedzibie Szkoły  

    Podstawowej Nr 5,  59-300 Lubin; ul. Kilińskiego 12, w stołówce szkolnej.  

2. Podczas publicznego otwarcia ofert Zamawiający podaje informacje zgodnie z zapisem art.  

    86 ust.3 i 4 ustawy. 

3. Informacje, o których mowa w w/w ust. 3 i 4 zostaną przesłane niezwłocznie  

    Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na pisemny wniosek  

    Wykonawcy. 

 

XVII. Opis sposobu obliczenia ceny. 

 

1. Cenę oferty należy podać w złotych polskich cyfrowo i słownie w formularzu ofertowym  

    zgodnie z ceną wynikającą z kosztorysu ofertowego z zaokrągleniem do dwóch miejsc po  

    przecinku. Oferta z końcową ceną ofertową zaokrągloną do trzech i więcej miejsc po  
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    przecinku będzie odrzucona. 

2. W cenie należy ująć wszystkie koszty, które są w ocenie Wykonawcy niezbędne dla 

    prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia. 

3. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste / nieistotne/ omyłki w zakresie określonym w  

    art. 87 ust. 2 ustawy niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została   

    poprawiona. 

4.Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami       

Ustawy o podatku od towarów i usług. Zamawiający nie uzna za oczywistą omyłkę i nie będzie 

poprawiał błędnie ustalonego podatku VAT. 

5.Jeśli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości  

Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami 

określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest 

niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, 

Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów 

oferty mających wpływ na wysokość ceny, w szczególności w zakresie o którym mowa w art. 90 ust.1 

ustawy PZP. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na 

Wykonawcy. 

6. Do porównania ofert przy ocenie ofert, uwzględniana będzie cena oferty z podatkiem VAT. 

7. Rozliczenie między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będzie w formie przelewu 

    na konto bankowe Wykonawcy w PLN. 

 

 XVIII Kryterium oceny ofert, sposób oceny ofert. 

 

Zamawiający będzie rozpatrywał i oceniał oferty oddzielnie dla każdej części. 

 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: 

 

 

Nr 

 

 

Nazwa kryterium 

 

Waga 

% 

 

Sposób punktowania 

 

 

1. 

 

Cena 

 

60 

 

Liczba punktów = (cena najniższa zaproponowana w 

ofertach/ cena badanej oferty) 

X 60 punktów 

 

 

2. 

 

Termin płatności 

 

40 

7 dni – 9 pkt 

14 dni – 19 pkt 

21 dni – 28 pkt 

30 dni - 40 pkt 

 

2. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska w sumie najwyższą liczbę 

punktów. 

 XIX Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 

1.Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom   

określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w niniejszej SIWZ i została oceniona jako 

najkorzystniejsza w oparciu o podane w SIWZ kryterium wyboru. 

2. Zamawiający zgodnie z art.92 ustawy Pzp powiadomi niezwłocznie o wyborze oferty 

najkorzystniejszej wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty a także zamieści informacje o tym 

na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie oraz na swojej stronie internetowe. 

3.Po upływie terminu na wniesienie odwołania Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta 

zostanie uznana za najkorzystniejszą, o miejscu i terminie podpisania umowy.  
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4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą, spośród pozostałych 

ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki 

unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust.1 ustawy Pzp. 

5.W przypadku, gdy zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, 

umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

 

 XX Istotne dla stron postanowienia które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w 

sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający 

wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich 

warunkach  

 

1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia 

publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 6 do 

SIWZ. 

2.Zamawiający nie dopuszcza w ramach rozliczeń innej waluty niż PLN. 

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności za 

zgodą obu stron. 

4. W przypadku zmian formalno - organizacyjnych, Zamawiający wprowadzi zmianę danych do 

umowy Aneksem. 

5. Ustala się, iż nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art.144 ustawy Pzp : 

1) zmiana nr rachunku bankowego; 

2) zmiana osób przeznaczonych do realizacji przedmiotu umowy, 

3) zmiana danych teleadresowych .  

Zaistnienie okoliczności o których mowa w niniejszym punkcie wymaga jedynie niezwłocznego 

pisemnego zawiadomienia drugiej strony.  

 

XXI Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy wtoku postępowania o 

udzielenie zamówienia. 

 

1.Wykonawcom, a także innym podmiotom , jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu za 

mówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów 

ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych przysługuje odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 

2.Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych  

czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania 

czynności do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

3.Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

określenia warunków udziału w postępowaniu, 

wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia 

odrzucenia oferty odwołującego  

opis przedmiotu zamówienia 

wyboru najkorzystniejszej oferty. 

4.Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca 

się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie 

oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

5.Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182, ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

 

 XXII Ochrona danych osobowych osób fizycznych w zw. z przetwarzaniem danych osobowych. 

 

Zgodnie z art. 13 i 14 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 
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i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)  

Zamawiający informuje że:  

 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Szkoły Podstawowa nr 5 w Lubinie, 

 Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: tel.768358801, e-mail: iodo@nsi.net.pl; 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu realizacji 

umowy; 

 Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty uprawnione do uzyskania tych 

danych na podstawie obowiązującego prawa oraz upoważnione przez Administratora podmioty 

przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora.  

 W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych posiada Pani/Pana prawo dostępu do 

swoich danych, prawo do ich sprostowania oraz żądania od Administratora ograniczenia 

przetwarzania tych danych.. 

 Nie przysługuje Pani/ Panu prawo do usunięcia danych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b i e RODO, 

przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO oraz wniesienia sprzeciwu wobec 

ich przetwarzania gdy podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 W przypadku informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana 

danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa, tel. 22 860 70 86 

 Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne i wynika z zawartej umowy, a 

konsekwencją odmowy ich podania może być częściowa lub całkowita niemożność wykonywania 

umowy.  

 Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podawane 

profilowaniu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

 

Załącznik Nr 1 do SIWZ 

OFERTA 

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

   ….……………………………………. (pieczęć firmowa wykonawcy)  

NIP ………………………………........... 

fax nr ……………………………     

tel. kom. ……………………….... 

   Szkoła Podstawowa nr 5 w Lubinie  

                                                                                          ul. Kilińskiego 12                                                                                                

         59-300 Lubin 

Nawiązując do zaproszenia na złożenie oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

w trybie przetargu nieograniczonego, na realizację zadania/-ń częściowego/-ych  

 

Nr zadania 

częściowego 

 

 

Opis i nazwa zadania 

Całkowita cena zadania 

częściowego wybranego przez 

Wykonawcę realizowanego  

w terminie od dnia 02.09.2019r. 

do dnia 30.06.2020r. 

w złotych brutto 

1 Zboża, ziemniaki, warzywa, owoce i 

orzechy oraz jaja. 

 

2 Produkty zwierzęce, mięso i produkty 

mięsne 

 

 

3 Produkty mleczarskie. 

 

 

 

4 Różne produkty spożywcze oraz produkty 

przemiału ziarna i skrobiowe, oleje. Ryby 

przetworzone i konserwy. 

 

5 Produkty głęboko mrożone. 

 

 

oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia (SIWZ), a w szczególności z opisem warunków zamówienia     i przedmiotu 

zamówienia określonym we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ, za cenę łączną: 

…………………………………..złotych z podatkiem VAT (brutto), słownie 

złotych:…………………………………………………………......................................................... 

 

1. Wyrażam/-y zgodę na zapłatę przez Zamawiającego w terminie ......... dni od dnia 

dostarczenia artykułów i prawidłowo wystawionej faktury VAT. 
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2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie 

wnosimy do niej zastrzeżeń oraz otrzymaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty. 

3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres wskazany w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. 

4. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został 

przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia 

umowy na wyżej wymienionych warunkach  w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego.  

5. Zamówienie  wykonamy w terminie określonym w rozdziale V SIWZ. 

6. Oświadczamy, że spełniamy wymagania higieniczno-sanitarne zgodnie z Ustawą z dnia 25 

sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. Nr 171 poz. 1225 z późn. zm.)  

7. Oświadczamy, że  będziemy działać zgodnie z systemem HACCP, o którym mowa w ustawie z 

dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz. U. z 2001 r. Nr 63, poz. 

634 z późniejszymi zmianami) i do każdorazowego zamówienia dostarczać świadectwa i atesty 

wymagane przepisami prawa. 

8. Następujące dostawy zamierzamy zlecić podwykonawcom(nie jest wymagane wskazanie 

podwykonawców w zakresie czynności towarzyszących wykonaniu przedmiotu zamówienia): 

 

L.p. Zakres dostaw Wartość dostaw  

w złotych brutto  

   

   

   

9. Nazwy (firmy) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach 

określonych w art. 26 ust. 2b Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w 

postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp: 

L.p. Nazwy (firmy) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na 

zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp, w celu wykazania spełniania warunków 

udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp 

  

  

  

10. Do oferty załączamy nw. dokumenty: 

1) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych 

w art. 22 ust. 1 ustawy, wg wzoru na załączniku nr 2 do SIWZ - oryginał podpisany przez 

osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania Wykonawcy; 

2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia 

warunków, o których mowa w art. 24 ust 1 oraz art. 24 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp, wg wzoru na 

załączniku nr 3 do SIWZ - oryginał podpisany przez osobę/osoby 

uprawnioną/uprawnione do reprezentowania Wykonawcy; 

3) wykaz potwierdzający wykonanie w okresie ostatnich 3 lat (a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie) przed upływem terminu składania ofert 

przynajmniej dwóch dostaw w zakresie określonym w przedmiocie zamówienia o wartości z 

podatkiem VAT nie mniejszej niż cena ofertowa Wykonawcy, z podaniem ich wartości, 

przedmiotu, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że te 
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dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie - wg wzoru na załączniku nr 4 do 

SIWZ - oryginał podpisany przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do 

reprezentowania Wykonawcy;. 

4) wypełnione załączniki ofertowe stanowiące każdy łącznie cenę zamówienia z obowiązującym 

podatkiem VAT sporządzone i wycenione w oparciu o załączone do SIWZ tabele/załączniki 

nr 8 do 12/wyliczenie ceny brutto towaru tj. ilość x cena jednostkowa + Vat 

5) lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 

ustawy Prawo zamówień publicznych, albo informacja o tym, że wykonawca nie należy do 

grupy kapitałowej, wg wzoru na załączniku nr 7 do SIWZ - oryginał podpisany przez 

osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania Wykonawcy; 
6) dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa dla osoby nie wymienionej w odpisie 

z właściwego rejestru do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy, dla 

osoby/-ób działającej/-ch w imieniu Wykonawcy, a w przypadku podmiotów występujących 

wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z 

podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu (zgodnie z art. 23 

ustawy Pzp) - wystawiony w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie; 

pełnomocnictwo nie jest wymagane jeżeli podpisujący jest / są właścicielem/-ami firmy 

lub jeżeli są oni wymienieni z imienia i nazwiska w dokumencie rejestracyjnym jako 

osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy; 
7) wzór umowy zatwierdzony (podpisany) przez Wykonawcę – załącznik nr 6 do SIWZ. 

8) Oświadczenie w związku z obowiązkiem informacyjnym -  w przypadku gdy Wykonawca 

przekazuje dane osobowe  inne niż bezpośrednio go dotyczących – załącznik nr 13 SIWZ 

Oferta została złożona na ............. stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr ......... do 

nr ......... . 

W przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą, umowę  podpisze/-ą z naszej strony:  

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

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

(podać imiona, nazwiska i stanowiska) 

Wykonawca.............................................................................................................................  

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

Adres...................................................................................................................................... 

 

Nr telefonu ...................................................  Nr faxu ........................................................ 

 

NIP  ...............................................................  REGON  ...................................................... 

 

Podpisano ............................................................................................................................... 

 (podpis czytelny upoważnionego  przedstawiciela wykonawcy) 

 

.................................................................... dnia,.................................................................... 

    (miejscowość)                                                                 (data) 
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Uwaga! - w przypadku  przeredagowania, zmiany zapisów,  podania informacji alternatywnych, 

nie podania wszystkich informacji  w formularzu oferty z załącznikami / -em lub podpisania 

powyższego formularza ofert przez osoby do tego nie upoważnione, Zamawiający  uzna,  iż 

oferta jest sprzeczna ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i na podstawie art. 89 

ust.1 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  zostanie odrzucona.  
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Załącznik Nr 2 do SIWZ 

 

Nazwa i adres wykonawcy : 

    

 

 

 

Oświadczenie 

 

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.  

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę artykułów 

żywnościowych dla  Szkoly Podstawowej nr 5 w Lubinie oświadczam/-y, że spełniam/-y warunki 

określone w art. 22 ust. 1 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2013 r. poz.907z późn. zm.), tj. tekstu ujednoliconego przez Urząd Zamówień Publicznych i 

przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, w tym: 

1) posiadam/-y uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,  jeżeli  

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

2) posiadam/-y wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia, 

3) dysponuję/-emy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 

do wykonania zamówienia, 

4) znajduję/-emy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie  

zamówienia. 

 

 

Miejscowość i data: 

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

                                                                      czytelny podpis osoby (osób) upoważnionej do  

                                                                        występowania w imieniu wykonawcy i pieczęć 

 

 Jeżeli wykonawca będzie korzystał z potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania 

zamówienia innych podmiotów, zobowiązany jest do niniejszego oświadczenia dołączyć 

pisemne zobowiązanie w tym zakresie 

  

 

http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/GetFile1.aspx?attid=3681
http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/GetFile1.aspx?attid=3681
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Załącznik Nr 3 do SIWZ 

 

Oświadczenie 

 

o braku podstaw do wykluczenia z postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego  

 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę artykułów 

żywnościowych dla w Szkoły Podstawowej nr 5 w Lubinie, oświadczam/-y, iż nie podlegam/-y 

wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 2 pkt 1 ustawy  z dnia 29 

stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).. 

 

 

 

 

 

Miejscowość i data: 

 

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

                                                                                       czytelny podpis osoby (osób) upoważnionej do  

                                                                                        występowania w imieniu wykonawcy i pieczęć 
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Załącznik Nr 4 do SIWZ 

………………………………. 

    (pieczęć Wykonawcy) 

WYKAZ  

potwierdzający wykonanie w okresie ostatnich 3 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy - w tym okresie) przed upływem terminu składania ofert przynajmniej dwóch dostaw w 

zakresie określonym w przedmiocie zamówienia o wartości z podatkiem VAT nie mniejszej niż cena 

ofertowa Wykonawcy, z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty i miejsca ich wykonania: 

Odbiorca zamówienia 
Przedmiot  

zamówienia 

Wartość 

zamówienia 

z podatkiem 

VAT 

Data i miejsce wykonania 

dostaw 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

W załączeniu: 

poświadczenie, 

a) inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionych (w formie pisemnej) przyczyn o obiektywnym 

charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia; 

potwierdzające, że ww. dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 

 

 

Miejscowość i data: 

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

                                                                                      czytelny podpis osoby (osób) upoważnionej do  

                                                                                   występowania w imieniu wykonawcy i pieczęć 
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Załącznik Nr 5 do SIWZ 

 

Nazwa i adres wykonawcy : 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 

 

 

 

Ja/my, niżej podpisany/-i oświadczam/-y, że oferowane przez wykonawcę dostawy odpowiadają 

wymaganiom określonym przez Zamawiającego (spełniają wymagania określone przez 

Zamawiającego) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę artykułów 

żywnościowych dla Szkoły Podstawowej nr 5 w Lubinie. 

 

 

Miejscowość i data: 

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

                                                                                czytelny podpis osoby (osób) upoważnionej do  

                                                                                 występowania w imieniu wykonawcy i pieczęć 
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Załącznik Nr 6 do SIWZ 

 

UMOWA DOSTAWY  

ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH 

 

Zawarta w dniu ..................... w Lubinie pomiędzy: 

 

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

mającym / -ą swą siedzibę w: ............................................................................................................. 

reprezentowanym  przez: 

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

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

zwaną w dalszej części umowy Dostawcą (Wykonawcą), a: 

Nabywcą Gminą Miejską Lubin ul. Kilińskiego 10, 59-300 Lubin NIP 692-22-53-959 i Odbiorcą 

Szkołą Podstawową nr 5 w Lubinie mającą swoją siedzibę przy ul. Kilińskiego 12  

reprezentowanym przez: 

Lucyna Józefów – Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 w Lubinie, 

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, 

na podstawie protokołu z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w 

trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwoty określonej w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)i przepisów wykonawczych wydanych na jej 

podstawie o następującej treści: 

§ 1 

 

1. Przedmiotem umowy jest Dostawa artykułów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej nr 5  w 

Lubinie, przy ul. Kilińskiego 12, w tym:……………………………………………………… 

    wymienić numer zadania  oraz  cenę brutto zadania/-ań (części) 

2. Szczegółowy wykaz asortymentu zawiera załącznik ofertowy do niniejszej umowy.  

 

§ 2 

 

1. Dostawca (Wykonawca) zobowiązuje się do dostarczania na koszt własny asortymentu do 

siedziby Zamawiającego, o której mowa w § 1. 

http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/GetFile1.aspx?attid=3681
http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/GetFile1.aspx?attid=3681
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2. Zamawiający będzie każdorazowo powiadamiał Dostawcę telefonicznie bądź faxem  o potrzebie 

dostawy wybranego asortymentu. Powiadomienie dokonane zostanie na następujący numer 

telefonu .................................... bądź też numer fax-u ........................ 

3. Każdorazowo Dostawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia w ciągu 24 godzin od 

momentu odebrania informacji za pośrednictwem rozmowy telefonicznej lub faksu zgłoszenia od 

Zamawiającego. 

4. Odbioru towaru w siedzibie Zamawiającego dokonają wyznaczeni i upoważnieni pracownicy 

Zamawiającego. Odbiór powinien być potwierdzony przez upoważnionego pracownika 

Zamawiającego.                   

§ 3 

 

1.  Umowa zawarta zostaje na czas określony tj. od dnia 02.09.2019 r. do dnia 30.06.2020 r. 

2. Zamówienia będą realizowane od dnia 02.09.2019 r. do dnia 30.06.2020 r. 

§ 4 

1. Łączna wartość umowy nie przekroczy kwoty ................................................................zł z 

podatkiem VAT (słownie złotych: ..................................................................................................). 

2. Ostateczna wysokość wynagrodzenia określona w ust.1 zostanie ustalona na podstawie cen 

jednostkowych określonych w ofercie Wykonawcy oraz faktycznie dostarczonych ilości. Ceny te 

będą podlegać waloryzacji na wniosek dostawcy, nie wyżej jak o wskaźnik  procentowy wzrostu 

cen u producenta, udokumentowany przed wystawieniem faktury przez Dostawcę. 

3. W przypadku nieterminowej płatności za przedmiot umowy, Dostawcy przysługiwać będą odsetki 

umowne  w wysokości 3% w skali roku. 

4. Odbiorcą faktury jest Szkoła Podstawowa nr 5 w Lubinie z siedzibą przy ul. Kilińskiego 12. 

5. Rozliczenie każdej dostawy nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT 

sprawdzonej za zgodność  z dostawą i jakością zamówionych artykułów i formularzem cenowym 

oferty Dostawcy, stanowiącym podstawę wyceny, przelewem w terminie …… dni od daty jej 

otrzymania. Formularz cenowy asortymentu stanowi załącznik do niniejszej umowy. 

 

§ 5 

1. Za dostarczoną żywność (w tym stan jakościowy) odpowiada Wykonawca do momentu 

zrealizowania zamówienia przez Zamawiającego. 

2. Dostarczane przez Wykonawcę artykuły będą świeże z okresami ważności odpowiednimi dla 

danego asortymentu, wysokiej jakości tj. I-go gatunku bez wad fizycznych i jakościowych i 

odpowiadający Polskim Normom. Wyroby winny być oznaczone zgodnie z obowiązującymi 

przepisami.  

3. W przypadku dostarczenia towaru niezgodnego z zamówieniem lub niewłaściwej jakości, bądź 

niedostarczenia zamówionego towaru w wymaganych godzinach a także niedokonania 

natychmiastowej jego wymiany na towar właściwy, Zamawiający ma prawo dokonania zakupu 

zamówionego towaru w dowolnej jednostce handlowej. Koszty powstałe z tego tytułu obciążą 

Wykonawcę. 

4. Na dostarczany towar, Wykonawca winien posiadać wymagane certyfikaty lub atesty 

laboratoryjne, które będą udostępniane na żądanie Zamawiającego. 

5. W przypadku niezgodności dostarczanych artykułów z wymogami i opisem zawartym w SIWZ, 

Zamawiający odmówi odbioru tych artykułów a Wykonawca poniesie koszty zgodnie z zapisem 

ppkt. 3). 

6. Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzania zmian w zakresie zmniejszenia wielkości i/lub 

wartości dostaw. Zamawiający nie będzie ponosił ujemnych skutków finansowych 

spowodowanych zmniejszeniem wielkości i wartości dostaw towarów wymienionych                            

w załącznikach do SIWZ. Wykonawca nie może dochodzić żadnych roszczeń z tego tytułu. 
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7. W przypadku braku towaru o wymaganej przez Zamawiającego gramaturze dopuszcza się 

zaproponowanie przedmiotu zamówienia w opakowaniach o innych lecz zbliżonych 

wielkościach/gramaturach. W takim przypadku Wykonawca przeliczy wartość opakowania do 

gramatury podanej/wymaganej przez Zamawiającego. 

8. W wyjątkowych i uzasadnionych sytuacjach Zamawiający może zmienić godzinę dostawy po 

uprzednim co najmniej 24 godzinnym zawiadomieniu telefonicznym Wykonawcy. 

9. Dostawa dotycząca jednego zamówienia będzie zawierać wszystkie zamówione artykuły. 

Zamawiający nie wyraża zgody na dzielenie zamówionej dostawy na części. 

10. Zamówiony towar Wykonawca dostarczy w oryginalnych opakowaniach producenta 

oznakowanych i zawierających informacje dotyczące min.: nazwy i adresu producenta lub nazwy 

dystrybutora, nazwy towaru, klasy jakości, daty produkcji, terminu przydatności do spożycia, 

ilości sztuk oraz innych informacji wymaganych odpowiednimi przepisami. Opakowania będą 

nieuszkodzone i wykonane z materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. 

11. Termin przydatności do spożycia artykułów spożywczych powinien być nie krótszy niż trzy 

miesiące od daty dostarczenia, z wyjątkiem mięsa, jaj kurzych oraz mleka i produktów 

mleczarskich, które będą dostarczane świeże. 

12. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia całej partii przedmiotu umowy lub 

odrzucenia jej części w przypadku, gdy w trakcie oceny wizualnej i organoleptycznej zostanie 

stwierdzona zła jakość (za pomocą zmysłów: wzroku, węchu, dotyku i smaku, na podstawie 

oględzin i degustacji)  produktów oraz będą widoczne uszkodzenia spowodowane niewłaściwym 

zabezpieczeniem produktów, złymi warunkami transportowymi lub niewłaściwym stanem 

higienicznym środków transportu przewożących przedmiot umowy. 

13. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia partii przedmiotu umowy                          

w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę określonego w umowie terminu realizacji partii 

artykułów. 

14. Dostawa towarów będzie odbywać się zgodnie z procedurą określoną w dokumentacji sanitarnej, 

wg zasad dobrej praktyki produkcyjnej (GMP) i dobrej praktyki higienicznej (GHP). 

15. Wykonawca dostarczy produkt wytworzony zgodnie z obowiązującymi przepisami takimi jak w 

szczególności: 

a. ustawą z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tj. Dz.U. 2010 nr 136 

poz. 914 ze zm.), 

b. ustawą z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. 

2014 poz. 669.), wraz z aktami wykonawczymi; 

c. dyrektywami i rozporządzeniami UE w szczególności: Rozporządzeniem (WE) Nr 852/2004 

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków 

spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, 

rozdz. 13, t. 34, str. 319), Rozporządzeniem (WE) Nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady 

z dnia 29 kwietnia 2004r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do 

żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 55, z późn. zm.; Dz. 

Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45, str. 14, z późn. zm ), Rozporządzeniem (WE) 

Nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. ustanawiające 

szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów 

pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dz. Urz. UE L 139 z 

30.04.2004, str. 206, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45, str. 75, z 

późn. zm), Rozporządzenie (WE) Nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 

stycznia 2002r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące 

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie 

bezpieczeństwa żywności ( Dz. U. UE L z dnia 1 lutego 2002r z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie 

wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 6, str. 463, z późn. zm), 
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d. ustawy z dnia 16 grudnia 2005 o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2006 r. Nr 17, 

poz. 127 z późn zm.), 

16. Wykonawca winien działać zgodnie z systemem HACCP, o którym mowa w ustawie z dnia 11 

maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz. U. z 2001  Nr 63, poz. 634 z 

późniejszymi zmianami) zamówiony towar musi być świeży i  posiadać świadectwa jakości. 

17. Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego dostarczania artykułów na miejsce własnym 

pojazdem samochodowym, przystosowanym do przewozu wymienionych artykułów 

żywnościowych, spełniającym wymagania Terenowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.  

Koszty przewozu, zabezpieczenia towaru i ubezpieczenia za czas przewozu ponosi Wykonawca, a 

Zamawiający zapewni u siebie odbiór zamówionego towaru.  

18. Wykonawca w formularzu cenowym (dla określonego pakietu) poda ceny jednostkowe na 

poszczególne produkty żywnościowe oraz łączną wartość netto i brutto zamówienia dla całego 

pakietu dostaw. Okres niezmienności cen zaoferowanych przez Wykonawcę wynosi 90 dni od 

dnia podpisania umowy, a ceny poszczególnych pozycji, określone w formularzu cenowym 

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

znaczących zmian cen artykułów spożywczych i innych lub podwyższone w związku z 

sezonowością i odstępczością produktów na rynku). Każdorazowa zmiana cen musi być 

udowodniona pisemnie przez Wykonawcę  i uzgadniana z Zamawiającym oraz wymagać 

będzie jego akceptacji. 

19. Jeżeli Dostawca (wykonawca) jest jednocześnie producentem wyrobów wędliniarskich, mięsnych 

i innych wymienionych we wszystkich zadaniach częściowych, posiada własne sklepy (stoiska) 

firmowe to jakość i gatunek dostarczanego asortymentu towarów przez wybranego w wyniku 

przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę nie może 

odbiegać od towaru znajdującego się w sklepie. 

20. Zamawiający dopuszcza złożenie ofert „równoważnych”.Za „równoważne” Zamawiający uzna 

wymienione w załącznikach produkty, które posiadać będą te same składniki, konsystencję, 

ekstrakt, wartości odżywcze i walory smakowe, gramaturę opakowania, kolor co produkty podane 

przykładowo, w takim przypadku Wykonawca musi udowodnić pisemnie i dowodowo 

przedmiotową równoważność. 

21. W przypadku stwierdzenia produktów niezgodnych z zamówieniem lub nieświeżych Dostawca 

gwarantuje natychmiastową jego wymianę na nowy. 

§ 6 

1. Strony ustalają, że za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy obowiązywać je będzie 

odszkodowanie w formie kar umownych z następujących tytułów oraz w następujących 

wysokościach: 

1) Dostawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne: 

a) za opóźnienie w terminie dostawy zamówionych artykułów w wysokości 5% wartości 

danego zamówienia za każdy dzień zwłoki, 

b) za dostarczenie towaru niezgodnego z zamówieniem lub niewłaściwej jakości, a także 

niedokonanie natychmiastowej wyznaczonej przez Zamawiającego jego wymiany na towar 

właściwy w wysokości 5% wartości danego zamówienia za każdy dzień zwłoki, 

c) za odstąpienie od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Dostawca 

(Wykonawca) w wysokości 10% od sumy złożonych w siedzibie Zamawiającego faktur 

związanych z realizacją niniejszej umowy. 

2) Kary umowne wskazane w ust. 1 będą naliczane niezależnie od siebie. 

3) Zamawiający może dochodzić na ogólnych zasadach Kodeksu cywilnego odszkodowania 

przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. 
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§ 7 

1. Rozwiązanie umowy przez każdą ze stron może nastąpić z zachowaniem jednomiesięcznego 

okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca. 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy jednostronnie w trybie natychmiastowym, jeżeli 

Wykonawca (Dostawca): 

1) nie przystąpił lub przerwał realizację przedmiotu umowy, 

2) nie realizuje postanowień umowy z należytą starannością, w tym: 

a) nie stosuje się do uwag pisemnych Zamawiającego dotyczących nieprawidłowej jakości i 

gatunku dostarczanych artykułów, 

b) dostarcza zamawiane artykuły nieterminowo (zgodnie z zapisami niniejszej umowy i SIWZ), 

lub została ogłoszona upadłość, lub otwarta likwidacja Wykonawcy. 

3. Odstąpienie od umowy z przyczyn wymienionych w ust. 2 nastąpi w formie pisemnej z podaniem 

uzasadnienia. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn wymienionych w ust. 2 Wykonawcy nie 

przysługuje prawo do odszkodowania. 

§ 8 

1. Zakazuje się zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru Wykonawcy. 

2. Zmiana postanowień umowy może nastąpić w sytuacji niemożliwej do przewidzenia w chwili 

zawarcia niniejszej umowy, która to skutkuje rażącą stratą ze strony Wykonawcy, tj: zgodnie z 

zapisem § 4, pkt 2 niniejszej umowy i rozdziału IV, pkt 23 SIWZ. 

3. Dopuszczalność zmiany umowy w zakresie określonym w ust. 2, będzie rozpatrywana przez 

Zamawiającego z uwzględnieniem okoliczności faktycznych konkretnej dostawy. 

4. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego i 

Wykonawcy – pod rygorem nieważności. 

§ 9 

1. W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu  

cywilnego i Prawa zamówień publicznych. 

2. Spory wynikłe na tle stosowania Umowy Strony poddają rozpoznaniu w pierwszej instancji 

sądowi powszechnemu właściwemu dla siedziby Zamawiającego.  

3. Wykonawca nie może przenieść na żaden podmiot wierzytelności wynikających z Umowy (zakaz 

cesji). 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egz. dla każdej strony 

umowy. 

5. Integralną część umowy stanowią: oferta Wykonawcy i tabelaryczne zadaniowe załączniki do 

umowy. 

 

 

 

DOSTAWCA (WYKONAWCA)                                             ZAMAWIAJACY 

……………………………………..    ………………………………… 

        

 

 



29 
 

 

 

          Załącznik Nr 7 do SIWZ 

 

Nazwa i adres wykonawcy : 

 

 

 

 

 

 

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo 

zamówień publicznych, albo informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowe  w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę artykułów żywnościowych dla 

 Szkoły Podstawowej nr 5 w Lubinie. 

 

1. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej,  

o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp 

Lp. Nazwy i adresy podmiotów, z którym wykonawca  należy do tej samej grupy 

kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji  

i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) 

1. * 

2. * 

3. *  

…..  

 

*- Nie wypełniać jeżeli wykonawca nie należy do tej samej grupy kapitałowej 
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2. Informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej 

 

 

Ja/my, niżej podpisany/-i, zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) informuję/-my, że wykonawca/-y nie 

należy/-ą do grupy kapitałowej. 

 

 

 

Miejscowość i data: 

 

............................................................    ............................................................                                                    
        czytelny podpis osoby (osób) upoważnionej do  

     występowania w imieniu wykonawcy i pieczęć 
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Załącznik nr 8 

 

FORMULARZ OFERTOWY 
„CENA OFERTY – zadanie nr 1” 

 

Zadanie nr 1 – część 1 Zboża, ziemniaki, warzywa, owoce i orzechy. Jaja. 

 
Wymagania dla owoców i warzyw: gatunek i klasa I, czyste twarde bez oznak więdnięcia, smak i zapach 

swoisty bez oznak zgnilizny czy zepsucia, powinny być opakowane i zabezpieczone z etykietą od jakiego 

producenta lub dostawcy i jaki termin ważności do spożycia, opakowania max do 15 kg. 

Wymagania dla owoców i warzyw przetworzonych: gatunek i klasa I, w opakowaniach od producenta z 

etykietą lub informacją o produkcie skalnikach zawartych, z czytelną datą produkcji terminem ważności, 

opakowanie bez oznak uszkodzenia, bez oznak zepsucia czy widocznego bombażu. 

Wymagania dla jaj: gatunek I, wielkość jaj – L, z długim terminem ważności, opieczętowane, bez oznak 

zepsucia i pęknięć, w opakowaniach ( wytłaczanki ) przeznaczonych do przewozu jaj na których powinna być 

etykieta lub informacja z datą produkcji rodzajem i pochodzeniem jaj i termin przydatności do spożycia. 

 

        

   L.p.  Nazwa artykułu JM Ilość Cena 

jedn. 

netto 

VAT 

% 

Cena 

jedn. 

brutto 

Wartość 

netto 

Wartość 

brutto 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 ANANAS ŚWIEŻY szt 60      

2 BANAN kg 1500      

3 BAZYLIA ŚWIEŻA szt 50      

4 BOTWINKA szt 100      

5 BORÓWKA 
AMERYKAŃSKA 

kg 10      

6 BROKUŁ świeży KLASA I  szt. 120      

7 BRUKSELKA kg 20      

8 BRZOSKWINIA AA klasa 1 
73-80 mm 

kg 280      

9 BURAK CZERWONY 
ĆWIKŁOWY  KLASA I  

kg 600      

10 CEBULA BIAŁA  KLASA I  kg 320      

11 CEBULA CZERWONA kg 30      

12 CIECIORKA 500 g szt 35      

13 CUKINIA kg 120      

14 CYTRYNA KLASA I  kg 35      
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15 CZOSNEK KLASA I  kg 25      

 16 Chrzan tarty - 175g szt. 70      

17 DYNIA kg 60      

18 FASOLA JAŚ 500 g szt. 130      

19 FASOLKA SZPARAGOWA 
ZIELONA klasa I 

kg 35      

20 FASOLKA SZPARAGOWA 
KLASA I żółta 

kg 60      

 21 FASOLKA 
KONSERWOWA-czerwona 
400g 

szt. 50      

22 GROCH ŁUSKANY KLASA 
I, opakowanie 0,5 kg 

szt. 60      

 23 GRANAT szt. 300      

 24 GREJPFRUIT Sweetie kg 300      

25 GRUSZKI kg 800      

26 IMBIR  kg 1,5      

27 JABŁKA  KLASA I różne 
rodzaje 

kg 1500      

28 JAJA kurze świeże kl1 L szt. 3500      

29 JAGODY - świeża kg 25      

30 KALAFIOR świeży KLASA I szt. 120      

31 KALAREPKA szt. 70      

32 KAPUSTA BIAŁA KLASA I kg 450      

 33 KAPUSTA MŁODA KLASA 
I 

szt 150      

34 KAPUSTA CZERWONA 
KLASA I 

kg 160      

35 KAPUSTA WŁOSKA   
KLASA I 

szt 150      

36 KAPUSTA PEKIŃSKA 
KLASA I 

kg 100      

 37 KAPUSTA KISZONA kg 300      

38 KIEŁKI WARZYWNE 
RÓŻNE 

szt 30      

39 KIWI kg 450      
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40 KOPER ZIELONY KLASA I pęcz 500      

41 KOLENDRA ŚWIEŻA pęcz 10      

42  Limonka kg 10      

43 LUBCZYK ŚWIEŻY pęcz 120      

44 MALINA kg 50      

45 MANDARYNKA kg 500      

46 MARCHEW ŚWIEŻA kg 1000      

47 MIĘTA CYTRYNOWA 
ŚWIEŻA 

pęcz 15      

48 MORELA kg 100      

49 NEKTARYNA AA (73-
80mm) 

kg 300      

50 OGÓREK ŚWIEŻY WĄŻ 
klasa I 

kg 120      

51 OGÓREK GRUNTOWY 
klasa  I 

kg 150      

 52 OGÓRKI KISZONE twarde 
średniej wielkości 

kg 300      

 53 ORZECHY WŁOSKIE-
łuskane 

kg 5      

54 PAPRYKA ŚWIEŻA-   I 
klasa 

kg 60      

 55 PAPRYKA 
KONSERWOWA- 750 gram 

szt 15      

56 PIECZARKI KLASA 
I(zamknięte kapelusze) 

kg 220      

57 PIETRUSZKA KORZEŃ 
KLASA I 

kg 370      

58 PIETRUSZKA ZIELONA pęcz 300      

59 POMARAŃCZA kg 1200      

60 POMIDORKI 
KOKTAILOWE 

kg 60      

61 POMIDORY KLASA I kg 250      

 62 POMIDOR W PUSZCE 
400g 

szt 130      

63 POR KLASA I kg 400      

 64 RABARBAR kg 25      

65 ROZMARYN ŚWIEŻY pęcz 6      
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66 RZODKIEW BIAŁA kg 75      

67 RZODKIEWKA KLASA I pęcz 120      

68 SAŁATA LODOWA główka 
co najmniej 40 dkg 

szt. 230      

69 SAŁATA ZIELONA KLASA 
I 

szt. 250      

70 SAŁATA RZYMSKA szt 35      

71 SAŁATA RUKOLA op. 125 
g 

szt 160      

72 SAŁATA MIX op. 125 g szt 100      

73 SELER KORZEŃ KLASA I kg 450      

74 SELER NACIOWY pęcz 20      

75 SOCZEWICA CZERWONA 
500 g      

szt 40      

76 SOCZEWICA ZIELONA 
500 g      

szt 25      

77 SZCZAW ŚWIEŻY pęcz 120      

78 SZCZYPIOR  pęcz 200      

79 SZPINAK ŚWIEŻY 125 G szt 400      

 80 SZPARAGI BIAŁE-pęczek szt 50      

 81 SZPARAGI ZIELONE-
pęczek 

szt 35      

82 ŚLIWA kg 350      

83 TRUSKAWKI kg 150      

84 ZIEMNIAKI POLSKIE 
SORTOWANE KLASA I  

kg 5500      

85 ZIEMNIAKI  MŁODE 
SORTOWANE KLASA I  

kg 500      

86 WINOGRONA ŚWIEŻE 
BIAŁE 

kg 230      

87 KAKI szt 150      

88 WINOGRONA RÓŻOWE kg 130      

89 MANGO szt 20      

  RAZEM X X      

Oświadczamy, że spełniamy warunki określone w art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

Zamówień Publicznych. 
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 Cena kosztorysowa oferty brutto ………………………………………….. zł 

 

 Słownie : ……………………………………………………………………zł 

 

 Cena kosztorysowa oferty netto …………………………………………… zł 

                                                            

 

TERMIN PŁATNOŚCI………………………………………………………… 

 

 

          ………………………………………. 

                                                                   Data, podpis i pieczęć osoby upoważnionej  
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Załącznik nr 9 

 
FORMULARZ OFERTOWY 

„CENA OFERTY – zadanie nr 2” 
 

Zadanie nr 2- część 2 : Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne  
 
Wymagania dla mięsa: klasa I, świeże, czyste bez śladów zanieczyszczenia ciałami obcymi, konsystencja 

jędrna, odkształcająca się, elastyczna, smak i zapach swoisty bez oznak zaparzenia i zepsucia, niedopuszczalny 

zapach moczowy, barwa od jasnoczerwonej do ciemnoczerwonej, oznakowane przez lekarza weterynarii-zdatne 

do spożycia ze sztuk zdrowych nie pochodzące od knurów i loch, podroby muszą być zapakowane w folię 

zgrzaną max 2 kg na opakowaniu , naklejona etykieta z datą produkcji i oraz terminem przydatności do spożycia. 

Wymagania dla wędlin: klasa I, świeże, powierzchnia sucha, osłonka ściśle przylegająca, równomiernie 

pomarszczona, niedopuszczalne zacieki tłuszczu, pęknięcia, wyciek farszu, w osłonkach naturalnych lub 

sztucznych, wędliny muszą być zapakowane w folię zgrzaną, w opakowaniu max do 3 kg, na opakowaniu ma 

być naklejona etykieta z datą produkcji oraz terminem przydatności do spożycia. 

 

L.p. 

Nazwa artykułu 

JM Ilość Cena 

jedn. 

netto 

VAT  

% 

Cena jedn. 

brutto 

Wartość 

netto 

Wartość 

brutto 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 ANTRYKOT 

WOŁOWY 

kg 80      

2 
FILET Z INDYKA 

kg 250      

3 FILET Z 

KURCZAKA 

ŚWIEŻY 

kg 400      

4 KABANOSY 

DROBIOWE 

kg 5      

5 KACZKA ŚWIEŻA 

TUSZKA 

kg 50      

6 KIEŁBASA 

KRAKOWSKA 

sucha /130 g 

surowca w 100g 

kg 10      

7 KIEŁBASA 

ŚLĄSKA  

wieprzowa - 92% 

mięsa 

kg 200      

8 KIEŁBASKI 

DROB-WIEP - 

parówki 86 % mięsa 

kg 10      

9 KURCZAK 

ŚWIEŻY 

kg 700      

10 KURCZAK 

WĘDZONY 

kg 5      

11 ŁOPATKA 

WIEPRZOWA BEZ 

KOŚCI ŚWIEŻA 

kg 500      
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12 PARÓWKI  Z 

INDYKA     96 % 

mięsa 

kg 8      

13 PIERŚ Z INDYKA 

PARZONA 104 g na 

100g 

kg 8      

14 SCHAB 

WIEPRZOWY BEZ 

KOŚCI ŚWIEŻY 

kg 350      

15 SCHAB 

WĘDZONY - 130 g 

mięsa na 100 g 

kg 5      

16 
SZYJA INDYCZA 

kg 25      

17 SZYNKA 

WIEPRZOWA BEZ 

KOŚCI SUROWA 

kg 350      

18 SZYNKA 

WIEPRZOWA 

GOTOWANA 130g 

mięsa na 100g 

kg 8      

19 UDKA Z 

KURCZAKA 

WĘDZONE 

kg 5      

20 UDKA Z 

KURCZAKA 

ŚWIEŻE 

kg 300      

21 UDO INDYCZE 

B/K 

kg 150      

22 WĄTRÓBKA Z 

KURCZĄT 

kg 10      

23 ZRAZOWA 

GÓRNA WOŁOWA 

kg 350      

24 ŻOŁĄDKI 

DROBIOWE 

kg 30      

25 POLĘDWICZKI 

WIEPRZOWE 

kg 85      

26 PORCJA 

ROSOŁOWA 

kg 350      

27 PASZTET 

DROBIOWY 

kg 5      

28 PASZTET Z MIĘSA 

WIEPRZOWEGO 

kg 5      

  
RAZEM 

    X   X   X   X   X   

Oświadczamy, że spełniamy warunki określone w art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

Zamówień Publicznych. 

 Cena kosztorysowa oferty brutto ………………………………………….. zł 

 

 Słownie : ……………………………………………………………………zł 

 

 Cena kosztorysowa oferty netto …………………………………………… zł 
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TERMIN PŁATNOŚCI ……………………………………………….. 

               

       ………………………………………. 

 

                                                                                Data, podpis i pieczęć osoby upoważnione 
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Załącznik nr 10 

 
FORMULARZ OFERTOWY 

„CENA OFERTY – zadanie nr 3” 
 

Zadanie nr 3 – część 3 Produkty mleczarskie  
 
Wymagania dla produktów mleczarskich: klasa I, świeże bez oznak pleśni i zanieczyszczeń ciałami obcymi, 

opakowanie zgodne z zasadami HACCP całe nie uszkodzone, pęknięć (folia), sery powinny być w opakowaniu 

oryginalnym (folia), z datą produkcji i przydatności do spożycia na etykiecie.  

 

L.p. Nazwa artykułu  JM Ilość Cena 

jedn.netto 

 VAT 

% 

Cena 

jedn.brutto 

Wartość 

netto   

Wartość 

brutto 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 MLEKO W FOLII 2 % szt. 370      

2 ŚMIETANA 12 % 400 g szt. 1250      

3 SER BIAŁY- TWARÓG 
PÓŁTŁUSTY, min  4 % 
tłuszczu 

kg 250      

4 SER ŻÓŁTY TYPU 
GOUDA, 27 g  tłuszczu w 
100 g 

kg 15      

 5 SER ŻÓŁTY TYPU 
GOUDA, 27 g  tłuszczu w 
150 g- plastry 

szt. 20      

6 SER ŻÓŁTY TYPU 
SALAMI, 26 g  tłuszczu w 
100 g 

kg 15      

7 SER FETA 270 g - półtłusty szt.  100      

8 MASŁO  82 % tłuszczu 200 
g 

szt. 150      

9 JOGURT NATURALNY  
330 g typu greckiego 

szt. 150      

10 JOGURT  NATURALNY 
400 g 

szt. 350      

11 SER MOZZARELLA KULKI 
150 G 

szt. 70      

  RAZEM X X X X X 
  

Oświadczamy, że spełniamy warunki określone w art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

Zamówień Publicznych. 

 Cena kosztorysowa oferty brutto ………………………………………….. zł 

 

 Słownie : ……………………………………………………………………zł 
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 Cena kosztorysowa oferty netto …………………………………………… zł 

 

 

TERMIN PŁATNOŚCI …………………………………………… 

 

           

         ………………………………………. 

 

                                                                                Data, podpis i pieczęć osoby upoważnione 
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Załącznik nr 11 

 
FORMULARZ OFERTOWY 

„CENA OFERTY – zadanie nr 4” 

 
Zadanie nr 4 – część 4 

Różne produkty spożywcze oraz przemiału ziarna i skrobiowe, oleje. 

Ryby przetworzone. 

 
Wymagania dotyczące produktów spożywczych: gat. I, opakowania szczelnie zamknięte, bez oznak 

uszkodzenia,  z informacją na opakowaniu o składnikach zawartych w towarze, wyraźnie widoczna data 

produkcji i data terminu ważności, opakowanie bez oznak pęknięcia, rozerwania, zapach swoisty bez oznak 

zepsucia. 

Wymagania dla kasz, ryżu i mąki: gat. i klasa I, bez oznak ciał obcych, zanieczyszczeń mineralnych i 

organicznych, sypkie, suche, w opakowaniach hermetycznie zamkniętych po obu stronach zgrzewanych, etykieta 

lub wyraźnie w  widocznym miejscu wybita data produkcji i termin ważności do spożycia 

        

  L.Pna 

tym 

pracuję 

Nazwa artykułu JM Ilość Cena 

jedn. 

netto 

VAT 

% 

Cena 

jedn.brutto 

Wartość 

netto 

Wartość 

brutto 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 AMARANTUS 120 g 

ekspandowany 
szt. 8 

     

2 BARSZCZ BIAŁY 0,5 l szt. 120      

3 BAZYLIA SUSZONA 8 g szt. 30      

4 BUŁKA Z ZIARNAMI 

100 g 
szt. 200      

5 BUŁKA TROJAK 150 g szt. 50      

6 BUŁKA GRAHAMKA  

0,50 g 
szt. 160      

7 BUŁKA MAŁA 50 g szt. 350      

8 BUŁKA KAJZERKA150 

g 
szt. 150      

9 BUŁKA TARTA   0,5 kg szt. 150      

10 BUŁKA WROCŁAWSKA 

300 g 
szt. 15      

11 BUŁKA ZWYKŁA 

DUŻA   100 g 
szt. 250      

12 BUŁKA ŻYTNIA 50 G szt. 100      

13 CHAŁKA- BUŁKA 

SŁODKA  300 g 
szt. 40      
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14 CHLEB ZWYKŁY  500 g 

KROJONY 
szt. 50      

15 CHLEB GRAHAM  400 g szt. 20      

16 CHLEB 

SŁONECZNIKOWY 500 

g 

szt. 30      

17 CHLEB SOJOWY 500 g szt. 20      

18 CHLEB ZIARNISTY 500 

g 
szt. 30      

19 CHLEB PSZENNY 500 g szt. 30      

20 CHLEB RAZOWY 500 g szt. 50      

21 CHLEB ŻYTNI 400g szt. 30      

22 CHLEB GRYCZANY 500 

g 
szt. 20      

23 CHLEB RAZOWY Z 

ORZECHAMI 400 G 
szt. 15      

24 CHLEB RAZOWY ZE 

ŚLIWKĄ 400 G 
szt. 15      

25 CHLEB CEBULOWY 500 

G 
szt. 25      

26 CHLEB DYNIOWY 500 

G 
szt. 20      

27 CHLEB 

KUKURYDZIANY 400 G 
szt. 40      

28 CHIA NASIONA 250 G szt. 5      

29 CUKIER  KRYSZTAŁ1 

kg 
kg 100      

30 CUKIER TRZCINOWY 

500 g 
kg 10      

31 CUKIER PUDER 500 G szt. 50      

32 CUKIER WANILINOWY     

30 g 
szt. 270      

33 CURRY PRZYPRAWA 

20 g 
szt. 20      

34 Cynamon mielony 20 g szt. 30      

35 LASKA WANILII szt. 10      

36 CZARNUSZKA 

SUSZONA 50 g 
szt. 5      

37 CZĄBER 10 g szt. 5      

38 CZEKOLADA 

GORZKA100 gram 70% 
szt. 500      
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kakao 

39 CZOSNEK 

GRANULOWANY 20 g 
szt. 10      

40 CZUBRYCA 

CZERWONA 60g 
szt. 15      

41 CZUBRYCA ZIELONA szt. 15      

42 DROŻDŻE  100 g szt. 150      

43 GAŁKA 

MUSZKATOŁOWA 10 g 
szt. 10      

44 GOŹDZIKI 20 g szt. 10      

45 GROSZEK PTYSIOWY     

80 g 
szt. 50      

46 HERBATA DZIKA 

RÓŻĄ 
szt. 15      

47 HERBATA LIPTON 25 

szt. w opakowaniu 
szt. 10      

48 HERBATA MALINOWA 

20 szt. 
szt. 10      

49 HERBATA MIĘTOWA       

25 szt w opakowaniu 
szt. 5      

50 HERBATA 

RUMIANKOWA 
szt. 5      

51 HERBATA ROOIBOS szt. 5      

52 KAKAO 100 g szt. 5      

53 KAWA ANATOL  80 g szt. 5      

54 KAWA ZBOŻOWA 

INKA 150 g 
szt. 5      

55 KAWA ZBOŻOWA 150 g szt. 2      

56 KETCHUP 500 g szt. 12      

57 KOZIERADKA 50 g szt. 15      

58 KURKUMA 30 g szt. 10      

59 KOLENDRA15 g szt. 6      

60 KOMOSA RYŻOWA 350 

g 
szt. 15      

61 ESTRAGON 10 g szt. 5      

62 KMINEK 15 g szt. 10      
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63 KONCENTRAT 

POMIDOROWY  200 g 
szt. 70      

64 KONCENTRAT 

POMIDOROWY 950 g 
szt. 60      

65 LIŚĆ LAUROWY 9 g szt. 90      

66 KASZA GRYCZANA 

PRAŻONA 400 g 
szt. 170      

67 KASZA JĘCZMIENNA 

500 g różne rodzaje 
szt. 150      

68 KASZA JAGLANA 500g szt. 160      

69 KASZA MANNA 500g szt. 10      

70 KASZA PĘCZAK 500 g szt. 100      

71 KASZA ORKISZOWA 

400 g 
szt. 30      

72 KASZA BULGUR 400 g szt. 15      

73 MAJERANEK  

SUSZONY   9 g 
szt. 200      

74 MAKARON NITKI 250 g szt. 200      

75 MAKARON różne kształty 

500 g 
szt. 700      

76  MAKARON ZACIERKA   

250 g 
szt. 200      

77 MAKARON Z PEŁNEGO 

ZIARNA 500 g 
szt. 150      

78 MAKARON SZPECLE 

400 g 
szt. 50      

79 MIÓD NATURALNY 

1400 g 
szt. 15      

80 MUSZTARDA 

DELIKATESOWA 175 g 
szt. 100      

81 MĄKA 

KUKURYDZIANA   500 

g 

szt. 40      

82 MĄKA 

PEŁNOZIARNISTA    1 

kg 

szt. 10      

83 MĄKA RYŻOWA 500g szt. 20      

84 MĄKA TORTOWA 1 kg kg 600      

85 MĄKA WROCŁAWSKA 

1 kg 
kg 200      

86 MĄKA ZIEMNIACZANA 

0,5 kg 
szt. 200      
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87 OLEJ KOKOSOWY 800 

ml 
szt. 10      

88 OLEJ LNIANY 250 ml szt. 20      

89 OLEJ RZEPAKOWY  

RAFINOWANY 900 ml o 

zawartości kwasów 

jednonienasyconych 

powyżej 50% 

szt. 250      

90 OLIWA Z OLIWEK 250 g szt. 20      

91 OTRĘBY OWSIANE 150 

g 
szt. 60      

92 OTRĘBY PSZENNE 250 

g 
szt. 25      

93 OTRĘBY ŻYTNIE 150 g szt. 10      

94 OREGANO 10 g szt. 7      

95 PAPRYKA CZERWONA 

SŁODKA 20 g 
szt. 50      

96 PIEPRZ BIAŁY 15 g szt. 10      

97 PIEPRZ  CYTRYNOWY 

20g 
szt. 40      

98 PIEPRZ CZARNY 

MIELONY 20 g 
szt. 150      

99 PIEPRZ ZIOŁOWY 20 g                                                                       szt. 50      

100 PIEPRZ MŁOTKOWANY  

CZARNY 15 g 
szt. 50      

101 PRZYPRAWA DO 

ROSOŁU NATURALNA 

200g 

szt. 60      

102 PRZYPRAWA DO 

KURCZAKA 

NATURALNA 200g 

szt. 15      

103 RODZYNKI 100g  szt. 80      

104 ROGAL 100 g szt. 120      

105 ROZMARYN 15g szt. 10      

106 RYŻ BIAŁY 1 kg szt. 120      

107 RYŻ BIAŁY 

DŁUGOZIARNISTY 5 kg 
szt. 15      

108 RYŻ NATURALNY 

BRĄZOWY 400 g 
szt. 80      

109 SÓL   1 KG kg 80      
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110 SODA OCZYSZCZONA szt. 10      

111 SOK NATURALNY 200 

ML różne smaki 
szt. 4200      

112 SIEMIĘ LNIANE 250 G szt. 6      

113 TYMIANEK SUSZONY 

10 g 
szt. 50      

114 WODA  MINERALNA 

0,5 L 
szt. 3200      

115 WODA  MINERALNA  

1,5 L 
szt. 500      

116 ZIELE ANGIELSKIE 14 g szt. 60      

117 ZIOŁA 

PROWANSALSKIE 10 g 
szt. 15      

118 ZIOŁA Z SUSZONYMI 

POMIDORAMI 50 g 
szt. 10      

119 Sezam mielony 100 gram szt. 50      

120 Morela suszona 100 gram szt. 20      

121 Słonecznik łuskany 100 g szt. 100      

122 Ocet winny 250ml szt. 20      

123 Śliwka suszona 100 g szt. 20      

124 Żurawina suszona 100g szt. 20      

125 Makrela wędzona kg 7      

126 Tuńczyk w sosie własnym 

kawałki 170g 
szt. 20      

127 ŻUREK  naturalny zakwas szt. 80      

128 Powidła wieloowocowe-

280g 
szt 20      

129 Dżem ananasowy-280 g 

niskosłodzony 
szt 35      

130 Dżem truskawkowy-280g-

niskosłodzony 
szt 45      

  Razem 

 

 

X X      

Oświadczamy, że spełniamy warunki określone w art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

Zamówień Publicznych. 

 Cena kosztorysowa oferty brutto ………………………………………….. zł 

 

 Słownie : ……………………………………………………………………zł 
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 Cena kosztorysowa oferty netto …………………………………………… zł 

 

 

 

TERMIN PŁATNOŚCI …………………………………………………………….. 

 

              ………………………………………. 

 

                                                                                Data, podpis i pieczęć osoby upoważnione 
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Załącznik nr 12 

 
FORMULARZ OFERTOWY 

„CENA OFERTY – zadanie nr 5” 

 
Zadanie nr 5 – część 5 Produkty głęboko mrożone 
 

Wymagania dla owoców i warzyw przetworzonych itp.: gatunek i klasa I, w opakowaniach od producenta z 

etykietą lub informacją o produkcie – składnikach zawartych, z czytelną datą produkcji i terminem ważności, 

opakowanie bez oznak uszkodzenia, pęknięcia nie rozmrożone, bez oznak zepsucia. 

        

       L.Pna 

tym 

pracuję 

Nazwa artykułu JM Ilość Cena 

jedn. 

netto 

VAT 

% 

Cena 

jedn.brutto 

Wartość 

netto 

Wartość 

brutto 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Brukselka- 450 gram 

mrożona 
szt. 25 

     

2 Dorsz czarniak filet bez 

skóry mrożony 3% 

glazury  

kg 150      

3 Dorsz gadus filet bez 

skóry mrożony 3% 

glazury  

kg 230      

4 Fasolka szparagowa żółta 

450 gram mrożona 
szt. 20      

5 Groszek mrożony 2,5 kg szt. 10      

6 Kukurydza  450 gram 

mrożona 
szt. 30      

7 Jeżyna 450 gram mrożona szt. 20      

8 Malina - 2,5 kg mrożona szt. 80      

9 Marchewka mini 2,5 kg 

mrożona 
szt. 50      

10 Mieszanka kompotowa 7 

składnikowa 2,5 kg 

mrożona 

szt. 45      

11 Miruna filet bez skóry 3% 

glazury mrożona 
kg 150      

12 Morszczuk filet bez skóry 

3% glazury 
kg 120      

13 Porzeczka czerwona 2,5 

kg mrożona 
szt. 25      

14 Porzeczka czarna 2,5kg 

mrożona 
szt. 25      
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15 Truskawka 2,5 kg 

mrożona 
szt. 90      

16 Wiśnia - 2,5 kg mrożona szt. 45      

17 Śliwa 2,5 kg mrożona szt. 35      

18 Szpinak mrożony 450 

gram 
szt. 60      

  Razem 

 
X X      

Oświadczamy, że spełniamy warunki określone w art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

Zamówień Publicznych. 

 Cena kosztorysowa oferty brutto ………………………………………….. zł 

 

 Słownie : ……………………………………………………………………zł 

 

 Cena kosztorysowa oferty netto …………………………………………… zł 

 

 

TERMIN PŁATNOŚCI …………………………………………………….. 

 

 

              ………………………………………. 

 

                                                                                Data, podpis i pieczęć osoby upoważnione 
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          Załącznik nr 13 

 

Oświadczenie w związku z obowiązkiem informacyjnym 

 

 

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO
1)

 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w 

celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* 

 

 

…………………………………………………………………………………………. 

Podpis osoby zobowiązanej do przekazania obowiązku informacyjnego  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________ 

 
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).  
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* 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 wykreślenie). 

 

 

 

 


