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SIWZ - SPECYFIKACJA ISTOTNYCH 
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Przetarg Nieograniczony 
w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: 

 

„ Dostawa żywności do Zespołu Placówek Oświatowych - Publiczna 
Szkoła Podstawowa nr 1im. Tadeusza Kościuszki i Przedszkole nr 4 im. 

Tadeusza Kościuszki  w Staszowie  na 2019r. ” 
 

 
Wszystkich Wykonawców uczestniczących w niniejszym przetargu obowiązuje działanie zgodne  
z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (PZP) (t.j. (Dz. U. z  2018 r. poz. 1986 
ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy. Ilekroć w SIWZ jest mowa o Ustawie należy przez 
to rozumieć ustawę PZP.  

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.1. Znak sprawy: ZPO1/262/1/2018 
1.2 Przedkładając swoją ofertę przetargową wykonawca akceptuje w całości i bez zastrzeżeń warunki 

ogólne i szczególne włącznie ze wszystkimi załącznikami, jakim podporządkowane jest niniejsze 
zamówienie, jako jedyną podstawę niniejszej procedury przetargowej niezależnie od tego, jakie 
mogą być jego własne warunki sprzedaży, od których niniejszym odstępuje.  

1.3 Wykonawcy są zobowiązani dokładnie zapoznać się i zastosować do wszystkich instrukcji, 
formularzy, warunków i wymagań zawartych w niniejszej SIWZ. Nie przedstawienie na czas  
(z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 oraz art. 26 ust. 3a ustawy PZP) wszystkich wymaganych informacji i 
dokumentów lub przedłożenie ofert przetargowych nieodpowiadających dokumentom 
przetargowym, może spowodować odrzucenie oferty.                  

1.4 Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na jedną lub kilka części , sporządzoną w języku 
polskim, w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Z postępowania o udzielenie zamówienia 
wyklucza się Wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć 
wpływ na wynik prowadzonego postępowania. Składający oświadczenie, uprzedzony jest  
o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 Kodeksu Karnego (Dz. U. z 1997 r., nr 88, poz. 
553 z późn. zm.). 

1.5 Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem swojej oferty 
przetargowej. Jedynie w przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z 
przyczyn leżących po stronie zamawiającego, wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające 
odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, 
w szczególności kosztów przygotowania oferty. 

1.6 Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza 
powierzyć podwykonawcy.  

1.7 Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 
1.8 Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 
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1.9 Rozliczenia finansowe między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone wyłącznie  
w złotych polskich bez względu na uwarunkowania wykonawcy. 

1.10 Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej. 
1.11 Wzór umowy stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. 
1.12 Nie przewiduje się zwołania zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości 

dotyczących treści SIWZ. 
1.13 Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia nastąpi  

w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawi dokumenty 
potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jeżeli zamawiający stwierdzi, 
że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest 
zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia 
podwykonawcy. Powyższe ma zastosowanie wobec dalszych podwykonawców. 

1.14 Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy.  
1.15 Za wyrządzenie ewentualnych szkód w trakcie robót odpowiedzialność ponosi wykonawca.  
1.16 Jeżeli w jakimkolwiek miejscu oferty, oświadczeniu bądź dokumencie wykonawca poda wartość w 

walucie innej niż PLN (np. w wykazie zrealizowanych zamówień, informacji z banku lub SKOK-u 
itp.) zamawiający przeliczy tą wartość na PLN po kursie średnim NBP z dnia składania ofert – 
powyższe nie dotyczy ceny oferty, która bezwzględnie musi być przedstawiona w PLN. 

1.17 Zamawiający nie określa w opisie przedmiotu zamówienia standardów jakościowych odnoszących 
się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia, o których mowa w art. 91 ust. 2a ustawy 
Pzp. 

1.18 Zamawiający nie wymaga złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do 
ofert katalogów elektronicznych. 

 
2. ZAMAWIAJĄCY 
I. Zamawiający: 
Nazwa Zamawiającego: Zespół  Placówek Oświatowych – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im.  
Tadeusza Kościuszki i Przedszkole nr 4 im. Tadeusza Kościuszki w Staszowie  
Adres   ul. Wysoka 39, 28-200 Staszów, 
Tel./fax   Tel/fax15-864-22-06 w.25  
Adres e-mail:   sp1.staszow@op.pl  
Strona internetowa:  zs1.bip.staszow.pl    
 
3. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA 
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości 
poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy. 

4. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

4.1 Tytuł i zakres zamówienia 

4.1.1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn.: 
 
„Przedmiotem zamówienia jest:  Dostawa żywności  od 01.01.2019 do 31.12.2019r  
-  sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej i przedszkolnej w Zespole 
Placówek Oświatowych – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki i 
Przedszkole nr 4 im. Tadeusza Kościuszki w Staszowie  ul. Wysoka 39   
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1. Przedmiot zamówienia obejmuje niżej wymienione części określone cyfrą rzymską  i  nazwą:  
Część I  PRODUKTY MLECZARSKIE   CPV 15500000-3  
Część II MIĘSO I PRZETWORY MIĘSNE  CPV 15110000 - 2 , CPV 15100000-9,CPV 15131130-5  
Część III RYBY I MROŻONKI   CPV 03311000 – 2, CPV 15220000-6, CPV – 15331100-8  
Część IV OWOCE i  WARZYWA          CPV 15300000 – 1, CPV 15310000-4 
Część V PIECZYWO, ŚWIEŻE WYROBY PIEKARSKIE i CIASTKARSKIE CPV 15810000 - 9 
Część VI RÓŻNE PRODUKTY SPOŻYWCZE   CPV 15800000-6, CPV 15600000 – 4, CPV –15870000-7 , 
CPV 154100000-5   
Część VII  -  JAJA  CPV  03142500-3 

 
2. Nazwy własne  i nazwy  producentów są podane w formularzach cenowych, które stanowią załączniki 
do siwz  należy rozumieć jako preferowanego typu. Wykonawca może zaproponować produkty o innej 
nazwie, jednak muszą one spełniać wymogi tej samej lub wyższej jakości. Nazwa takiego oferowanego 
produktu musi znaleźć się w ofercie.  
3. Poszczególne dostawy będą realizowane sukcesywnie w okresie obowiązywania umowy, po 
zamówieniu złożonym telefonicznie lub pisemnie  przez Zamawiającego ( intendenta)  z 
wyprzedzeniem na co najmniej jednego dnia roboczego.  Dostawa zamówionych towarów odbywać się 
ma codziennie od poniedziałku do piątku  w godzinach 6.40-8.00 - transportem, z wyładunkiem 
towaru na wskazane miejsce  i na koszt Wykonawcy  bez względu na ilość zamawianego towaru.  
4. Wykonawca zobowiązuje się do zaopatrywania Zamawiającego w produkty spożywcze :   
a) świeże, dobrej jakości, w pierwszym gatunku, w tym : 

 mięsa i wędliny świeże będą produktami świeżymi z bieżącej produkcji, z terminem  przydatności 
do spożycia nie krótszym niż 5 dni od dostawy.   

 pieczywo świeże z bieżącej produkcji, o obniżonej zawartości soli, maksymalnie 12 godzin od 
momentu wypieku, 

 warzywa i owoce świeże cechować się będą regularnym kształtem właściwym dla danej odmiany, 
będą wolne od szkodników, zanieczyszczeń ziemią, uszkodzeń, oznak wyrastania korzenia w pęd 
nasienny, brakiem oznak więdnięcia, wyschnięcia czy gnicia  i pleśni;   

 jaja konsumpcyjne nie będą starsze niż 7 dni od daty pakowania;   

 smaczne - jakość organoleptyczna  żywności, której nie można ocenić przy przyjęciu towaru, 
sprawdzana jest przy produkcji. W przypadku nie spełnienia wymagań, surowiec zostanie 
zwrócony dostawcy. 

b) spełniające parametry jakościowe określone dla danego asortymentu przez PN, Ministerstwo  
Zdrowia, wymogi   sanitarno-epidemiologiczne i zasady systemu HACCP oraz posiadające oznaczenia 
odpowiednie dla danego asortymentu oraz termin ważności zapewniający jego bezpieczne spożycie, 
5.  Przedmiot zamówienia musi być dostarczony odpowiednim (dostosowanym do asortymentu) 
środkiem transportu spełniającym wymagania sanitarne, w opakowaniach gwarantujących bezpieczny 
transport   i magazynowanie. Osoby wykonujące dostawę muszą być zatrudnione na umowę o pracę i 
legitymować się aktualnym zaświadczeniem lekarskim do celów sanitarno-epidemiologicznych, które 
okazują na każde żądanie Zamawiającego.  
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania dla zaoferowanego asortymentu przedłożenia pisemnego 
potwierdzenia dopuszczającego dany produkt do obrotu i spożycia, wydanego przez organ uprawniony 
do  kontroli jakości artykułów spożywczych  
7.Zamawiający zastrzega sobie prawo nie zamawiania produktów nie spełniającym wymogów 
Rozporządzenia  Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016  ( Dz.Uz 2016r.  poz. 1154 z póz.zm.) o zmianie 
ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia  . 
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8. Dostawy artykułów żywnościowych muszą być realizowane zgodnie z zasadami GHP (Dobrej 
Praktyki Higienicznej) dotyczy głównie: 
- świadectwa jakości przy dostawach mięsa, przetworów mięsnych, mleka i przetworów mlecznych, 
miodu, ryb, oraz przy dostawie jaj - aktualne zaświadczenie z Powiatowego Inspektoratu Weterynarii o 
podleganiu kontroli.( do okazania na wniosek zamawiającego)  
- dostarczony asortyment dotyczący mięsa i wyrobów wędliniarskich powinien posiadać handlowy 
dokument identyfikacyjny. ( do okazania na wniosek zamawiającego) 
- wykonawca załączy do oferty aktualną decyzję wymagań koniecznych do zapewnienia higieny w 
procesie produkcji lub w obrocie oraz do zapewnienia właściwej jakości tych artykułów wydaną przez 
właściwy organ urzędowej kontroli żywności - jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich 
uprawnień. 
9.Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji na dostarczoną żywność w zakresie jakości. 
Okres gwarancji zgodny z terminem dla tego rodzaju asortymentu określonym w stosownych normach.  
10. Dostarczone produkty winny być wydane w nieuszkodzonych opakowaniach i aktualną - 
długoterminową minimum 30 dni  - datą ważności do spożycia.  Produkty z krótszą datą ważności mogą 
być dostarczone tylko za zgodą zamawiającego ( intendenta) .  
11.Wykonawca powiadamia  pisemnie zamawiającego o wycofaniu produktu ze sprzedaży przez 
producenta. Wykonawca może zaproponować zamiennik wycofanego produktu o tożsamej lub wyższej 
jakości za  zgodą zamawiającego. Zmiana wymaga formy pisemnej.    
12.Wynagrodzenie wykonawcy ma charakter ryczałtowo- ilościowy i jest obliczane na podstawie 
ryczałtowych cen jednostkowych (ofertowych) oraz ilości dostarczanej żywności. 
13. Formularz ofertowy przedstawia ilość asortymentu  zakupionego w okresie XI 2016do  X 2017r ( 
pełen rok ) – jako szacunkowe odniesienie do planowanych zakupów w 2018 r. 
14. Zamawiający zastrzega, że maksymalne ilości dostaw w zestawieniu rodzajowo-ilościowym 
zostały podane do celów obliczenia oferty i określenia prognozowany pułap wartości 
zobowiązania wobec dostawcy, natomiast dostawy mogą obejmować ilości mniejsze lub 
większe, zgodnie z rzeczywistym zapotrzebowaniem.    
15. Zamawiający nie jest zobligowany do zamówienia wszystkich pozycji asortymentu. Menu jest 
zróżnicowane i ulega zmianom, co  zmienia rodzaj  zamawianego asortymentu. Może zamówić 
produkty w danej grupy - nie wymienione w formularzu ofertowych - po cenach rynkowych , a 
jeżeli dostawca odmówi dostarczenia tego produkty zamawia go u innego dostawcy poza 
przetargiem.  
16. Zamawiający  może dokonać zmiany produktów  u dostawcy  na inny produkt po cenach rynkowych.  
17.  Oferta cenowa na część IV tj. „owoców i warzyw” jest ofertą obowiązującą  przez okres 1 
miesiąca  obowiązującej  umowy ( styczeń 2019)  – przez dalszy okres umowy obowiązują ceny 
rynkowe  sezonowe, ceny te nie mogą być jednak większe niż zawarte w ofercie  składanej do przetargu.  
18. W przypadku cen zawyżonych wolnorynkowych  części IV tj. „owoców i warzyw” 
zamawiający negocjuje cenę z dostawcą , a w przypadku  braku zadowalającej obniżki ceny dokonuje 
zakupu u innego tańszego dostawcy.  W przypadku dwukrotnej sytuacji sprzedaży po zawyżonych 
cenach rynkowych ( stwierdzonym przez intendenta, który porównuje ceny z rynkowymi) i brak 
porozumienia cenowego – zamawiający rozwiązuje umowę z dostawcą w trybie 
natychmiastowym.   
19. W przypadku dostarczania produktów zlej jakości , dostawca zobowiązany jest do wymiany towaru 
najpóźniej w drugim dniu od dostawy, a przypadku notorycznego kwestionowania jakości  ( minimum 
3- krotnego) zamawiający ma prawo rozwiązać umowę dostawy w trybie natychmiastowym. 
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20.Zamawiający zastrzega sobie , że w okresach przerw zimowych i wakacyjnych oraz przerw wynikłych 
z kalendarza świąt i dni wolnych od zajęć lekcyjnych – zamówienia nie będą  zgłaszane lub w 
ograniczonym zakresie .  
21. Zamawiający zastrzega sobie, że zmiana cen uzyskanych w przetargu jest możliwa tylko i wyłącznie z 
powodu  ustawowej zmiany wysokości podatku VAT , której nie można było przewidzieć w chwili 
składania oferty lub w wyjątkowych przypadkach za zgodą pisemną zamawiającego  ( aneks do umowy ) .   
Wyjątek stanowią  produkty oznaczone jako sezonowe (część IV owoce i warzywa), dla których 
obowiązuje cena rynkowa dnia zakupu zgodnie z pkt 17. 
 
4.1.3. Główny przedmiot zamówienia opisany jest następującym kodem ze Wspólnego Słownika 

Zamówień: 
 

Część I  PRODUKTY MLECZARSKIE   CPV 15500000-3  
Część II MIĘSO I PRZETWORY MIĘSNE  CPV 15110000 - 2 , CPV 15100000-9,CPV 15131130-5  
Część III RYBY I MROŻONKI   CPV 03311000 – 2, CPV 15220000-6, CPV – 15331100-8  
Część IV OWOCE i  WARZYWA          CPV 15300000 – 1, CPV 15310000-4 
Część V PIECZYWO, ŚWIEŻE WYROBY PIEKARSKIE i CIASTKARSKIE CPV 15810000 - 9 
Część VI RÓŻNE PRODUKTY SPOŻYWCZE   CPV 15800000-6, CPV 15600000 – 4, CPV –15870000-7 , 
CPV 154100000-5   
Część VII  -  JAJA  CPV  03142500-3 

4.2 Podział zamówienia na części  

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, liczba części 7: 
 

Część I  PRODUKTY MLECZARSKIE   CPV 15500000-3  
Część II MIĘSO I PRZETWORY MIĘSNE  CPV 15110000 - 2 , CPV 15100000-9,CPV 15131130-5  
Część III RYBY I MROŻONKI   CPV 03311000 – 2, CPV 15220000-6, CPV – 15331100-8  
Część IV OWOCE i  WARZYWA          CPV 15300000 – 1, CPV 15310000-4 
Część V PIECZYWO, ŚWIEŻE WYROBY PIEKARSKIE i CIASTKARSKIE CPV 15810000 - 9 
Część VI RÓŻNE PRODUKTY SPOŻYWCZE   CPV 15800000-6, CPV 15600000 – 4, CPV –15870000-7 , 
CPV 154100000-5   
Część VII  -  JAJA  CPV  03142500-3 
 

Każda w/w część stanowi oddzielną część zamówienia. Wykonawca może złożyć jedną ofertę na 
wszystkie części zamówienia lub na wybrane części zamówienia.  

4.3. Zamówienia wariantowe 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 

4.4. Zamówienia uzupełniające 
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 
 
4.5. Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp. 
 

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. 
 

5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
Zamówienie należy zrealizować w terminie od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r. 
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6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
 

6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 
- spełniają warunki udziału w postępowaniu;  
- nie podlegają wykluczeniu. 
 
6.1.1.  O udzielenie zamówienia  mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią warunki określone w art. 

22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w pkt 6.2. i 6.3 niniejszej Specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia.  

6.1.2. Wykonawca musi spełnić następujące warunki udziału w postępowaniu:   

a) posiadać kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 
wynika to z odrębnych przepisów - Wykonawca spełni ten warunek, jeśli wykaże, że posiada 
decyzję właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej zatwierdzającą zakład 
Wykonawcy w rozumieniu art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r.  o 
bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2017 r. poz. 149 z późn. zm.);  

b) być w dobrej sytuacji ekonomicznej lub finansowej- Wykonawca spełni ten warunek poprzez 
złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na formularzu 
stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszej Specyfikacji istotnych warunków zamówienia .   

 
6.1.3. Posiadania zdolności technicznej lub zawodowej: 

a) należy wykazać, iż wykonawca  dysponuje co najmniej jednym pojazdem spełniającym 
wymagania do przewozu żywności oraz wymogi sanitarno – epidemiologiczne; 

 
b) należy wykazać, iż w terminie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, 

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, Wykonawca należycie 
zrealizował co najmniej jedną dostawę artykułów żywnościowych o wartości 
proporcjonalnej do wartości przedmiotu zamówienia.  

 
6.1.4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zamawiający 
wymaga aby warunek został spełniony samodzielnie przez minimum jednego z wykonawców 
występujących wspólnie, tzn. co najmniej jeden wykonawca wykaże się doświadczeniem,  
tj. wykonał dostawy określone w pkt. 6.1.3. 

 
6.1.5.W przypadku, gdy żaden z wykonawców nie posiada wymaganej wiedzy i doświadczenia, może on 
polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp. 
 
6.2. Podstawy wykluczenia. 
6.2.1. W przedmiotowym postępowaniu zamawiający zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp   

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 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553,  
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z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 176), 

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – 
Kodeks karny, 

c) skarbowe, 
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 

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 ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub 
składek na ubezpieczenia 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 wprowadził 
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 dać mu 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 udziału w 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 stosownych środków dowodowych; 

10) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o 
zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności 
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 
1855 oraz z 2016 r. poz. 437); 

11) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o 
zamówienia publiczne; 

12) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. 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. 
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6.2.2. Ponadto zamawiający, na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp wykluczy wykonawcę: 
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 r. – 
Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. 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 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U.  
z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. 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 nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą 
stosownych środków dowodowych; 
 

3) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków 
dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp, chyba 
że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w 
sprawie spłaty tych należności. 

 
6.3.   WYKAZ DOKUMENTÓW  DO ZŁOŻENIA :   
  
OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE 
PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU –  
 

WYMAGANE OD WSZYSTKICH WYKONAWCÓW, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ WRAZ Z 
OFERTĄ 
 

6.3.1.  Wykonawca składa : 
 

1) Formularz ofertowy -  (zgodną z Załącznikiem nr 1 do SIWZ):  
 

2) Formularz cenowy – wypełniony w całości i podpisany (zgodnie z Załącznikiem nr 1 A-G  
do SIWZ).  
 

3) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. ( Załącznik nr  2 ) - 
oświadczenie aktualne na dzień składania ofert w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 oraz 
nr 3 SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że 
wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
 

4) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. ( Załącznik nr  3 )- oświadczenie 
wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji 
administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie 
społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów 
potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 
grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności. 
 

5) Wykaz zrealizowanych dostaw ( Załącznik nr  4 )- wykaz wykonanych lub wykonywanych 
dostaw (minimum jedna) w zakresie niezbędnym do wykazania warunku wiedzy i doświadczenia 



       9 
 

wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 
wykonania i odbiorców wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały 
wykonane lub są wykonywane należycie, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;   wzór 
wykazu stanowi załącznik nr 4 SIWZ.  
 

6) Oświadczenie, o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 
( Załącznik nr  5 ) - w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o 
udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy, Wykonawcy, przekazują 
zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że 
powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia 
 

7) Wzór umowy   (Załącznik nr 6 )  
  

8) Wykaz pojazdów   ( Załącznik nr 7 ) -  wykaz pojazdów będących w dyspozycji 
Wykonawcy  
 

9) decyzja wydanej przez organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub organ Inspekcji 
Weterynaryjnej w sprawie spełniania wymagań koniecznych do zapewnienia higieny w obrocie 
artykułami żywnościowymi – dopuszczającej środek transportu wskazany w wykazie 
pojazdów do przewozu artykułów spożywczych,   ( kopia dokumentu poświadczonej za 
zgodność z oryginałem) – 
 

10) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art.24 ust. 5 pkt. 1 ustawy, wystawiony 
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; ( wydruk komputerowy z 
CEIDG) )  
 

11) zaświadczenia o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów 
Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub decyzję właściwego organu Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej zatwierdzającą zakład Wykonawcy w rozumieniu odpowiednio art. 62 ust. 1 pkt 4 i 
2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r.  o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015 r. poz. 
594,1893, z 2016r. poz. 65).  ( kopia dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem) 
 

12)  dokument  potwierdzający że  wykonawca spełnia wymagania higieniczno-sanitarne w 
procesie produkcji  i obrocie żywnością, zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o 
bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2017 r., poz. 149 z późn. zm.).  ( kopia dokumentu 
poświadczonej za zgodność z oryginałem) 
 

13) Od dostawcy jaj konsumpcyjnych oraz mięsa i wędlin - zamawiający wymaga dodatkowo 
wraz z ofertą  :   

 przedstawienia handlowego dokumentu identyfikacyjnego (HDI) zgodnie z ustawą  
z dnia 16 grudnia 2005r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2017 r. poz. 
242` z poźn. zm.) oraz rozporządzeniem WE 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dnia 29 kwietnia 2004 r., ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w 
odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. Urz. UE L139 z dnia 30 kwietnia 
2004 r.). ( kopia dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem) 
 

  Dokument  potwierdzający oznakowanie  jaj weterynaryjnym numerem zakładu 
oraz zdezynfekowane za pomocą promienia ultrafioletowego. (kopia dokumentu 
poświadczonej za zgodność z oryginałem) 

 

 zaświadczenie właściwego lekarza weterynarii poświadczające badanie 
dostarczanego mięsa. (kopia dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem) 
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6.3.2. Jeżeli Wykonawca powołuje się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału  
w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części 
zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla 
Wykonawcy. 

6.3.3.  Zamawiający żąda aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia  
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w 
postępowaniu złożył oświadczenie o którym mowa w pkt. 1 dotyczące tych podmiotów na 
załączniku nr 3 SIWZ.  

6.3.4.  Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia 
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, 
warunków udziału w postępowaniu, składa także oświadczenie o którym mowa w pkt. 1 
dotyczące tych podmiotów na załączniku nr 3 SIWZ.  

6.3.5.  Do oferty należy dołączyć zobowiązanie innego podmiotu do oddania wykonawcy do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. 

a) Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi 
udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 
potrzeby wykonania zamówienia. 

 
b) W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów 

na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w 
stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy 
stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich 
zasobów, Zamawiający żąda, aby dostarczone przez Wykonawcę dowody obejmowały 
dokumenty dotyczące:  

 zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innych podmiotów,  
 sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy 

wykonywaniu zamówienia publicznego, 
 zakresu i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia 

publicznego, 
 czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do 

warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje 
dostawy, których wskazane zdolności dotyczą. 

 
6.3.6. W  odniesieniu  do  warunków  dotyczących doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na 
zdolnościach innych podmiotów, jeśli  podmioty  te  zrealizują  dostawy, do realizacji których te 
zdolności są wymagane. Podmiot taki musi uczestniczyć w wykonaniu zamówienia w charakterze 
podwykonawcy. 
 
6.6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie  
 
Wymagania jakie musi spełniać oferta składana przez Wykonawców ubiegających się wspólnie  
o udzielenie zamówienia. 
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6.6.1. Każdy z wykonawców występujący wspólnie, musi oddzielnie udokumentować, że nie podlega        
wykluczeniu z postępowania. 
 
6.6.2.Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej musi spełniać przynajmniej jeden z 
wykonawców. 
 
6.6.3. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców 
występujących wspólnie. 
6.6.4. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich  
w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich  
w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. 
 
6.6.5. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym 
jako reprezentant pozostałych. 
 
6.7. Dokumenty podmiotów zagranicznych 

 
6.7.1.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej   

Polskiej, zamiast dokumentu wymienionego w punkcie 6.3.5. składa dokument lub  dokumenty 
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania  potwierdzające, że nie 
otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

 
6.7.2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

zamiast dokumentu wymienionego w punkcie 6.3.6. składa dokument lub dokumenty wystawione 
w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie zalega z opłacaniem 
podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie 
z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 

 
6.7.3. Dokument, o którym mowa w pkt 6.3.5., powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania ofert.  
 
6.7.4  Dokument, o którym mowa w pkt 6.3.6., powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed upływem terminu składania ofert.  
 
6.7.5. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której 

dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 6.3.5. i 6.3.6., zastępuje się 
je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo 
osób uprawnionych do jego reprezentacji lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, 
złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem 
samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce 
zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 2 stosuje się 
odpowiednio. 
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7.  SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO I WYKONAWCY 

 
7.1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy 

mogą przekazywać pisemnie lub drogą elektroniczną w godzinach od 8oo do 14oo w dni robocze.  
7.2. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą 

elektroniczną winny być kierowane na adres e-mail: 15-864-22-06 w 25  lub e-mailem 
sp1.staszow@op.pl   

7.3. Jeżeli oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są za pomocą e-maila, 
każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

7.4. Jeżeli wykonawca nie potwierdzi otrzymania dokumentu w dniu jego nadania Zamawiający ma 
prawo uznać, że dokument wysłany e-maila  został doręczony w tym samym dniu, a podstawą 
jego doręczenia jest wydruk nadania e-maila  . 

7.5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego w trybie art. 38 ust. 1 ustawy PZP o wyjaśnienie 
treści SIWZ. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych 
odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie 
Zamawiającego. 

7.6. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: -  kierownik adm-gosp  mgr 
Monika Skałbania tel: (15) 864-22-06    w. 25    sp1.staszow@op.pl   

8. WADIUM 

8.1.  Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium. 

9.   TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
9.1.  Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. 
9.2.  Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
9.3. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą 

Zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie 
tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Wykonawca ma również prawo 
samodzielnie przedłużyć termin związania ofertą.  

 
10.   PRZYGOTOWANIE I ZŁOŻENIE OFERTY 
Oferta winna być przygotowana i przedstawiona w sposób zgodny z podanymi niżej wymaganiami.  

10.1.   Sposób przygotowania oferty 
10.1.1.  Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia ( na całość 
lub część/ci) . 
10.1.2.  Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków  

Zamówienia.  
10.1.3.  W przypadku, gdy informacje wskazane w załącznikach nie dotyczą Wykonawcy należy wpisać 

„nie dotyczy” w odpowiednią rubrykę załącznika. W załącznikach miejsca oznaczone (..................) 
lub ( ……….. /……….. ) wypełnia Wykonawca wpisując odpowiednie informacje lub 
niepotrzebne skreśla, pozostawiając wariant właściwy dla Wykonawcy. 

10.1.4. Oferta, pod rygorem jej nieważności, winna być napisana w języku polskim. Dokumenty w 
innych językach stanowiące część oferty muszą być przetłumaczone na język polski i tłumaczenie 
to musi być zamieszczone w ofercie. Oferta musi być napisana czytelnie, na maszynie do 
pisania, komputerowo lub ręcznie nieścieralnym atramentem / długopisem ( niebieskim)   
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10.1.5. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną. Podpis osoby upoważnionej musi 
pozwalać na identyfikację jej imienia i nazwiska (np. będzie uzupełniony pieczątką imienną).  

10.1.6. Wszystkie wypełnione strony oferty zaleca się kolejno ponumerować  
i zaparafować przez osobę upoważnioną przez Wykonawcę do podpisania oferty. 

10.1.7. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) powinny być podpisane 
przez osobę upoważnioną przez Wykonawcę do podpisania oferty w sposób wskazany w 
p.10.1.6. W przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane. Nie dopuszcza się poprawek 
korektorem. 

10.1.8. Zgodnie z działem VI rozdział II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t. j. Dz.U. 
2016, poz. 380 ze zm.) pełnomocnictwo powinno być pod rygorem nieważności udzielone na 
piśmie. Pełnomocnictwo winno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej 
notarialnie. 

10.1.9. Oświadczenia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji 
polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, 
składane są w oryginale. 

10.1.10. Pozostałe dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii  
poświadczonej na każdej stronie za zgodność z oryginałem. 

10.1.11. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na 
którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się  
o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które 
każdego z nich dotyczą. 

10.1.12. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 
dokumentów, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej 
prawdziwości. 

10.2.       Zawartość Oferty 
10.2.1. Oferta na wykonanie zamówienia - załącznik nr 1wraz z załącznikami od 1A do 1G (zestawienia  

rodzajowo-ilościowe). 
10.2.2. Wszystkie oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt. 6.3. SIWZ.  
10.2.3. Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy). 

10.3         Sposób złożenia oferty 
 
10.3.1.  Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu – oryginale. 
10.3.2. Strony oferty muszą być trwale połączone w sposób uniemożliwiający ich samoistne 

rozdzielenie. 
10.3.3. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystym, zamkniętym opakowaniu ( koperta) . Opakowanie 

należy opisać następująco: 
 

Oferta w postępowaniu na: 
„Dostawa żywności do Zespołu Placówek Oświatowych - Publiczna Szkoła 

Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki i Przedszkole nr 4 im. Tadeusza Kościuszki 
w Staszowie na 2019 r. ” 

nie otwierać przed   23.11.2018  do godz. 10:05 
 

dotyczy części ………………………………………” 
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10.3.4. Konsekwencje niewłaściwego oznakowania oferty (inaczej niż w pkt 10.3.3) ponosi Wykonawca. 

10.4. Miejsce i termin złożenia oferty 
10.4.1. Ofertę w formie i treści zgodnej z niniejszą SIWZ należy złożyć w : 
Zespół  Placówek Oświatowych –Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki i 
Przedszkole nr 4 im. Tadeusza Kościuszki w Staszowie ,  ul. Wysoka 39, 28-200 Staszów 
– sekretariat .  
Termin :  Oferty należy składać do dnia  23.11.2018  do godz. 10:00  

 
10.4.2. Wszystkie oferty, które wpłyną do Zamawiającego po wyżej podanym terminie zostaną 

niezwłocznie zwrócone Wykonawcom. 

11.    ZMIANA LUB WYCOFANIE OFERTY 
11.1. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 
11.2. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod   warunkiem, 

że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed 
terminem składania ofert określonym w rozdziale 10.4. „Miejsce i termin składania ofert”. 
Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu ofert zostanie przygotowane i oznaczone 
zgodnie z postanowieniami p. 10.3.3 SIWZ, a koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniami 
„ZMIANA„ lub „WYCOFANIE”. 

12.   OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 
12.1. Wykonawca określi w odpowiednim załączniku do formularza ofertowego jednostkowe ceny  
ryczałtowe netto, wartość netto, stawkę podatku VAT, kwotę podatku VAT oraz wartość brutto 
poszczególnych artykułów, według których wyliczona została wartość zamówienia.  

1. Określona ryczałtowa cena jednostkowa nie może ulec zwiększeniu w czasie trwania 
umowy. 

2. Wykonawca musi wypełnić każdą pozycję formularza cenowego. Nie wypełnienie wszystkich 
pozycji formularza cenowego przez Wykonawcę spowoduje odrzucenie oferty.  

12.2. Wykonawca określi wartość netto oferty, kwotę podatku VAT oraz wartość brutto oferty. Dla 
celów obliczenia wartości zamówienia należy przyjąć ilości poszczególnych artykułów zawartych 
odpowiednio w załącznikach wyszczególnionych w punkcie 4.1.1. niniejszego SIWZ. 

12.3. Wartość oferty należy podać w zapisie liczbowym z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, w 
oparciu o załącznik nr 1 niniejszej SIWZ.  

12.4. Rzeczywiste wynagrodzenie Wykonawcy, jakie Zamawiający zapłaci za wykonanie zamówienia  
będzie wyliczone jako suma iloczynów ceny ryczałtowej brutto za 1 kg  (1l, l szt.) każdego rodzaju 
artykułu podanej w ofercie Wykonawcy przez ilość zakupionych kg (l, szt.).  

12.5. Cena jednostkowa brutto zawiera wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie Wykonawca 
uzna za niezbędne do poniesienia dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zysk 
Wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty. Wykonawca powinien 
uwzględnić w cenie wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamówienia, a szczególnie 
informacje, wymagania i warunki podane w niniejszym SIWZ. 

12.6. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 
Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym 
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do 
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 
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13.   KRYTERIA OCENY OFERT 
13.1   Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 

Cena  C(o) - waga 100%. 
Do porównania i oceny ofert każdej części w kryterium „cena” zostanie zastosowany następujący 
wzór: 

                             Cena brutto oferty  najniższej  
Wartość punktowa ceny  =  ------------------------------------      x  100   

                             Cena brutto oferty wyliczanej 
 

13.1. Sposób oceny ofert: 
13.1.1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą 

ilość punktów. 
13.2. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 

będą przedstawiały taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych 
ofert wybierze ofertę z niższą ceną. 

14.   ODRZUCENIE OFERTY 
14.1. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli zachodzą ku temu przesłanki określone w art. 89 ustawy PZP. 

15.   RAŻĄCO NISKIE CENY 
15.1. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie  

w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości 
wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego 
lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym 
złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu,w szczególności w zakresie, o którym 
mowa w art. 90 ust. 1 pkt. 1-5. 

15.2. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na 
wykonawcy. 

15.3. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena 
wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub 
koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.  

16.  BADANIE OFERT 

16.1. Otwarcie ofert 
16.1.1.  Otwarcie ofert nastąpi :  w dn. 23.11.2018  , o godz. 10:05 w Zespole  Placówek Oświatowych –

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki i Przedszkole nr 4 im. Tadeusza 
Kościuszki w Staszowie ul. Wysoka 39, 28-200 Staszów. Otwarcie ofert jest jawne. 

 

16.1.2. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert. 
16.1.3. Podczas otwarcia ofert zostaną podane nazwy oraz adresy wykonawców, a także informacje 

dotyczące ceny , zawarte w ofertach. Dalsza część posiedzenia Komisji jest tajna. 
16.1.4. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje 

dotyczące: 
1)     kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
2)     firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 
3)     ceny zawarte w ofertach. 
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16.2. Wyjaśnienia oferty 
16.2.1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert. Wyjaśnienia te nie mogą zmieniać treści złożonych ofert.  
16.2.2. Zamawiający nie będzie prowadził z Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty. 
16.2.3. Zamawiający nie będzie dokonywał jakichkolwiek zmian w treści złożonej oferty  

z zastrzeżeniem zapisów rozdziału 16.3 niniejszej SIWZ. 

16.3. Poprawianie omyłek w treści ofert 
16.3.1. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe 

oraz inne omyłki zgodnie z art. 87 ustawy PZP, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, 
którego oferta została poprawiona. 

17.   TRYB I TERMIN UDZIELANIA ZAMÓWIENIA 
17.1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie i sposób określony 

w art. 94 ustawy PZP. 
17.2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych 
ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia 
postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy. 

18.   ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA 
18.1.  Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w   niniejszym 

postępowaniu. 
19. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ 
19.1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 

danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w 
dziale VI ustawy PZP. 

19.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 
ustawy Pzp. 

19.3. Odwołanie wnoszone do Prezesa KIO przysługuje wyłącznie wobec czynności: 
- określenia warunków udziału w postępowaniu; 
- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 
- odrzucenia oferty odwołującego; 
- opisu przedmiotu zamówienia; 
- wyboru najkorzystniejszej oferty. 

 
20. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
20.1. Zamawiający poinformuje wykonawcę pisemnie o terminie i miejscu zawarcia umowy. 
20.2. Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ. 
20.3. Osoby reprezentujące wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą 

dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie 
będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

20.4. W przypadku wyboru oferty złożonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się  
o udzielenie zamówienia, zamawiający żądać będzie przed zawarciem umowy przedstawienia 



       17 
 

umowy regulującej współpracę tych wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, 
cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu  
z nich, oświadczenie o ponoszeniu solidarnej odpowiedzialności za wykonanie zamówienia, 
oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia), 
wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego 
członków do czasu wykonania zamówienia. 
 

21. Istotne dla Zamawiającego 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. 

21.1. Istotne dla zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 
umowy, wysokość kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy 
zawiera ramowy wzór umowy zawarty w załączniku nr 6do SIWZ. Wykonawca akceptuje treść 
projektu umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia poprzez złożenie formularza ofertowego. 
Postanowienia umowy ustalone w projekcie nie podlegają negocjacjom. Przyjęcie przez 
Wykonawcę postanowień projektu umowy stanowi jeden z wymogów ważności oferty. 

 
22. ZAWARTOŚĆ NINIEJSZEJ SIWZ STANOWIĄ: 

 
Załącznik nr 1 Oferta na wykonanie zamówienia wraz z załącznikami od 1A do 6A (zestawienia  

rodzajowo – ilościowe). 
Załącznik Nr 1 A    Formularz cenowy  Część   I   PRODUKTY MLECZARSKIE   
Załącznik Nr 1 B   Formularz cenowy Część  II    MIĘSO I PRZETWORY MIĘSNE 
Załącznik Nr 1 C    Formularz cenowy Część III    RYBY I MROŻONKI   
Załącznik Nr 1 D   Formularz cenowy Część IV   OWOCE i  WARZYWA           
Załącznik  Nr 1 E     Formularz cenowy  Część  V   PIECZYWO, ŚWIEŻE WYROBY 
PIEKARSKIE I CIASTKARSKIE 
Załącznik Nr 1  F   Formularz cenowy Część VI   RÓŻNE PRODUKTY SPOŻYWCZE   
ZAŁĄCZNIK NR 1 G  Formularz cenowy Część VII – JAJA     

 
Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 
Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. 
Załącznik nr 4 Wykaz zrealizowanych dostaw. 
Załącznik nr 5 Oświadczenie, o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej  
Załącznik nr 6   Wzór umowy. 
Załącznik nr 7   wykaz pojazdów   
 
 
Staszów, dnia, 09.11.2018  .        
 
     .................................                                                                   
            Sporządził:                                                                                                  

Zatwierdzam:…………………………………… 
                                                                                                         DYREKTOR ZPO NR 1 W 

STASZOWIE 
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Załącznik  nr  1  do SIZW       
  

..............................R.  

FORMULARZ OFERTOWY 
„ Dostawa żywności do Zespołu Placówek Oświatowych - Publiczna Szkoła 
Podstawowa nr 1im. Tadeusza Kościuszki i Przedszkole nr 4 im. Tadeusza 

Kościuszki  w Staszowie  na 2019 r ” 
Nazwa wykonawcy....................................................................................................................... 
Siedziba......................................................................................................................................... 
Regon............................................................NIP......................................................................... 
Tel. .........................................Fax...........................................e-mail........................................... 
 
1. W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na dostawę żywności do 
Zespołu Placówek Oświatowych - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1im. Tadeusza 
Kościuszki i Przedszkole nr 4 im. Tadeusza Kościuszki  w Staszowie  na 2019 r oferuję 
dostawę na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) : 

 Wartość  
zamówienia 
netto 

Wartość 
zamówienia 
brutto 

Część I  Produkty mleczarskie    

Część II Mięso i przetwory mięsne   

Część III Ryby i mrożonki    

Część IV Owoce i warzywa              

Część V Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i 
ciastkarskie  

  

Część VI Różne produkty spożywcze     

Ceęść  VII   Jaja     

 
2. Ustanowionym pełnomocnikiem do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia1/reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego (w przypadku składania oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmiotów 
gospodarczych) jest:  ( w załączeniu pełnomocnictwo )  

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

(Nazwa i adres Wykonawcy, telefon, fax, e-mail) 
3. Przedstawiciel Wykonawcy, uprawniony do Kontaktów  
………………………………………………….……………………………………………… 

(Imię i nazwisko, adres, telefon, fax, e-mail) 
 
 

                                                
1 Niepotrzebne skreślić 
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4. Deklaracja Wykonawcy: 
 
W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu dla w/w zamówienia, niniejszym oświadczam(y), co 
następuje: 
4.1. Oferujemy wykonanie zamówienia wraz z transportem i rozładunkiem towaru za cenę brutto 

podaną w ofercie.  
4.2. Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie od 01 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r. 
4.3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z 

wyjaśnieniami i modyfikacjami oraz wzorem umowy i nie wnosimy do niej żadnych 
zastrzeżeń oraz otrzymaliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania 
oferty. 

4.4. Przyjmujemy warunki wynagrodzenia i płatności zawarte we wzorze umowy. 
4.5. Uważamy się związani niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ. 
4.6. W przypadku udzielenia zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i 

terminie wskazanym przez Zamawiającego– tj  wyłącznie w siedzibie zamawiającego ul. 
Wysoka 39 , 28-200 Staszów 

4.7. W przypadku otrzymania zawiadomień oraz informacji, dotyczących przedmiotowego 
postępowania deklarujemy, że w tym samym dniu prześlemy potwierdzenia ich 
otrzymania Zamawiającemu. 
Brak takiego potwierdzenia uprawnia Zamawiającego do uznania na podstawie wydruku 
nadania faksu/maila , że wysłany faksem/mailem  dokument został nam doręczony w tym 
dniu.  

4.8. Nie uczestniczę (ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu 
udzielenia niniejszego zamówienia. 

4.9. Składam(y) niniejszą ofertę we własnym imieniu / jako wykonawcy wspólnie ubiegający się o 
udzielenie zamówienia (niepotrzebne skreślić). 

4.10. OŚWIADCZAM(y), że środki spożywcze, które zamierzam(y) dostarczać spełniają 
wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie 
grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w 
jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze 
stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (D. U. z 
2016r., poz. 1154). 

4.11. Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz.U. z 2015, poz. 2164 z późn. zm.), żadne z informacji zawartych w ofercie nie 
stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji/wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku 
z niniejszym nie mogą być one udostępnione, w szczególności innym uczestnikom 
postępowania (niepotrzebne skreślić). 

 

L.p. 
Oznaczenie rodzaju (nazwy) 

informacji 
Strony w ofercie (wyrażone cyfrą) 

od do 
1    
2    
3    
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4.12. Nie zamierzamy(y) powierzać do wykonania żadnej części niniejszego zamówienia 
podwykonawcom / następujące części niniejszego zamówienia zamierzamy(y) powierzyć 
podwykonawcom (niepotrzebne skreślić). 

 
 

L.p. Nazwa części zamówienia 

1  

2  

 
 

4.13. Oświadczam(y), iż wybór mojej/naszej oferty będzie/nie będzie(niepotrzebne 
skreślić)prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z 
przepisami o podatku od towarów i usług. Powyższy obowiązek podatkowy będzie 
dotyczył ……………………..…………………………………………………… 
(wpisać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie 
prowadzić do powstania obowiązku podatkowego u zamawiającego) objętych 
przedmiotem zamówienia, a ich wartość netto (bez kwoty podatku) będzie wynosiła 
……………….…….…… zł (w wykropkowane pola należy wpisać adnotację nie dotyczy, jeśli 
wybór oferty nie będzieprowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego). 

  
 

4.14. Jednocześnie oświadczam, iż jestem świadom odpowiedzialności karnej 
związanej ze składaniem fałszywych oświadczeń. 

 
 
 
 
……………………………… 
Miejscowość i data 

…………………………………………………   
 

Podpis/podpisy osób upoważnionych do podpisania oferty         
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Załącznik nr  1A   do SIZW  

FORMULARZ  CENOWY  
………………pieczęć oferenta ……………               ………………., dnia .............................. 
„ Dostawa żywności do Zespołu Placówek Oświatowych - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1im. 

Tadeusza Kościuszki i Przedszkole nr 4 im. Tadeusza Kościuszki  w Staszowie  na 2019 r ” 

 
Część nr I -  Produkty mleczarskie CPV 15500000-3 ,  

Mleko i wyroby mleczne dobrej jakości – dla dzieci   ! 

Lp. 
opis artykułu szczegółowy  - skład, 

opakowanie 

Nazwa  własna 
artykułu  

PRODUCENT 
Jednost

ka 
miary 

ilość   
zakupu 
towaru  

przez 12 
m-cy 

Cena 
jednostkowa 

brutto 

Wartość  
zamówienia 

lub  produkt 
równoważny - 
proszę wpisać 
producenta i 

nazwę  
oferowanego 

produktu 

Razem 
Cena 
brutto 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Serek  homogenizowany  kubek 140 
gr. smakowy    1 szt. 981   

2 Ser biały półtłusty  1 kg. 223   
3 Ser żółty Gouda   

 1 kg. 97   
4 Mleko  świeże  2 %  w butelce typu 

łaciate   1 litr 1632   

5 Śmietana 18% kubek 400gr. 
Wiejska   1 szt 2139   

6 śmietana 30 %  
 1 litr 40   

7 śmietana 36 %  
 1 litr 40   

8 Masło  82% kostka 200gr.  
 1 szt. 1230   

9 serek kanapkowy 150gr 
 1 szt. 50   

10 jogurt naturalny typ grecki 400 gr.  
 1 szt. 1000   

11 jogurt owocowy bez cukru  150gr. 
kubek   1 szt. 78   

     
 
  

       Ilość sztuk prognozowana – może ulec zmianie . 
 
 
Razem netto     ………………………...…. Razem brutto  …………………………….……… 
słownie………………………………..………………………………………………………… 
zastosowano  stawkę    Vat   % …………….………………………………………………..… 

……………………………………. 
Pieczęć i podpis    
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Załącznik nr  1B   do SIZW  
FORMULARZ CENOWY 

………………pieczęć oferenta ……………         ………………., dnia .............................. 
„ Dostawa żywności do Zespołu Placówek Oświatowych - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1im. 

Tadeusza Kościuszki i Przedszkole nr 4 im. Tadeusza Kościuszki  w Staszowie  na 2019r ” 
 

 

Część nr II - MIĘSO I PRZETWORY MIĘSNE 
CPV 15110000 - 2 , CPV 15100000-9,CPV 15131130-5 

 Lp. opis artykułu szczegółowy  - skład, 
opakowanie 

Nazwa  własna 
artykułu   

Jednostka 
miary 

ilość   
zakupu 
towaru  

przez 12 m-
cy 

Cena 
jednostkowa 

brutto 

Wartość 
zamówienia  

lub  produkt 
równoważny - 
proszę wpisać 
producenta i nazwę  
oferowanego 
produktu  

Cena brutto 

1 2 3 4 5 6 7 
  mięso            

1. Łopatka wieprzowa  b/k 
  1 kg 725  

  
2. Szynka wieprzowa  b/k   1 kg 371   
3. Schab bez kości   1 kg 296   
4 żeberko wieprzowe   1 kg 50   
5 mostek wędzony    1 kg 50   
6 Podudzie z kurczaka    1 kg 495   
7 Kości kulinarne   1 kg 247   
8 Filet drobiowy z kurczaka  

  
1 kg 323   

9 wołowina 
  

1 kg 23   
10 filet indyczy  

  
1 kg 100   

  Wyroby i wędliny          
11 szynka drobiowa  90 % mięsa    1 kg 7   
12 polędwica 70 % mięsa 

  
1 kg 21   

13 Kiełbasa wiejska  
  

1 kg 200   
14 Parówki  z szynki 90 % mięsa  

  
1 kg 120   

15 Szynka wiejska   1 kg 107   
  Razem          

Ilość sztuk prognozowana – może ulec zmianie . 
 

Razem netto     ………………………...…. Razem brutto  …………………………….……… 
słownie………………………………..………………………………………………………… 
zastosowano  stawkę    Vat   % …………….………………………………………………..… 

……………………………………. 
Pieczęć i podpis    
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Załącznik nr  1C   do SIZW  
 

FORMULARZ CENOWY 
………………pieczęć oferenta ……………         ………………., dnia .............................. 
„ Dostawa żywności do Zespołu Placówek Oświatowych - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1im. 

Tadeusza Kościuszki i Przedszkole nr 4 im. Tadeusza Kościuszki  w Staszowie  na 2019r ” 
 

 

Część nr III -  Ryby i mrożonki 
CPV 03311000 – 2, CPV 15220000-6, CPV – 15331100-8 

   Lp. opis artykułu szczegółowy  - skład, opakowanie proszę wpisać 
producenta i 
nazwę  
oferowanego 
produktu  

Jednostka 
miary 

ilość   
zakupu 
towaru  

przez 12 
m-cy 

Cena 
jednostko
wa brutto 

Wartość 
planowanego 
zamówienia  

Cena brutto 

1 2 3 4 5 6 7 
1. filet miruna bez skóry mrożony zawartość 

glazury  do 10 %   
  1 kg  655   

2. paluszki rybne  z fileta  minimum  90 % ryby    1 kg  50   

3. Konserwa rybna Makrela w pomidorach 170g   1 szt 62   

4. fasola szparagowa zielona  mrożona 450g    1 op 16   

5. brukselka mrożona 450 gr.    1 op 42   

6. Mieszanka kompotowa mrożonka 2,5 kg   1 op 208   

7. Kalafior mrożony 500 g   1 op 165   

8. Truskawki mrożone  2,5 kg.    1op  97   

9. zupa barszcz ukraiński mrożonka 450g   1 op 30   

10. zupa brokułowa mrożonka 2,5 kg   1 op  16   

11. zupa wiosenna mrożonka  450g   1 op  52   

12. zupa grzybowa mrożonka  450 gr.    1 op.  40   

13 jagody mrożone 2,5 kg   1 op.  10   
14 kluski śląskie  2,5 kg    1 op  40   

  Razem         

Ilość sztuk prognozowana – może ulec zmianie . 
 

Razem netto     ………………………...…. Razem brutto  …………………………….……… 
słownie………………………………..………………………………………………………… 
zastosowano  stawkę    Vat   % …………….………………………………………………..… 

……………………………………. 
Pieczęć i podpis    
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Załącznik nr  1D   do SIZW  

FORMULARZ CENOWY 
 

………………pieczęć oferenta ……………         ………………., dnia .............................. 
 

 „ Dostawa żywności do Zespołu Placówek Oświatowych - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1im. 
Tadeusza Kościuszki i Przedszkole nr 4 im. Tadeusza Kościuszki  w Staszowie  na 2019 r ” 

 
 

Część nr IV -  OWOCE i  WARZYWA  
CPV 15300000 – 1, CPV 15310000-4 

 
Lp. opis artykułu szczegółowy  

- skład, opakowanie 
Produkt 

oczekiwany 
przez 

zamawiającego 

proszę wpisać 
producenta i 

nazwę  
oferowanego 

produktu 

Jednostka 
miary 

Ilość  
zakupu  
przez 12 
m-cy 

Cena brutto Wartość 
planowanego 
zamówienia  
Cena brutto 

1. Banan   1 kg 924   

2. Pomarańcza   1 kg 356   

3. Mandarynka    1 kg 232   

4. Kiwi    1 szt. 218   

5. Nektarynka   1 kg 63   

6. Brzoskwinia   1 kg 33   

7. Jabłka   1 kg 1149   

8. Marchewka   1 kg 951   

9. Fasola „ Jaś”   1 kg 70   

10. Groch mały łupany    1 kg 37   

11. Cebula   1 kg 195   

12. cebula czerwona    1 kg 25   

13. Papryka    1 kg 63   

14. Pomidor   1 kg 156   

15. Pietruszka korzeń    1 kg 313   

16. Kalafior   1szt 43   

17. Ogórek kiszony   

 wiaderko 3kg  

sandomierki  1 szt 95   

18. ogórek konserwowy  

wiaderko 3kg  

  1 szt  10   

19. Kapusta kiszona    

wiaderko 3 kg  

sandomierska  1 szt 138   

20. Kapusta biała głowka    1 kg  106   

21. Kapusta pekińska   1 szt 93   
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22. Seler   1 kg 336   

23. Por   1szt 268   

24. Ziemniaki   1 kg 6570   

25. Gruszki   1 kg 434   

26. buraki    1 kg 122   

27. koper pęczek    1szt 161   

28. pieczarki   1 kg 80   

29. natka pietruszki 

pęczek  

  1szt 380   

30. ananas świeży    1 szt  40   

31. szczypior pęczek   szt 60   

32. arbuz   kg 169   

33. cytryna   kg 53   

34. soczewica    kg 20   

35. ciecierzyca   kg 4,5   

36. khaki owoc   szt. 40   

37. brokuły świeże    szt. 19   

38. ogórek świeży    kg 213   

39. sałata lodowa   szt 210   

40. sałata zielona 

masłowa  

  szt  74   

41. winogrona świeże 

słodkie  białe 

  kg  21   

42. winogrona świeże 

słodkie fioletowe 

  kg  49   

43. melon   kg 94   

44. czosnek główka    szt. 80   

           
Ilość sztuk prognozowana – może ulec zmianie . 

 
Razem netto     ………………………...…. Razem brutto  …………………………….……… 
słownie………………………………..………………………………………………………… 
zastosowano  stawkę    Vat   % …………….………………………………………………..… 

……………………………………. 
Pieczęć i podpis    
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Załącznik nr  1E   do SIZW  

FORMULARZ CENOWY 
 

………………pieczęć oferenta ……………         ………………., dnia .............................. 
  

„ Dostawa żywności do Zespołu Placówek Oświatowych - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1im. 
Tadeusza Kościuszki i Przedszkole nr 4 im. Tadeusza Kościuszki  w Staszowie  na 2019 r ” 

 
Część nr V -  PIECZYWO, ŚWIEŻE WYROBY PIEKARSKIE i CIASTKARSKIE  

- CPV 15810000 – 9 
 

Wyrób własny 
 

    Jednostka 
miary 

Ilość  
zakupu 
przez 12 

m-cy 

Cena 
brutto 

Wartość 
planowanego 
zamówienia  

opis artykułu szczegółowy        Cena brutto 

         
1 2a 3 6 4 8 

1.   Chleb 7 ziaren 400 gr  1szt. 45   
2.   Chleb razowy 800g 1 szt. 478   
3.   chleb mieszany 1,20 kg  1 szt.  100   
4 cleb żytni  1 szt.  25   
5.   bułka zwykła 100 gr  1 szt  5416   
6   bułka graham  100gr 1 szt  1280   
7 Bułka tarta  zwykła  500g  1 szt  366   
8 placek drożdżowy  0,5 kg   1 szt  15    
9 bułka drożdżowa z marmoladą  lub 

innym dodatkiem  100 gr.  
1 szt  2452   

10 pączek z nadzieniem z marmolady z 
cukrem pudrem 

1 szt.  100   

11 rogaliki maślane 1 kg  51   
  Razem       

Ilość sztuk prognozowana – może ulec zmianie . 
 
 

Razem netto     ………………………...…. Razem brutto  …………………………….……… 
słownie………………………………..………………………………………………………… 
zastosowano  stawkę    Vat   % …………….………………………………………………..… 

……………………………………. 
Pieczęć i podpis    
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Załącznik nr  1F   do SIZW  
FORMULARZ CENOWY 

 
………………pieczęć oferenta ……………         ………………., dnia .............................. 

  
„ Dostawa żywności do Zespołu Placówek Oświatowych - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1im. 

Tadeusza Kościuszki i Przedszkole nr 4 im. Tadeusza Kościuszki  w Staszowie  na 2019 r ” 

 
 

Część nr VI -  Różne produkty spożywcze   

CPV 15800000-6, CPV 15600000 – 4, CPV – 15870000-7 CPV 154100000-5 

       
Lp.  

opis artykułu szczegółowy  - skład, opakowanie 
Nazwa  własna artykułu   Jedno

stka 
miary 
1szt = 
1op  

Ilość  
zakupu 
przez 
12 m-

cy 

Cena 
brutto 

Wartość 
planowaneg

o 
zamówienia  

Produkt 
oczekiwany przez 
zamawiającego  

lub  produkt 
równoważny 
- proszę 
wpisać 
producenta i 
nazwę  
oferowanego 
produktu  

Cena brutto 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 sól kuchenna jodowana     1 kg  82   
2 carry mielona - 20 gr op    1 szt.  10   
3 carry  mielona  opakowanie 1000 gr  prymat gastroline 

 
 

 

1 szt.  1   

4 kurkuma mielona   - 20 gr op    1 szt.  10   
5 kurkuma mielona - op 1000 gr  prymat gastroline 

 
 1 szt.  1   

6 lubczyk suszony  20 gr     1 szt.  10   
7 lubczyk suszoony op 1000 gr  prymat gastroline  1 szt.  1   
8 cynamon mielony - 20 gr op     1 szt.  10   
9 cynamon mmielony op 1000 gr  prymat gastroline  1 szt.  1   
10 Ziele angielskie 15 gr op    1 szt.  150   
11 ziele angielskie op 1000 gr  prymat gastroline  1 szt.  1   
12 Majeranek suszony 15 gr op    1 szt.  70   
13 majeranek  suszony 1000 gr   prymat gastroline  1 szt.  1   
14 Liść laurowy 6 gr op    1 szt.  139   
15 liść laurowy 1000 gr  prymat gastroline  1 szt.  1   
16 zioła  prowansalskie 10 gr.     1 szt.  50   
17 zioła  prowansalskie 1000 gr  prymat gastroline  1 szt.  1   
18 oregano suszone 20 gr     1 szt.  10   
19 oregano suszone 1000 gr  prymat gastroline  1 szt.  1   
20 pieprz cytrynowy  mielony  20 gr.     1 szt.  180   
21 pieprz cytrynowy mielony  1000 gr .  prymat gastroline  1 szt.  1   
22 pieprz czarny  mielony  20 gr    1 szt.  10   
23 pieprz czarny mielony 1000 gr  prymat gastroline  1 szt.  1   
24 papryka czerwona mielona słodka  20 gr     1 szt.  20   
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25 papryka czerwona mielona słodka1000gr  prymat gastroline  1 szt.  1   
26 czosnek suszony 20 gr.     1 szt.  10   
27 czosnek suszony  1000 gr.  prymat gastroline  1 szt.  2   
30 mieszanka przypraw do  mięs -- bez 

konserwantów,o obniżonej zaw.soli-800 gr  
prymat -seria " dla 
szkół i przedszkoli" 

 1 szt.  5   

31 mieszanka przypraw do  kurczaka  -- bez 
konserwantów, o obniżonej zaw.soli  - 800 gr  

prymat -seria " dla 
szkół i przedszkoli" 

 1 szt.  5   

32 Kisiel 58 g Delecta  1 szt. 275   

33 Budyń 58 g  Delecta  1 szt. 180   
34 galaretka owocowa  torebka  75 gr.     szt.  410   
35 Miód   370 g prawdziwy     1 szt 48   
36 dżem niskosłodzony  z owoców słoik 280 gr. łowicz  szt. 360   
37 Makaron 100% durum  -  nitki 500gr lubella  1 szt. 201   
38 Makaron 100% durum-  świder  500gr. Lubella  1 szt. 482   
39 Makaron 100% durum- spagetti   500 gr   Lubella  1 szt. 199   
40 Makaron 100% durum-  kokardki 400 gr   Lubella  1 szt. 135   
41 Makaron 100% durum-  kolanka 500 gr   Lubella  1 szt. 150   
42 Makaron 100% durum- łazanki 500 gr   Lubella  1 szt. 10   
43 ketchup   pomidorowy  łagodny 450 gr.  Kotlin   1 szt  40   
44 Barszcz biały  butelka  na zakwasie  0,5 l      1 szt. 220   
45 koncentrat barszczu czerwonego  300ml.  Krakus  1 szt  24   
46 sos  w słoiku :boloński,do spagetti,itp.500 gr.  Łowicz  1 szt.  385   
47 Przecier pomidorowy 30% 200gr koncentrat  Pudliszki   1 szt 352   
48 pasta pomidorowa w kartonie 500 gr.  Pudliszki   1 szt 85   
49 Ryż biały długoziarnisty    1 kg. 255   
50 Kasza jęczmienna średnia    1 kg. 86   
51 Kasza gryczana  400 gr.     1 szt. 13   
52 Mąka pszenna  tortowa typ 450     1 kg. 351   
53 Olej  rzepakowy 3 litrowy  Kujawski   1 szt  120   
54 herbata czarna expresowa  100 t (200 gr ) np. Lipton  1 op.  30   
55 herbata owocowa ekspresowa  20 t.(40 gr. )    1 op.  175   
56 kawa Inka  150g    1 szt. 7   
57 kakao  czarne naturalne  250 gr.     1 szt.  14   
58 płatki kukurydziane bezglutenowe 250gr.     1 szt.  31   
59 wafle ryżowe 15 gr.  Sante  1 szt  980   
60 sok jabłkowy  100 % - 1 l     1 szt. 1512   
61 sok pomarańczowy  100 % - 1 l     1 szt. 1204   
62 sok 100%  ze słomką kartonik 0,25 l różne 

smaki  
   1 szt.  1341   

63 woda mineralna niegazowana  5 litrowa     1 szt. 171   
64 cukier biały    1 kg. 100   
65 cukier trzcinowy     1 kg. 50   
 Razem           

 

Ilość sztuk prognozowana – może ulec zmianie . 
 

Razem netto     ………………………...…. Razem brutto  …………………………….……… 
słownie………………………………..………………………………………………………… 
zastosowano  stawkę    Vat   % …………….………………………………………………..… 

……………………………………. 
Pieczęć i podpis    
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Załącznik nr  1G   do SIZW  

FORMULARZ  CENOWY  
………………pieczęć oferenta ……………               ………………., dnia .............................. 
„ Dostawa żywności do Zespołu Placówek Oświatowych - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1im. 

Tadeusza Kościuszki i Przedszkole nr 4 im. Tadeusza Kościuszki  w Staszowie  na 2019 r ” 

 
Część nr VII -  JAJA    CPV  
 

 
Lp. 

opis artykułu szczegółowy  - 
skład, opakowanie 

proszę wpisać 
producenta i 

nazwę  
oferowanego 

produktu 

Jednost
ka 

miary 

ilość   
zakupu 
towaru  

przez 12 
m-cy 

Cena 
jednostkow

a brutto 

Wartość  
zamówienia 

Razem Cena 
brutto 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Jaja kurze świeże  z 
wolnego wybiegu - klasa L  1 szt 6789   

     
 
  

       Ilość sztuk prognozowana – może ulec zmianie . 
 
 
Razem netto     ………………………...…. Razem brutto  …………………………….……… 
słownie………………………………..………………………………………………………… 
zastosowano  stawkę    Vat   % …………….………………………………………………..… 

……………………………………. 
Pieczęć i podpis    
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Załącznik  nr  2  do SIZW       

 
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

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

 
………………………………………….. 
………………………………………….. 
………………………………………….. 
Nazwa i adres Wykonawcy 
 
Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:  
„Dostawa żywności do Zespołu Placówek Oświatowych - Publiczna Szkoła Podstawowa 
nr 1 im. Tadeusza Kościuszki i Przedszkole nr 4 im. Tadeusza Kościuszki w Staszowie 
na  2019r.”  
 

oświadczam, co następuje: 
 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez 
zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  
 

………..………..….……., dnia ………….….……. r. 
(miejscowość)   

………………………………………… 
(podpis) 

 
INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH 
PODMIOTÓW:  
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
określonych przez zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 
polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:  
..………………….…………………………………………………...……………………..,  
w następującym zakresie:  
………………………………………………………………………..…………………………
…………………………………………………………………………………………….…… 
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  
 
………..………..….……., dnia ………….….……. r. 
(miejscowość) 

       ………………………………………… 
(podpis) 

 
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 
 
………..………..….……., dnia ………….….……. r. 

(miejscowość) 
       ………………………………………… 

(podpis) 



       31 
 

 
Załącznik nr 3 

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia składane  
na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych  
………………………………………….. 
………………………………………….. 
………………………………………….. 
Nazwa i adres Wykonawcy 
 
Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:  
„Dostawa żywności do Zespołu Placówek Oświatowych - Publiczna Szkoła Podstawowa 
nr 1 im. Tadeusza Kościuszki i Przedszkole nr 4 im. Tadeusza Kościuszki w Staszowie 
na  2019 r.”  
 
oświadczam, co następuje: 
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 

12-23 ustawy Pzp. 
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 

ustawy Pzp. 
 
………..………..….……., dnia ………….….……. r. 

(miejscowość) 
       ………………………………………… 

(podpis) 
Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na 
podstawie art. ………..…. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia 
spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp – jeśli dotyczy). 
Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy 
Pzp podjąłem następujące środki naprawcze (jeśli dotyczy):  

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

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

………..………..….……., dnia ………….….……. r. 
(miejscowość) 

       ………………………………………… 
(podpis) 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 
WYKONAWCA: 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby 
powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: 
………………………………………………………….……………………………………..… (podać 
pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 
nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

………..………..….……., dnia ………….….……. r. 
(miejscowość) 

      ………………………………………… 
(podpis) 
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO 
PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych 
podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… 
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, 
KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

 
………..………..….……., dnia ………….….……. r. 

(miejscowość) 
      ………………………………………… 

(podpis) 
 

 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 
………..………..….……., dnia ………….….……. r. 

(miejscowość) 
      ………………………………………… 

(podpis) 
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Załącznik nr 4 
 

Wykaz wykonanych/wykonywanych dostaw 
 
………………………………………….. 
………………………………………….. 
………………………………………….. 
………………………………………….. 

Nazwa i adres Wykonawcy 
 

WYKAZ DOSTAW 
 ( min. 1 +1 referencje  )  

 
Wykaz dostaw, wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a w przypadku gdy okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie. 

 
 

Lp. Rodzaj/zakres/przedmiot 
zamówienia 

Wartość dostaw 
(brutto) 

Czas realizacji Podmiot na rzecz 
którego wykonano lub 

wykonywane są 
dostawy 

  
 
 

 
 

  

  
 
 

 
 

  

  
 
 

 
 

  

 
Do wykazanych dostaw należy dołączyć dowody określające, że dostawy te zostały wykonane  
należycie.( referencje- min. 1 szt.)  
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………………                           ……………………………… 
 Podpis/podpisy osób upoważnionych     Miejscowość i data 
  do podpisania oferty 
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Załącznik nr 5 
………………………………………….. 
………………………………………….. 
………………………………………….. 
Nazwa i adres Wykonawcy 

 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O PRZYNALEŻNOŚCI  
DO GRUPY KAPITAŁOWEJ 

 
Złożone na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz.U. z  2018 r. poz. 1986 ze zm.) 
 
Ja 
……………………………………………………………………………………………… 
                                   /imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie/ 
 
reprezentując 
……………………………………………………………………………………… 
                                                    /nazwa i adres Wykonawcy/ 
 
1. składam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 

24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (lista w załączeniu do oferty)*, 
2. oświadczam, że nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 

ustawy Prawo zamówień publicznych*. 
 
 

Jednocześnie oświadczam, iż jestem świadom odpowiedzialności karnej związanej ze 
składaniem fałszywych oświadczeń. 

 
 
 
 

……….………    ………………………………..………………....... 
Miejscowość, data            Podpis/podpisy osób upoważnionych do podpisania 
oferty 

 
 
 
 
 

*- niepotrzebne skreślić 
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Wzór umowy  ( proszę parafować każdą stronę ! )                                                                                          

Załącznik nr 6 

UMOWA  Nr     / 2018  
 
Zawarta w dniu ……………… pomiędzy  Zespołem   Placówek Oświatowych – Publiczna 
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki i Przedszkole nr 4 im. Tadeusza 
Kościuszki w Staszowie, z siedzibą ul. Wysoka 39, 28-200 Staszów woj. Świętokrzyskie NIP 
8661712925 zwanym w dalszej części umowy "Zamawiającym" reprezentowany przez: 

1. Dyrektora – Dariusza Firmantego  
2. Główną księgową – Stanisławę Domagałę   

a firmą:  
nazwa podmiotu ........................................................................................................................................ 
forma prawna :      ...................................................................................................................................... 
adres siedziby :      ...................................................................................................................................... 
numery identyfikacyjne :  NIP ................................................, REGON  ................................................. 
reprezentowanym przez:   ...........................................................................................   -   
zwany dalej Wykonawcą 
 

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu  
o udzieleniu zamówienia publicznego zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
Zamówień Publicznych (t.j.Dz.U.z  2018r. poz. 1986 ze zm.) w trybie przetargu nieograniczonego 
na „ Dostawę żywności do Zespołu Placówek Oświatowych – Publiczna Szkoła 
Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki i Przedszkole nr 4 im. Tadeusza Kościuszki w 
Staszowie na 2019r.” 
prowadzonego przez Zespół  Placówek Oświatowych –  Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 
im. Tadeusza Kościuszki i Przedszkole nr 4 im. Tadeusza Kościuszki w Staszowie,  ul. 
Wysoka 39, 28-200 Staszów , Strony postanowiły co następuje: 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Wykonawca zobowiązuje się w terminie od dnia 1 stycznia 2019r. do dnia 31 grudnia 2019r. 
na koszt własny dostarczyć artykuły żywnościowe we wskazanej, na warunkach 
przewidzianych w SIWZ, w zakresie następującej/następujących części:* : 

a) Część I  PRODUKTY MLECZARSKIE   CPV 15500000-3  
b) Część II MIĘSO I PRZETWORY MIĘSNE  CPV 15110000 - 2 , CPV 15100000-9,CPV 15131130-5  
c) Część III RYBY I MROŻONKI   CPV 03311000 – 2, CPV 15220000-6, CPV – 15331100-8  
d) Część IV OWOCE i  WARZYWA          CPV 15300000 – 1, CPV 15310000-4 
e) Część V PIECZYWO, ŚWIEŻE WYROBY PIEKARSKIE i CIASTKARSKIE CPV 15810000 - 9 
f) Część VI RÓŻNE PRODUKTY SPOŻYWCZE   CPV 15800000-6, CPV 15600000 – 4, CPV –15870000-7 , CPV 

154100000-5   
g) Część VII  -  JAJA  CPV  03142500-3 
* niepotrzebne skreślić 

2. Jednostkowe ceny ryczałtowe będą stałe przez okres trwania umowy, tj. od 1.01.2019r. do 
31.12.2019r. 

3. Poszczególne dostawy będą realizowane sukcesywnie w okresie obowiązywania umowy 
dostawy po zamówieniu złożonym telefonicznie lub pisemnie przez Zamawiającego  
( intendenta) z wyprzedzeniem na co najmniej jednego dnia roboczego.  



       36 
 

4. Dostawa zamówionych towarów odbywać się ma codziennie od poniedziałku do piątku   
w godzinach 6.40-8.00 - transportem, z wyładunkiem towaru na wskazane miejsce  
i  wniesieniem  do magazynów żywnościowych znajdujących się w placówce  i na koszt 
Wykonawcy  bez względu na ilość zamawianego towaru. 

5. Przedmiot zamówienia musi być dostarczony odpowiednim (dostosowanym do asortymentu) 
środkiem transportu spełniającym wymagania sanitarne, w opakowaniach gwarantujących 
bezpieczny transport   i magazynowanie. Osoby wykonujące dostawę muszą być zatrudnione 
na umowę o pracę i legitymować się aktualnym zaświadczeniem lekarskim do celów 
sanitarno-epidemiologicznych, które okazują na każde żądanie Zamawiającego.  

6. Dostarczone produkty winny być wydane w nieuszkodzonych opakowaniach i aktualną - 
długoterminową minimum 30 dniową - datą ważności do spożycia za wyjątkiem :   

a) mięsa i wędliny świeże będą produktami świeżymi z bieżącej produkcji, z terminem  
przydatności do spożycia nie krótszym niż 5 dni od dostawy.   

b) pieczywo świeże z bieżącej produkcji, o obniżonej zawartości soli, maksymalnie 12 godzin od 
momentu wypieku, 

c) warzywa i owoce świeże cechować się będą regularnym kształtem właściwym dla danej 
odmiany, będą wolne od szkodników, zanieczyszczeń ziemią, uszkodzeń, oznak wyrastania 
korzenia w pęd nasienny, brakiem oznak więdnięcia, wyschnięcia czy gnicia  i pleśni;   

d) jaja konsumpcyjne nie będą starsze niż 7 dni od daty pakowania;   

7. Produkty z krótszą datą ważności mogą być dostarczone tylko za zgodą zamawiającego ( 
intendenta) .  

8. Od Dostawcy jaj konsumpcyjnych oraz mięsa i wędlin - zamawiający wymaga aktualne  ( 
do załączenia do oferty i potem do okazania na wezwanie)  

a) przedstawienia handlowego dokumentu identyfikacyjnego (HDI) zgodnie z 
ustawą  z dnia 16 grudnia 2005r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 242` z poźn. zm.) oraz rozporządzeniem WE 853/2004 Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r., ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w 
odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. Urz. UE L139 z dnia 30 kwietnia 
2004 r.). ( kopia dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem) 
b) Dokument  potwierdzający oznakowanie  jaj weterynaryjnym numerem zakładu 
oraz zdezynfekowane za pomocą promienia ultrafioletowego. (kopia dokumentu 
poświadczonej za zgodność z oryginałem) 
c) zaświadczenie właściwego lekarza weterynarii poświadczające badanie 
dostarczanego mięsa. (kopia dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem) 

9. Wykonawca powiadamia  pisemnie zamawiającego o wycofaniu produktu ze sprzedaży przez 
producenta. Wykonawca może zaproponować zamiennik wycofanego produktu o tożsamej 
lub wyższej jakości za  zgodą zamawiającego. Zmiana wymaga formy pisemnej.    

10. Wynagrodzenie wykonawcy ma charakter ryczałtowo- ilościowy i jest obliczane na podstawie 
ryczałtowych cen jednostkowych (ofertowych) oraz ilości dostarczanej żywności. 

11. Zamawiający nie jest zobligowany do zamówienia wszystkich pozycji asortymentu, może 
zamówić produkty nie wymienione w formularzu ofertowych po cenach rynkowych.  

12. Zamawiający  może dokonać zmiany produktów  u dostawcy  na inny produkt po cenach 
rynkowych.  

13. Oferta cenowa na część IV tj.  „owoców i warzyw” jest ofertą obowiązującą  przez 
okres 1 miesiąca  obowiązującej  umowy ( styczeń 2019)  – przez dalszy okres umowy 
obowiązują ceny rynkowe sezonowe, ceny te nie mogą być jednak większe niż zawarte  
w ofercie  składanej do przetargu.  
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14. W przypadku cen zawyżonych wolnorynkowych  części IV tj.  „owoców i warzyw” 
zamawiający negocjuje cenę z dostawcą , a w przypadku  braku zadowalającej obniżki ceny 
dokonuje zakupu u innego tańszego dostawcy.   

15. W przypadku dwukrotnej sytuacji sprzedaży po zawyżonych cenach rynkowych  
( stwierdzonym przez intendenta , który porównuje ceny z rynkowymi ) i brak 
porozumienia cenowego  – zamawiający rozwiązuje umowę z dostawcą w trybie 
natychmiastowym.   

16. W przypadku dostarczania produktów zlej jakości , dostawca zobowiązany jest do wymiany 
towaru najpóźniej w drugim dniu od dostawy, a przypadku notorycznego kwestionowania 
jakości  ( minimum 3- krotnego) zamawiający ma prawo rozwiązać umowę dostawy w trybie 
natychmiastowym. 

15. Wykonawca zobowiązuje się do zaopatrywania Zamawiającego w produkty spożywcze :   
a) świeże, dobrej jakości, w pierwszym gatunku  
b) smaczne - jakość organoleptyczna  żywności, której nie można ocenić przy przyjęciu towaru, 
sprawdzana jest przy produkcji. W przypadku nie spełnienia wymagań, surowiec zostanie 
zwrócony dostawcy. 
b) spełniające parametry jakościowe określone dla danego asortymentu przez PN, Ministerstwo  
Zdrowia, wymogi   sanitarno-epidemiologiczne i zasady systemu HACCP oraz posiadające 
oznaczenia odpowiednie dla danego asortymentu oraz termin ważności zapewniający jego 
bezpieczne spożycie. 
16. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania dla zaoferowanego asortymentu przedłożenia 
pisemnego potwierdzenia dopuszczającego dany produkt do obrotu i spożycia, wydanego przez 
organ uprawniony do  kontroli jakości artykułów spożywczych  
17. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie zamawiania produktów nie spełniającym wymogów 
Rozporządzenia  Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016  ( Dz.Uz 2016r.  poz. 1154) o zmianie 
ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia  . 
18.  Dostawy artykułów żywnościowych muszą być realizowane zgodnie z zasadami GHP 
(Dobrej Praktyki Higienicznej) dotyczy głównie: 
- świadectwa jakości przy dostawach mięsa, przetworów mięsnych, mleka i przetworów 
mlecznych, miodu, ryb, oraz przy dostawie jaj - aktualne zaświadczenie z Powiatowego 
Inspektoratu Weterynarii o podleganiu kontroli.  
- dostarczony asortyment dotyczący mięsa i wyrobów wędliniarskich powinien posiadać 
handlowy dokument identyfikacyjny) 
- wykonawca załączy do oferty aktualną decyzję wymagań koniecznych do zapewnienia higieny w 
procesie produkcji lub w obrocie oraz do zapewnienia właściwej jakości tych artykułów wydaną 
przez właściwy organ urzędowej kontroli żywności - jeżeli ustawy nakładają obowiązek 
posiadania takich uprawnień. 
19.Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji na dostarczoną żywność w zakresie 
jakości. Okres gwarancji zgodny z terminem dla tego rodzaju asortymentu określonym  
w stosownych normach.  
20.Zamawiający zastrzega sobie , że w okresach przerw zimowych i wakacyjnych oraz przerw 
wynikłych z kalendarza świąt i dni wolnych od zajęć lekcyjnych – zamówienia nie będą  zgłaszane 
lub w ograniczonym zakresie .  
21. Zamawiający zastrzega sobie, że zmiana cen uzyskanych w przetargu jest możliwa tylko  
i wyłącznie z powodu  ustawowej zmiany wysokości podatku VAT , której nie można było 
przewidzieć w chwili składania ofert  lub w wyjątkowych przypadkach za zgodą pisemną 
zamawiającego  ( aneks do umowy ) .    Wyjątek stanowią  produkty oznaczone jako sezonowe 
(część IV owoce i warzywa), dla których obowiązuje cena rynkowa dnia zakupu zgodnie z pkt 11. 
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§ 2 

TERMIN WYKONANIA UMOWY 
 

1. Umowa obowiązuje od 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r. 
 

§ 3 

ROZLICZENIE  I  PŁATNOŚCI 
1. Zamawiający zobowiązany jest zapłacić kwotę wynikającą ze złożonych zamówień w trakcie 

trwania umowy. 
2. Wynagrodzenie wykonawcy obejmuje wszelkie koszty planowane do poniesienia w związku  

z   prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia (m.in. koszt zakupu towaru, transport, 
rozładunek itp.). 

3. Należność Wykonawcy oparta na wystawionej fakturze, zostanie zapłacona odpowiednio 
przez : Zespół  Placówek Oświatowych –Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. 
Tadeusza Kościuszki i Przedszkole nr 4 im. Tadeusza Kościuszki w Staszowie,  ul. 
Wysoka 39, 28-200 Staszów 

4. Faktury będą wystawiane na: 
       Nabywca :  

 Gmina Staszów, ul. Opatowska 31 ,28 -200 Staszów, NIP: 8661608731  ,   
Odbiorca :   
Zespół  Placówek Oświatowych – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza 
Kościuszki i Przedszkole nr 4 im. Tadeusza Kościuszki w Staszowie,  ul. Wysoka 39, 
28-200 Staszów    
 

 ale z podziałem na faktury osobne  na  odbiorcę  Zespół Placówek Oświatowych  nr 1 – 
stołówka szkolna   lub Zespół Placówek Oświatowych  nr 1 – przedszkole ,  zgodnie  
z zapotrzebowaniem  podzielonym na stołówki.   
 5.Zamawiający zapłaci za towar zgodnie z ofertą cenową stanowiącą załącznik do SIZW 
przetargu nieograniczonego na dostawę żywności do Zespołu Placówek Oświatowych nr 1 
w Staszowie , z wyjątkiem  części IV owoce i warzywa  § 2 pkt 11.  
6. Płatność za towar regulowana będzie przelewem na konto dostawcy  dwa razy w miesiącu  
- w połowie ( do 15-tego) i na koniec miesiąca , najpóźniej w ciągu  21  dni od daty 
wpływu faktury do siedziby Zamawiającego.  

7. Niedokonanie  lub opóźnienie zapłaty należności za dostarczony towar nie upoważnia 
Wykonawcy do wstrzymania wydania kolejnej partii towaru. 
 

§ 4 

OBOWIĄZKI STRON I GWARANCJE JAKOŚCI  
1. Artykuły żywnościowe dostarczane będą na podstawie zamówienia złożonego telefonicznie 

lub pisemnie przez intendenta : Barbarę Wołowiec  tel. 015-864-22-06 w 26 lub 
upoważnioną osobę z co najmniej dziennym wyprzedzeniem przed terminem dostawy. 

2. Intendent lub upoważniona osoba ma prawo w szczególnych okolicznościach korygować  
zamówienie na 2 godziny przed terminem dostawy. 

3. Zamówienia będą dostarczane do magazynów żywnościowych  w placówce w godzinach od 
6.40 do 8.00. 

4. W razie braku możliwości wykonania zamówienia, wykonawca zobowiązany jest 
zawiadomić o tym fakcie zamawiającego niezwłocznie. 
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5. W wypadku, o którym mowa w ust. 4, ewentualne dodatkowe koszty poniesione przez 
zamawiającego w związku z awaryjnym zakupem artykułów spożywczych u innego 
dostawcy ponosi wykonawca. 

6. Dostawca dostarczy towar w oryginalnych opakowaniach, posiadających etykiety 
zawierające co najmniej następujące dane: nazwa i adres producenta, nazwa wyrobu, data 
produkcji, skład, termin przydatności do spożycia oraz inne oznakowania zgodne  
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa żywnościowego.  

7. Wykonawca dostarczy produkty spełniające wymagania, o których mowa  
w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie grup środków 
przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz 
wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia 
zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (D.U. 2016, poz. 1154). 

8. Wykonawca dostarczy towar wysokiej jakości zgodnie zobowiązującymi przepisami prawa 
dotyczącymi środków spożywczych, w szczególności z: 

a)  rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 
2013r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające 
rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i 
(WE) nr 1234/2007 (D. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 671  z późn. zm.),  

b) rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 852/2004 w sprawie 
higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 1 z późn. zm.), 

c) rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 
października 2011r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat 
żywności, … (Dz. Urz. UE L 304/18 z 22.11.2011) 

d) ustawą z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 
2006r. Nr 17, poz. 127 z późn. zm., tekst jednolity – Dz. U. z 2014, poz. 1577 ze zm.) 
oraz aktami wykonawczymi wydanymi na podstawie tej ustawy; 

e)  ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych 
(Dz.U. 2001r.,  Nr 5, poz. 44 z późn. zm., tekst jednolity z dnia 23 kwietnia 2015 – 
Dz.U. poz. 678 ze zm.), 

f)    innymi, wyżej nie wymienionymi przepisami prawa dotyczącymi środków spożywczych 
(obowiązujące ustawy wraz z rozporządzeniami do nich oraz dyrektywy i 
rozporządzenia UE). 
 

9. Wykonawca ma obowiązek przekazania dostarczonego do stołówek towaru w obecności 
intendenta lub upoważnionego do przyjęcia towaru pracownika. 

10. Osoby upoważnione do odbioru artykułów żywnościowych każdorazowo sprawdzą 
zgodność przyjmowanej partii artykułów spożywczych z dowodem dostawy w obecności 
dostawcy lub osoby przez niego upoważnionej. 

11. Osoba odbierająca towar potwierdzi jego przyjęcie imiennie, składając podpis pod pieczątką 
firmową na dowodzie dostawy, w obecności wykonawcy lub osoby przez niego 
upoważnionej. 

12. Dostawca dokonuje nieodpłatnego użyczenia skrzynek przy każdorazowej dostawie towaru 
do stołówek placówek oświatowych na okres do następnej dostawy. 

13. W przypadku stwierdzenia przy przyjmowaniu towaru wad jakościowych lub ilościowych 
artykułów spożywczych odbierający towar winien na odwrocie dowodu dostawy podać ilość             
i gatunek oraz przyczynę nie przyjęcia wadliwego towaru. Zakwestionowany towar winien 
być przez dostawcę zabrany z powrotem na jego koszt. 
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14. Zakwestionowany towar wykonawca wymieni najpóźniej następnego dnia, na koszt własny, 
za wyjątkiem towaru niezbędnego do przygotowania posiłków w danym dniu (dzień 
wystąpienia sytuacji) zakupionego u innego dostawcy. 

15. W wypadku, o którym mowa w ust.16, ewentualne dodatkowe koszty poniesione przez 
placówkę oświatową w związku z awaryjnym zakupem artykułów spożywczych u innego 
dostawcy (niezbędnych do użytku w danym dniu) ponosi wykonawca. 

16. Gdy stwierdzenie niezgodności towaru dotyczy jakości artykułów spożywczych, 
przydatności tego towaru do konsumpcji, placówce oświatowej przysługuje prawo 
zwrócenia się o przeprowadzenie ekspertyzy do jednostki prowadzącej zawodowo takie 
badania.  

17. Koszt ekspertyzy pokrywa wykonawca, o ile ekspertyza potwierdzi złą jakość 
zakwestionowanego towaru. Artykuły spożywcze powinny być wyłączone ze spożycia do 
czasu rozstrzygnięcia o ich przydatności. 

§ 5 
ODSZKODOWANIA I KARY UMOWNE 

1. Strona, która nie wykonała zobowiązania lub wykonała je nienależycie, zobowiązana jest 
do zapłaty kar umownych i naprawienia szkody, jeżeli jest ona  wyższa od dochodzonych kar. 

2. Jeżeli wykonawca nie dotrzyma terminu dostawy, zamawiający ma prawo żądać kary 
umownej w wysokości  10 % wartości niewykonanej partii dostawy za każdy dzień zwłoki. 

3. W przypadku nałożenia na Zamawiającego mandatu przez organ uprawniony do kontroli 
w związku ze stwierdzeniem, iż środki spożywcze nie spełniają wymagań dotyczących 
żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w jednostkach systemu oświaty, Wykonawca 
zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 
odpowiadającej nałożonej karze mandatu. 

4. W przypadku odstąpienia przez zamawiającego od umowy z winy wykonawcy, 
wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10 % planowanych miesięcznych obrotów 
liczonych jako 1/12 wartości jego  oferty przetargowej za każdy miesiąc  niewykonywanej 
umowy (  wartość oferty  brutto : 12 m-cy  x ilość miesięcy niewykonywanych  x 10 %)   na 
konto  zamawiającego NRB 05 1020 4926 0000 1602 0158 8458 . Miesiące niepełne liczone 
są proporcjonalnie wg dni kalendarzowych .  

§ 6 
ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z następujących przyczyn: 
a) wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży  

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
zgodnie z art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. 
Dz.U. 2015, poz. 2164 ze zm.); 

b) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy wykonawcy; 
c) zostanie wykonany nakaz zajęcia majątku wykonawcy; 
d) w przypadku dwukrotnej pisemnej uzasadnionej reklamacji jakości dostarczonego 

towaru(w tym dostarczanie środków spożywczych nie spełniających wymagań 
dotyczących żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w jednostkach systemu oświaty); 

e) w przypadku zaprzestania świadczenia dostaw lub gdy Wykonawca nienależycie 
wykonuje swoje zobowiązania umowne. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy z następującej przyczyny : 
a) zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur VAT mimo dodatkowego 

wezwania w terminie 1 miesiąca od upływu terminu zapłaty, określonego w niniejszej 
umowie; 
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b) zamawiający zawiadomi wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych 
okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec wykonawcy. 

3. W przypadku o którym mowa w ust. 1 lit. d) umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy, 
w terminie 3 dni od wystąpienia drugiej uzasadnionej reklamacji. 

4. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2 (z wyjątkiem ust. 1 lit. d) powinno 
nastąpić w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia przyczyn uzasadniających odstąpienie.  

5. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności takiego 
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

§ 7 
UMOWY O PODWYKONAWSTWO 

1. Wykonawca może powierzyć, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wykonanie części lub całości 
zamówienia podwykonawcom.. 

2. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji części lub całości zamówienia 
podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty 
wynagrodzenia należnego podwykonawcy. 

3. Wykonanie zamówienia w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za 
wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. 
Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.  

§ 8 
OCHRONA DANYCH  

1. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności 
danego go identyfikujące, przedmiot umowy, wysokość wynagrodzenia, stanowią informację 
publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy  z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 
informacji publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2058, z 2016 r. poz. 34, 352, 996), 
która podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy. 

2. Wykonawca wyraża zgodę na udostępnienie w trybie ustawy, o której mowa w ust. 5, 
zawartych w niniejszej umowie dotyczących go danych osobowych w zakresie obejmującym 
imię i nazwisko. a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – również w zakresie 
firmy.  

§ 9 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Sprawy nie uregulowane umową podlegają przepisom Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 
3. W przypadku zaistnienia sporu właściwym miejscowo dla jego rozstrzygnięcia sądem będzie 

sąd właściwy miejscowy dla zamawiającego. 
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron. 
5. Wykonawca zobowiązany jest do  przestrzegania  SIWZ i oferty cenowej jako integralnej 

części umowy.  
 

WYKONAWCA   KONTRASYGNATA ZAMAWIAJĄCY                                                                                                                  

GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO 

…………………………..   ………………………………      …………………………
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Załącznik nr 7 

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

Nazwa i adres Wykonawcy 
 

Wykaz pojazdów w dyspozycji Wykonawcy 
 

W związku z przystąpieniem do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na  

„Dostawa żywności do Zespołu Placówek Oświatowych - Publiczna Szkoła Podstawowa 
nr 1 im. Tadeusza Kościuszki i Przedszkole nr 4 im. Tadeusza Kościuszki w Staszowie 
na  2019r.”  
 

oświadczam że spełniam warunek w zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem 

technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia określony w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia: 

 

L.p.  Samochód   
(marka, nr rejestracyjny)  

Dokument potwierdzający, że 
samochód spełnia  

wymagania do przewozu  
żywności oraz wymogi 

sanitarno- epidemiologiczne  

Podstawa  do 
dysponowania 
samochodem 

(1) (2)  (3)  (4)  
1.      

2.     

 
 
…………………………………………………                                        ……………………………… 
 Miejscowość i data                                                              Podpis/podpisy osób upoważnionych 
     
                                                                                                do podpisania oferty 

 


