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Przetarg nieograniczony nr ZP 221/2/2011 

Zespół Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima i Przedszkole 
Ul. 3-go Maja 9 63-740 Kobylin 

 
SIWZ opublikowana na stronie: www.spkobylin.pl 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

na: 

Dostawę żywności do kuchni przedszkolnej przy Zespole Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima      

i Przedszkole w Kobylinie ul. 3-go Maja 9 

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:15.10.00.00-9, 15.20.00.00.-0, 15.30.00.00-1, 

15.40.00.00-2, 15.50.00.00-3, 15.60.00.00-4, 15.80.00.00-6, 15.81.00.00-9 

 

Rozdział I - Instrukcja 

Rozdział II - Formularz oferty wraz z załączonymi formularzami 

Rozdział III - Wzór umowy 

Rozdział I – INSTRUKCJA 

art. 1 

ZAMAWIAJĄCY 
 
Zespół Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima i Przedszkole, ul. 3-go Maja 9, 63-740 Kobylin,        
NIP: 699-10-27-516, REGON: 000261692, zaprasza do ubiegania się o zamówienie publiczne 
prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. 
                                                                              

art. 2 

INFORMACJE OGÓLNE 

                                                                                    

Podstawa prawna 

1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieo publicznych, opublikowana w Dz.U. z 2010 r. Nr 

113, poz. 759,zwana dalej ustawą, wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy. 

2. Tryb zamówienia publicznego – przetarg nieograniczony. 
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                                                                                       art. 3 

                                                                   PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

§ 1 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa żywności do kuchni przedszkolnej przy Zespole Szkoła 

Podstawowa im. Juliana Tuwima i Przedszkole w Kobylinie, ul. 3-go Maja 9 

2. Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywną dostawę produktów żywnościowych. 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią Formularze cenowe nr 2-8 do Specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia (zwanej dalej Specyfikacją lub SIWZ). 

4. Zamawiający dopuszcza możliwośd składania ofert częściowych na poszczególne pakiety, które 

podzielono na 7 części: 

Częśd 1 - dostawa warzyw, owoców i jaj, zgodnie z Formularzem Nr 2- Formularzem cenowym 

stanowiącym załącznik do SIWZ; 

Częśd 2 - dostawa nabiału i produktów mleczarskich zgodnie z Formularzem Nr 3 - Formularzem 

cenowym stanowiącym załącznik do SIWZ; 

Częśd 3 - dostawa różnych produktów spożywczych zgodnie z Formularzem Nr 4 - Formularzem 

cenowym stanowiącym załącznik do SIWZ; 

Częśd 4 - dostawa mięsa i wędlin  z Formularzem Nr 5 - Formularzem cenowym stanowiącym 

załącznik do SIWZ; 

Częśd 5 - dostawa pieczywa  zgodnie z Formularzem Nr 6 - Formularzem cenowym stanowiącym 

załącznik do SIWZ; 

Częśd 6 - dostawa filetów rybnych mrożonych, owoców i warzyw mrożonych zgodnie z Formularzem 

Nr 7 - Formularzem cenowym stanowiącym załącznik do SIWZ; 

Częśd 7 – dostawa pieczarek zgodnie z Formularzem Nr 8 – Formularzem cenowym stanowiącym 

załącznik do SIWZ; 

Wymagania dotyczące dostaw: 

Dostawy będą realizowane sukcesywnie w ilościach i terminie określonym przez Zamawiającego. Po 
uprzednim telefonicznym zgłoszeniu z dwudniowym wyprzedzeniem wg wskazao Zamawiającego w 
godzinach 6.00 – 14.00 w dni robocze. Wykonawca realizuje dostawy towarów własnym transportem 
i na własne ryzyko (m.in. kwestia zabezpieczenia i ubezpieczenia przewożonej partii towaru) na teren 
kuchni przedszkolnej w Zespole Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kobylinie w dniach od 
poniedziałku do piątku w godz. 6.00 do 14.00 . Ustala się, iż każdorazowo, przed wydaniem 
przedmiotu umowy ilośd dostarczonego towaru oraz jego zgodnośd z zamówieniem, sprawdzona 
zostanie w siedzibie Zamawiającego przez strony. Dostarczane towary muszą spełniad obowiązujące 
wymagania i normy jakościowe zgodnie z wymaganiami zawartymi w Polskich Normach i muszą 
posiadad ważne terminy do spożycia. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego złej jakości  
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dostarczonego towaru, strony sporządzają protokół wskazując w nim rodzaj stwierdzonych wad. 
Protokół ten stanowid będzie wezwanie Zamawiającego skierowane do Wykonawcy o wymianę 
dostarczonej partii towaru (lub jej poszczególnego elementu) na nową partię (nowy element) na 
własny koszt i ryzyko Wykonawcy do 3 dni od daty zgłoszenia. Wielkości zamówienia podane w 
załączniku nr 2-8 w Formularzu asortymentowo-cenowym, są wielkościami orientacyjnymi, które 
będą korygowane w zależności od zapotrzebowania z zastrzeżeniem, iż dokonane zmiany nie 
spowodują zwiększenia wartości brutto umowy. Podane ilości towarów wymienionych w ofercie 
mogą byd w trakcie wykonywania umowy zmniejszane lub zmieniane. W takiej sytuacji Wykonawca 
nie ma roszczenia o zakup przez Zamawiającego towarów, których ilośd Zamawiający ograniczył lub 
zmienił. Zakup towarów przez Zamawiającego w ilości mniejszej od ustalonej w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia nie stanowi niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Wykonawca 
otrzyma jedynie zapłatę należną z tytułu dostarczonego towaru. Środek transportu musi byd 
przystosowany do przewożenia towaru zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi. Towary 
będą dostarczane w opakowaniach Wykonawcy, za które nie będzie pobierał opłat, a Zamawiający 
zobowiązany będzie do ich zwrotu. Zapłata za dostarczony towar nastąpi przelewem do 10 dnia 
miesiąca następującego po miesiącu w którym została wystawiona faktura. 
Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia żywności, która została wyprodukowana i przechowywana 

zgodnie z wymaganiami systemu HACCP. 

W przypadku nie przestrzegania terminu dostaw oraz powtarzających się uchybieo w realizacji 

warunków, Kupujący ma prawo jednostronnego rozwiązania umowy bez zachowania okresu 

wypowiedzenia.  

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. W związku z tym każdą wyspecyfikowaną w 

SIWZ częśd (7 części) należy traktowad jako oddzielny przedmiot zamówienia (oddzielne zamówienia), 

wszelkie zapisy znajdujące się w SIWZ dotyczące oferty należy rozumied jako oferty częściowej. 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialnośd za jakośd wykonanych dostaw. 

Dostarczane mięso i wyroby mięsne każdorazowo powinny pochodzid z udokumentowanego źródła i 

powinny spełniad wszelkie normy nałożone obowiązującymi w tym zakresie przepisami sanitarnymi i 

weterynaryjnymi m.in. z ustawą z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego 

(Dz. U. z 2006 r. nr 17 poz. 127 z późn. zm). 

 Dostarczane mięso i wyroby mięsne muszą byd dostarczane w czystych, zamkniętych pojemnikach 

do przewozu mięsa i wyrobów mięsnych. Mięso surowe nie może byd przewożone razem z 

wędlinami. 

 Mrożonki mają byd dostarczane do Przedszkola w formie nie rozmrożonej 

§ 2 

Termin wykonania zamówienia 

Wymagany termin (okres) realizacji przedmiotu zamówienia – 01.01.2012 – 31.12.2012 
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§ 3 

Zamówienia uzupełniające 

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówieo uzupełniających, o których mowa w art. 

67 ust. 1 pkt 7 Ustawy 

art. 4 

OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZ OŚWIADCZEO LUB DOKUMENTÓW 

JAKIE MAJĄ DOSTARCZYD WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW 

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z 

POSTĘPOWANIA ORAZ INNYCH DOKUMENTÓW 

§ 1 

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 
W przetargu mogą wziąd udział Wykonawcy: 

1. Spełniający warunki określone w art.22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. tj. 
Wykonawcy, którzy: 
a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności , jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 
b) Posiadają wiedzę i doświadczenie ; 
c) Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia; 
d) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację zamówienia 

   
Sposób dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 
Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana wg formuły: 
 
Spełnia - nie spełnia. 
Wykonawca ma prawo złożyd tylko jedną ofertę przy czym oferta może dotyczyd kilku 
pakietów. 
 
 
 
                                                    

§ 2 

Wykaz oświadczeo i dokumentów, jakie mają dostarczyd Wykonawcy w celu potwierdzenia 

spełniania warunków udziału w postępowaniu  

Do oferty muszą byd dołączone oświadczenia i dokumenty określone poniżej: 

a) wypełniony i podpisany druk FORMULARZ OFERTOWY -załącznik nr 1, 

który należy sporządzid ściśle wg wzoru druku załączonego przez Zamawiającego 

b) wypełniony i podpisany druk FORMULARZ ASORTYMENTOWO -CENOWY - załącznik nr 2-8, 

             który     należy sporządzid ściśle wg wzoru. Sporządzenie w sposób odbiegający 

             od    wymaganych elementów cenotwórczych oraz w wymagającej kolejności  
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 spowoduje   odrzucenie oferty. 

 

c) oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnienie warunków zawartych  

              w art. 22 ust. 1 ustawy - załącznik nr 9 

d) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, 

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

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

do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2  załącznik nr 10 

 

Dokumenty muszą byd złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodnośd z 

oryginałem przez Wykonawcę. Dokumenty złożone w formie kopii muszą byd opatrzone klauzulą „ZA 

ZGODNOŚD Z ORYGINAŁEM” i poświadczone za zgodnośd przez Wykonawcę. Brak jakiegokolwiek 

dokumenty powoduje odrzucenie oferty. 

                                                 

Art. 5. 

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ 

PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEO I DOKUMENTÓW 

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują 

pisemnie. Wykonawca może zwracad się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich 

wątpliwości związanych ze SIWZ, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania 

na piśmie pod adresem: 

 

Zespół Szkoła podstawowa i Przedszkole 

Ul. 3-go Maja 9 

63-740 Kobylin 

tel. 065-548-24-32 

 

Zamawiający może zwoład zebranie wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości 

dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest 

udostępniana na stronie internetowej, informację o terminie zebrania zamieszcza także na tej 

stronie; w takim przypadku sporządza informację zawierającą zgłoszone na zebraniu pytania o 

wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz odpowiedzi na nie, bez 

wskazywania źródeł zapytao. Informację z zebrania doręcza się niezwłocznie wykonawcom, którym 

przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza także na tej stronie 

Treśd wyjaśnienia zostanie przekazana jednocześnie wszystkim wykonawcom, którzy pobrali 

SIWZ bezpośrednio u Zamawiającego, bez wskazania źródła zapytania. 

W toku oceny ofert Zamawiający może żądad od Wykonawcy pisemnych wyjaśnieo 

dotyczących treści złożonej oferty. 
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Art. 6 

Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami 

1.Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest: 

Wciórka Justyna – tel. 65 548 24 32                                                        

2. Z osobą wymienioną w ust. 1 można kontaktowad się w dni robocze w godzinach 7.15 - 15.15 

telefonicznie lub osobiście w siedzibie zamawiającego, określonej w ust. 3 niniejszego paragrafu, po 

uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania. 

                                                             

3. Adres, na który należy przesyład korespondencję: 

                                 Zespół Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima 

                                 I Przedszkole 

                                 Ul. 3-go Maja 9 

                                 63-740 Kobylin 

Art. 7 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM. 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

Art. 8. 

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni, tj. do dnia 09.01.2012 r. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z 

upływem terminu składania ofert.                                                              

art. 9. 

CENA OFERTY 

Opis sposobu obliczenia ceny oferty 

Zamawiający dokona wyboru oferty z najniższą cena, cena = 100% 

 

art. 10 

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

                                                                             

1. Oferta powinna byd napisana w języku polskim przez osobę upoważnioną do reprezentowania 

firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązao w wysokości odpowiadającej cenie oferty. 
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2. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą byd parafowane własnoręcznie przez osobę 

podpisującą ofertę. 

3. Oferty należy złożyd w kopercie opisanej następująco: 

 

 

 
                   Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole ul. 3-go Maja 9   63-740 Kobylin 
                             Oferta – dostawa żywności do kuchni przedszkolnej. 
                             Nie otwierad przed 30.11.2011 do godz. 10.15 
 

 

Koperta zawierająca ofertę powinna posiadad nazwę i adres Wykonawcy, byd zamknięta i 

zabezpieczona przed otwarciem, bez uszkodzenia, gwarantująca zachowanie poufności jej treści do 

czasu otwarcia. 

4. Dokumenty sporządzone przez Wykonawcę powinny byd podpisane przez osobę uprawnioną. 

Jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi byd załączone pełnomocnictwo 

posiadające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy. W 

przypadku złożenia kserokopii, pełnomocnictwo musi byd potwierdzone za zgodnośd z oryginałem 

przez osoby udzielające pełnomocnictwa. 

5. Oferta powinna byd zamknięta w sposób uniemożliwiający wypadniecie jakiegokolwiek 

dokumentu. 

 

art. 11 

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Ofertę należy złożyd w zamkniętej i opisanej kopercie w siedzibie Szkoły Podstawowej w 

Kobylinie do dnia 30.11.2011 r. do godz. 10.00 . 

2. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania. 

3. Otwarcie ofert nastąpi dnia 30.11.2011 r. o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego - 

             sekretariat Szkoły Podstawowej w Kobylinie 

 

art. 12 

Informacja o formalnościach, jakie powinny zostad dopełnione 

po wyborze oferty w celu zawarcia umowy. 

 

Zamawiający powiadomi na piśmie o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców, którzy 

ubiegali się o udzielenie zamówienia. Wybranemu Wykonawcy, Zamawiający określi miejsce i termin 

podpisania umowy, zgodnie z treścią art.94 ustawy Prawo zamówieo publicznych. 
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art. 13 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

art.14 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone w treści 

zawartej umowy. 

 

Wszelkie postanowienia zawiera wzór umowy (załącznik nr 11 do SIWZ). Umowa zostanie zawarta w 

formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze 

oferty, nie później jednak niż przez upływem terminu związania ofertą. 

 

                     

art. 15 

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługującej Wykonawcy w toku 

postępowania o zamówienia publiczne. 

 

Ubiegającym się o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej zgodnie z art.179-198 

ustawy Prawo zamówieo publicznych. 

 

 

Kobylin, dn. 21.11.2011 
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                                                                                                                                      ZAŁĄCZNIK NR 1 

FORMULARZ OFERTOWY 

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

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

Numer telefonu/faksu .............................................................................................................................. 

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

Numer konta bankowego ......................................................................................................................... 

Nawiązując do zaproszenia o zamówienia publiczne w trybie przetargu nieograniczonego składamy 

niniejszą ofertę na: 

 

PAKIET nr ............................ Nazwa pakietu ............................................................................................. 

zgodnie z formularzem asortymentowo-cenowym - załącznik nr 2 za cenę: 

wartośd netto ................................................ zł 

(słownie: ..................................................................................................................................................) 

wartośd Vat ................................................... zł 

(słownie: ..................................................................................................................................................) 

wartośd brutto ............................................... zł 

(słownie: ..................................................................................................................................................) 

 

 

PAKIET nr ............................ Nazwa pakietu ............................................................................................. 

zgodnie z formularzem asortymentowo-cenowym - załącznik nr 3 za cenę: 

wartośd netto ................................................ zł 

(słownie: ..................................................................................................................................................) 

wartośd Vat ................................................... zł 

(słownie: ..................................................................................................................................................) 

wartośd brutto ............................................... zł 

(słownie: ..................................................................................................................................................) 
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PAKIET nr ............................ Nazwa pakietu ............................................................................................. 

zgodnie z formularzem asortymentowo-cenowym - załącznik nr 4 za cenę: 

wartośd netto ................................................ zł 

(słownie: ..................................................................................................................................................) 

wartośd Vat ................................................... zł 

(słownie: ..................................................................................................................................................) 

wartośd brutto ............................................... zł 

(słownie: ..................................................................................................................................................) 

 

 

PAKIET nr ............................ Nazwa pakietu ............................................................................................. 

zgodnie z formularzem asortymentowo-cenowym - załącznik nr 5 za cenę: 

wartośd netto ................................................ zł 

(słownie: ..................................................................................................................................................) 

wartośd Vat ................................................... zł 

(słownie: ..................................................................................................................................................) 

wartośd brutto ............................................... zł 

(słownie: ..................................................................................................................................................) 

 

 

PAKIET nr ............................ Nazwa pakietu ............................................................................................. 

zgodnie z formularzem asortymentowo-cenowym - załącznik nr 6 za cenę: 

wartośd netto ................................................ zł 

(słownie: ..................................................................................................................................................) 

wartośd Vat ................................................... zł 

(słownie: ..................................................................................................................................................) 

wartośd brutto ............................................... zł 

(słownie: ..................................................................................................................................................) 

 



11 
 

PAKIET nr ............................ Nazwa pakietu ............................................................................................. 

zgodnie z formularzem asortymentowo-cenowym - załącznik nr 7 za cenę: 

wartośd netto ................................................ zł 

(słownie: ..................................................................................................................................................) 

wartośd Vat ................................................... zł 

(słownie: ..................................................................................................................................................) 

wartośd brutto ............................................... zł 

(słownie: ..................................................................................................................................................) 

 

PAKIET nr ............................ Nazwa pakietu ............................................................................................. 

zgodnie z formularzem asortymentowo-cenowym - załącznik nr 8 za cenę: 

wartośd netto ................................................ zł 

(słownie: ..................................................................................................................................................) 

wartośd Vat ................................................... zł 

(słownie: ..................................................................................................................................................) 

wartośd brutto ............................................... zł 

(słownie: ..................................................................................................................................................) 

 

PAKIET nr ............................ Nazwa pakietu ............................................................................................. 

zgodnie z formularzem asortymentowo-cenowym - załącznik nr 9 za cenę: 

wartośd netto ................................................ zł 

(słownie: ..................................................................................................................................................) 

wartośd Vat ................................................... zł 

(słownie: ..................................................................................................................................................) 

wartośd brutto ............................................... zł 

(słownie: ..................................................................................................................................................) 
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W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w okresie 

12 miesięcy od daty podpisania umowy: 

 

 Będziemy realizowad dostawy w ilościach i terminach określonych przez Zamawiającego na 

adres Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kobylinie, ul. 3-go Maja 9 po uprzednim 

telefonicznym zgłoszeniu zamówienia z dwudniowym wyprzedzeniem wg wskazao 

Zamawiającego w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 6.00 do 14.00 

 Będziemy realizowad dostawy własnym transportem i na własne ryzyko 

 Akceptujemy termin płatności do 10-go dnia miesiąca następującego po miesiącu dostawy w 

formie przelewu 

 

Ponadto: 

1. Oświadczamy, że 

           - Spełniamy warunki określone w art. 22 ustawy - Prawo zamówieo publicznych, 

           - Zamówienia zrealizujemy sami, bez udziału podwykonawców 

2. Zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w specyfikacji    istotnych 

warunków zamówienia, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeo oraz zdobyliśmy  

konieczne informacje do przygotowania oferty. 

4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ. 

5. Deklarujemy, że wszystkie oświadczenia i informacje zawarte w niniejszej ofercie są 

kompletnie prawdziwe i dokładne w każdym szczególe. 

6. Oświadczamy, że wszelkie oferowane towary są dopuszczone do obrotu i odpowiadają 

wymaganiom jakościowym, które są zawarte w obowiązujących normach. 

 

Ofertę proszę ułożyd wg: 

·  Formularz oferty - załącznik nr 1 

·  Formularz asortymentowo-cenowy - załącznik nr 2-8 

·  Oświadczenie art. 22 - załącznik nr 9 

 

·  Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do 

   ewidencji  działalności gospodarczej 

 

 

 

 

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

 

 

 

                                                                                                 .......................................................................... 
                                                                                                                                 podpisy osób upoważnionych do reprezentowania 

                                                                                                                                                   Wykonawcy lub pełnomocnika 
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Przetarg nieograniczony nr ZP 221/2/2011 

 

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

     Pieczęd firmowa Wykonawcy 
 

FORMULARZ NR 2 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP.  
 
na : „Dostawę żywności do kuchni przedszkolnej przy Zespole Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima i Przedszkole w Kobylinie, ul. 3-go Maja 9”  
 

FORMULARZ CENOWY 
 

Częśd I – warzywa i owoce 
                 

Lp. 
Przedmiot zamówienia opis 

 
Jednostka miary 

Szacunkowa 
ilośd 

Cena 
Jednostkowa 

netto 

Wartośd 
netto 

Stawka VAT Wartośd brutto 

  1                                     2                    3              4              5              6                    7               8 

1. banan kg 500     
2. buraki kg 640     
3.  cebula kg 90     
4. czosnek kg 1     
5. Fasola biała drobna kg 150     
6.  Groch połówki kg 270     
7. gruszka kg 90     
8. jabłko kg 850     
9. Kapusta biała kg 300     
10. Kapusta czerwona kg 130     
11. Kapusta kwaszona kg 230     
12. Kapusta pekioska kg 120     
13. kiwi Szt. 1.950     
14. koperek pęczek 590     
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15. mandarynka kg 160     
16. marchew kg 330     
17. Pietruszka natka pęczek 230     
18. pomidory kg 50     
19. por Szt. 110     
20. sałata Szt. 25     
21.  Seler korzeo kg 310     
22. kalarepa Szt. 70     
23. Ogórek kwaszony kg 350     
24. Ogórek zielony kg 115     
25. pietruszka kg 180     
26. rabarbar kg 7     
27. brokuły Szt. 30     
28. Sałata lodowa Szt. 90     
29. kalafior Szt. 20     
30. nektarynka opakowanie 20     
31. pomaraocz kg 390     
32. szczypiorek pęczek 60     
33. Kompot brzoskwiniowy Szt. 100     
34. Kompot truskawkowy Szt. 100     
35. Kompot węgierkowy Szt. 80     
36. Kompot wiśniowy Szt. 70     
37. Pomidor konserwowy Szt. 110     
38. ziemniaki kg 9.200     
39. jaja Szt. 7.800     

                                                                                                                                                              RAZEM             X  

 
....................................................                                                                                                           ……………………………………………………………………………………… 
                         miejscowośd, data                                                                                                                                                                         pieczęcie imienne i podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy 
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Przetarg nieograniczony nr ZP 221/2/2011 

 

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

     Pieczęd firmowa Wykonawcy           

FORMULARZ NR 3 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP.  

 

na : „Dostawę żywności do kuchni przedszkolnej przy Zespole Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima i Przedszkole w Kobylinie, ul. 3-go Maja 9”  

 

FORMULARZ CENOWY 

Częśd II – Nabiał i produkty mleczarskie 

Lp. Przedmiot zamówienia opis Producent Lub nazwa produktu 
Jednostka 

miary 
Szacunkowa 

ilośd 

Cena 
jednostkowa 

netto 

Wartośd 
netto 

Stawka 
VAT 

Wartośd 
brutto 

1. Masło ekstra   kg 125     
2. Mleko 2% (najlepiej folia)   l 1.000     
3. Ser półtłusty   kg 280     
4. Jogurt typu Danon gratka lub 

równoważny 
  Szt. 3.500     

5. Ser żółty (blok)   kg 9     
6. Śmietana 18% kubek 200ml   Szt. 2650     
7. Śmietana 12% kubek 200ml   Szt. 300     
8. Twarożek śmietankowy   kg 14     

                                                                   RAZEM       X  

 

…………………………………………………………………………                                                                                   ……………………………………………………………………………………………….. 
                                       miejscowośd, data                                                                                                                                                                     pieczęcie imienne i podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy 
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Przetarg nieograniczony nr ZP 221/2/2011 

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

     Pieczęd firmowa Wykonawcy           

FORMULARZ NR 4 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP.  

na : „Dostawę żywności do kuchni przedszkolnej przy Zespole Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima i Przedszkole w Kobylinie, ul. 3-go Maja 9”  

 

FORMULARZ CENOWY 

Częśd III – różne produkty spożywcze 

Lp. Przedmiot zamówienia opis 
Producent lub nazwa 

produktu, 
gramatura/pojemnośd 

Jednostka 
miary 

Szacunkowa 
ilośd 

Cena 
Jednostkowa 

netto 

Wartośd 
netto 

Stawka 
VAT 

Wartośd brutto 

1. Buraczki tarte Moryo 292 g 
lub równoważne 

 Szt. 230     

2. Dżem truskawkowy 
niskosłodzony 

 Szt. 100     

3. Przecier jabłkowy  litr 70     
4. Przecier pomidorowy Kotlin 

lub równoważne 
 litr 330     

5. Sok pomaraoczowy Vitax 
lub równoważne 

 Szt. 90     

6. Sok malinowy Vitax lub 
równoważne 

 Szt. 90     

7. Sok pomidorowy Tymbark 
lub równoważny 

 litr 70     

8. Sok truskawkowy Vitax lub 
równoważny 

 Szt. 80     
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9. Sok wiśniowy Vitax lub 
równoważny 

 Szt. 80     

10. Soczki w kartoniku małe  Szt. 7.000     
11. Sok marchwiowy typu 

Kubuś lub równoważny 
 Szt. 700     

12. Bułka tarta Mamut lub 
równoważne 

 kg 60     

13. cukier  kg 1.000     
14. Cukier puder  kg 40     
15. czekolada  Szt. 740     
16. Delikat do mięs 200 g Knorr 

lub równoważne 
 Szt. 50     

17. Galaretka Winiary różne 
smaki (lub równoważne)20g 

 Szt. 500     

18. Herbata indyjska 
granulowana 100g 

 Szt. 50     

19. Vegeta 75 g lub 
równoważne 

 Szt. 1.100     

20. Mąka ziemniaczana   kg 25     
21. Kasza jęczmienna  drobna 

 
 kg 130     

22. Kaszka manna Kraszewice 
lub równoważna 

 kg 110     

23. Kostki rosołowe Winiary 
40g lub równoważne 

 Szt. 1.000     

24. Kwasek cytrynowy 50g 
Winiary lub równoważny 

 Szt. 190     

25. Maggi 
 

 litr 35     

26. Majeranek 
 

 kg 10     

27. Majonez 750ml Winiary lub 
równoważny 

 Szt. 30     

28. Makaron kolanka Lubella 
lub równoważny 500 g 

 Szt. 1.000     
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29. Makaron nitka Divella lub 
równoważny 500g 

 Szt. 330     

30. Mąka tortowa Kraszewice 
lub równoważna 

 kg 800     

31. Musztarda stołowa   Szt. 80     
32. Cukier waniliowy  Szt. 10     
33. Pieprz mielony 20g  Szt. 50     
34. Ryż luzem  kg 180     
35. Ryż woreczki 4x100g  szt. 100     
36. Groszek ptysiowy  Szt. 50     
37. sól  kg 250     
38. Kisiel Delecta lub 

równoważny 
 Szt. 40     

39. Makaron spaghetti  500g  Szt. 280     
40. oregano  Szt. 20     
41. Sos sałatkowy Knorra lub 

równoważny 
 Szt. 150     

42. Zioła prowansalskie  Szt. 20     
43. bazylia  Szt. 10     
44. Papryka sypka  Szt. 30     
45. Margaryna zwykła  kg 150     
46. Olej kujawski 1 l lub 

równoważne 
 litr 2.000     

47. Ketchup Kotlin lub 
równoważny 

 Szt. 340     

         
                                                                                                                                                    Razem                x  

  

……………………………………………………………………………… 
                      Miejscowośd, data 
                                                                                                                                                                                                                                                  …………………. …………………………………………………………………………………………………….. 
                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                Pieczęcie imienne i podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy 
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Przetarg nieograniczony nr ZP 221/2/2011 

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

     Pieczęd firmowa Wykonawcy           

FORMULARZ NR 5 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP.  

na : „Dostawę żywności do kuchni przedszkolnej przy Zespole Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima i Przedszkole w Kobylinie, ul. 3-go Maja 9”  

FORMULARZ CENOWY 

Częśd  I V – mięsa i wędliny 

Lp. 
Przedmiot zamówienia 

i opis 
Producent lub nazwa 

produktu 
Jednostka 

miary 
Szacunkowa 

ilośd 

Cena 
jednostkowa 

netto 

Wartośd 
netto 

Stawka 
VAT 

Wartośd brutto 

1. boczek  kg 160     
2. Boczek wędzony  kg 50     
3. korpusy  kg 55     
4. kurczaki  kg 190     
5. łopatka  kg 760     
6. Mięso mielone  kg 220     
7. parówki  kg 440     
8. schab  Kg 90     
9. Dwiartki drobiowe lub 

udka 
 kg 200     

10. Szynka - obkład  kg 7     
11. Kiełbasa śląska  kg 50     
12. Wątróbka drobiowa  kg 70     
13. Filet z kurczaka   kg 120     
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14. kości  kg 230     
15. Smalec wiejski  kg 80     

                                                                                                                                         Razem       x  

 

 

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

                      Miejscowośd, data                                                                                                                                                             Pieczęcie imienne i podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy               
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Przetarg nieograniczony nr ZP 221/2/2011 

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

     Pieczęd firmowa Wykonawcy           

FORMULARZ NR 6 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP.  

na : „Dostawę żywności do kuchni przedszkolnej przy Zespole Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima i Przedszkole w Kobylinie, ul. 3-go Maja 9”  

FORMULARZ CENOWY 

Częśd  V – Pieczywo, wyroby piekarskie i ciastkarskie 

Lp. 
Przedmiot 

zamówienia 
i opis 

Producent lub nazwa 
produktu 

gramatura/pojemnośd 
 

Jednostka 
miary 

Szacunkowa 
ilośd 

Cena 
jednostkowa 

netto 

Wartośd 
netto 

Stawka 
Vat 

 
Wartośd 
brutto 

1. Chleb duży 1 kg   Szt. 1.000      

2. Bułka duża   Szt. 1.500      

3. Bułka hot-dog   Szt. 5.300      

4. Drożdże 0,5 kg   kg 10      

                                                    Razem        x   

 

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

                      Miejscowośd, data 

                                                                                                                                                                                                                                                                             

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

                                                                                                                                                                                                                                      Pieczęcie imienne i podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy 
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Przetarg nieograniczony nr ZP 221/2/2011 

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

     Pieczęd firmowa Wykonawcy           

FORMULARZ NR 7 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP.  

na : „Dostawę żywności do kuchni przedszkolnej przy Zespole Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima i Przedszkole w Kobylinie, ul. 3-go Maja 9”  

FORMULARZ CENOWY 

Częśd  VI – Filety rybne mrożone, owoce i warzywa mrożone 

Lp. Przedmiot zamówienia i opis 
Producent lub nazwa 

produktu, 
gramatura/pojemnośd 

Jednostka 
miary 

Szacunkowa 
ilośd 

Cena 
Jednostkowa 

netto 

Wartośd 
netto 

Stawka 
VAT 

Wartośd 
brutto 

1. Truskawki mrożone  kg 20     
2. Fasolka szparagowa  kg 220     
3. Groszek z marchewką  kg 40     
4. Kalafior mrożony  kg 70     
5. Marchew mrożona  kg 240     
6. Frytki 2500 g  kg 160     
7. Zupa jarzynowa  kg 230     
8. Zupa wiosenna  kg 170     
9. Włoszczyzna mrożona  kg 170     
10. Paluszki rybne  kg 70     
11. Burgery rybne  kg 120     

                                                                                                                                                                         Razem       x  

 

………………………………………………………………………………                                                                                                                                        ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                           Miejscowośd, data                                                                                                                                                                             Pieczęcie imienne i podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy 
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Przetarg nieograniczony nr ZP 221/2/2011 

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

     Pieczęd firmowa Wykonawcy           

FORMULARZ NR 8 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP.  

na : „Dostawę żywności do kuchni przedszkolnej przy Zespole Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima i Przedszkole w Kobylinie, ul. 3-go Maja 9”  

FORMULARZ CENOWY 

Częśd  VII – Pieczarki 

Lp. Przedmiot zamówienia i opis 
Producent lub nazwa 

produktu, 
gramatura/pojemnośd 

Jednostka 
miary 

Szacunkowa 
ilośd 

Cena 
Jednostkowa 

netto 

Wartośd 
netto 

Stawka 
VAT 

Wartośd 
brutto 

1. Pieczarki   kg 60     
         

                                                                                                                                                                         Razem       x  

 

………………………………………………………………………………                                                                                                                                        ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                           Miejscowośd, data                                                                                                                                                                             Pieczęcie imienne i podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy 
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ZAŁĄCZNIK NR 9 

 

OŚWIADCZENIE 

Z art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy Prawo zamówieo publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówieo publicznych (tj. Dz. U. 2010 nr 113, poz. 759 ze zmianami): 

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na dostawę żywności do kuchni 
przedszkolnej dla potrzeb Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kobylinie, oświadczam, że: 

1) Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

2) Posiadam wiedzę i doświadczenie  
3) Dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia 
4) Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację zamówienia. 

 

 

................................., dnia ....................                                          ……………................................................. 
                                                                                                            podpis 
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Załącznik nr 10 

OŚWIADCZENIE  

w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 

ustawy Pzp 

 

 

W związku z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę żywności 

do kuchni przedszkolnej przy Zespole Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima i przedszkole              

w Kobylinie”, oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu na mocy art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieo publicznych (tj. Dz. U. 2010 nr 113, poz. 759 ze zmianami). 

 

 

…………………………………………. dnia………………………                         …………………………………………………….. 
                                                                                                                        (podpisy osób uprawnionych) 
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Załącznik nr 11 

PROJEKT 

UMOWA DOSTAWY 
 
Zawarta w dniu ............................ 2011 roku pomiędzy działającym w imieniu i na rzecz Gminy 
Kobylin Dyrektorem Zespołu Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima i Przedszkole w Kobylinie 
mającym swoją siedzibę przy ul. 3-go Maja 9, 63-740 Kobylin, identyfikującym się numerem NIP 699-
10-27-516 Zwanym w tekście „Zamawiającym”, w imieniu którego działają: 
 
Emanuela Czwojdzioska – Dyrektor 
 
a 
 
................................................................................................................................................................... 

z siedzibą w ............................................................................................................................................... 

identyfikujący się numerem NIP ............................................................................................................... 

w imieniu którego działają: ....................................................................................................................... 

zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez: ........................................................................... 

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu 

nieograniczonego na dostawę żywności do kuchni przedszkolnej, przeprowadzonego zgodnie z 

ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówieo publicznych (t.j. Dz. U. 2010 nr 113, poz. 759 ze 

mianami), została zawarta umowa o następującej treści: 

 

Przedmiot umowy 

§ 1. 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa żywności do kuchni przedszkolnej w podziale na pakiety dla 

potrzeb Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kobylinie, zakwalifikowanych do grup: 

15300000-1, 15800000-6, 15600000-4, 15400000-2, 

15100000-9, 15500000-3, 15200000-0, 15100000-9  

Słownika CPV, zwana w dalszej części umowy dostawy. 

2. Przedmiot umowy wyszczególniony został w Formularzu asortymentowo-cenowym ( w załączniku 

Nr 2 - 8 oferty). 

3. Zamawiający wymaga złożenia oferty obejmującej wykonanie całości pakietu przedmiotu 

zamówienia. 
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Zasady realizacji przedmiotu umowy 

 

 

§ 2. 

 

1. Dostawa będzie realizowana sukcesywnie (partiami) w ilości i terminie określonym przez 

Zamawiającego, po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu z dwudniowym wyprzedzeniem wg wskazao 

Zamawiającego w godzinach 6.00 – 14.00 w dni robocze. 

2. Wykonawca dostarczy każdą partię własnym transportem. 

3. Wykonawcy realizuje dostawy towarów własnym transportem i na własne ryzyko (m.in. kwestia 

zabezpieczenia i ubezpieczenia przewożonej partii towaru) na teren kuchni przedszkolnej w Zespole 

Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kobylinie w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 6.00 do 

14.00 . 

4. Ustala się, iż każdorazowo, przed wydaniem przedmiotu umowy ilośd dostarczonego towaru oraz 

jego zgodnośd z zamówieniem, sprawdzona zostanie w siedzibie Zamawiającego przez strony. 

Dostarczane towary muszą spełniad obowiązujące wymagania i normy jakościowe zgodnie z 

wymaganiami zawartymi w Polskich Normach i muszą posiadad ważne terminy do spożycia. 

5. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego złej jakości dostarczonego towaru, strony 

sporządzają protokół wskazując w nim rodzaj stwierdzonych wad. 

6. Protokół ten stanowid będzie wezwanie Zamawiającego skierowane do Wykonawcy o wymianę 

dostarczonej partii towaru (lub jej poszczególnego elementu) na nową partię (nowy element) na 

własny koszt i ryzyko Wykonawcy do 3 dni od daty zgłoszenia. 

7. Wykonawca realizuje dostawy do siedziby Zamawiającego własnym transportem, na własny koszt. 

Środek transportu musi byd przystosowany do przewożenia towarów zgodnie z obowiązującymi 

przepisami sanitarnymi. 

8. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyd towary we własnych opakowaniach, za które nie będzie 

pobierał opłat, a Zamawiający zobowiązany będzie do ich zwrotu. 

9. Na przedmiot umowy (każdą jego partię) przysługiwad będzie okres gwarancji odpowiadający 

okresowi gwarancji udzielonej przez producenta danej partii przedmiotu zamówienia. 

10. Wielkośd zamówienia podane w załączniku nr 2-8, są wielkościami orientacyjnymi, które będą 

korygowane w zależności od zapotrzebowania z zastrzeżeniem, iż dokonane zmiany nie spowodują 

zwiększenia wartości brutto umowy, o której mowa w § 4. 

11. Podane ilości towarów, wymienionych w załączniku nr 2-8 mogą byd w trakcie wykonywania 

umowy zmniejszane lub zmieniane. W takiej sytuacji Wykonawca nie ma roszczenia o zakup przez 

Zamawiającego towarów, których ilośd Zamawiający ograniczył lub zmienił. 

12. Zakup towarów przez Zamawiającego w ilości mniejszej od ustalonej w załączniku nr 2-8 nie 

stanowi niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Wykonawca otrzyma jedynie zapłatę 

należną mu z tytułu dostarczonego towaru. 
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Zobowiązania stron 

§ 3. 

 

1. Dostawa towaru musi odpowiadad wymaganiom przedstawionym przez Zamawiającego w SIWZ 

oraz musi spełniad wymagania zasadnicze dla przedmiotu zamówienia określone przepisami prawa. 

2. Ilekrod w załączniku nr 2-8, którym jest oferta Wykonawcy, przedmiot umowy (jego elementy) są 

określone w sposób odmienny (ale jako równoważny) od asortymentu wskazanego przez 

Zamawiającego w SIWZ na podstawie, której Wykonawca złożył ofertę - należy rozumied, iż wszelkie 

ryzyko (w tym koszty ewentualnych ekspertyz) związane z udowodnieniem tzw. „równoważności” 

spoczywa na Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany będzie w takim przypadku wykazad, iż 

oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonad przedmiot umowy z zachowaniem należytej staranności, z 

uwzględnieniem zawodowego charakteru swojej działalności, przy wykorzystaniu całej posiadanej 

wiedzy i doświadczenia.  

4. Wykonawca oświadcza, iż posiada kwalifikacje i uprawnienia wymagane do prawidłowego 

wykonania przedmiotu umowy. 

5. Przy wykonywaniu umowy Wykonawca ponosi odpowiedzialnośd za terminowe, rzetelne i 

kompetentne wykonywanie przedmiotu umowy. 

 

Cena i warunki płatności 

§ 4. 

Wartośd umowy w czasie obowiązywania nie przekroczy kwoty brutto ...........................................PLN 

 

(słownie: ..................................................................................................................................................) 

 

§ 5. 

 

1. Ceny jednostkowe netto towarów zostały określone w Formularzu Asortymentowo- 

Cenowym, który stanowi podstawę umowy i obejmują koszty transportu do miejsca oraz 

koszty związane z zabezpieczeniem i ubezpieczeniem przewożonego towaru. 

2. Wykonawca gwarantuje stałośd cen towarów określonych w formularzu asortymentowo-

cenowym, z zastrzeżeniem, o którym mowa w poniższych ust. 3-10. 

3. W czasie obowiązywania umowy Wykonawca może obniżyd ceny towarów (danej partii) bez 

uprzedniego powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego. 

4. Wykonawca obniży cenę dostawy danej partii, jeżeli będzie to uzasadnione spadkiem ceny 

towaru na rynku. 

5. Jeżeli w trakcie realizacji niniejszej umowy nastąpi wzrost cen towarów na rynku, Wykonawca 

może ubiegad się o podwyższenie cen. 

6. Zamawiający uwzględni żądanie Wykonawcy, o którym mowa w powyższym ust. 5, gdy 

wzrost cen towarów nie wynika z winy Wykonawcy oraz gdy wzrost cen nie był możliwy do 

przewidzenia. 

7. Żądanie podwyższenia cen, o którym mowa w ust. 5, musi zostad przedstawione 

Zamawiającemu w formie wniosku wraz z dokumentami potwierdzającymi wzrost cen. 
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8. Wzrost ceny, o której mowa może nastąpid raz na trzy miesiące w granicach 

nieprzekraczających wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego 

przez Prezesa GUS za kwartał poprzedzający podwyżkę, publikowanego w monitorze Polskim. 

9. Gdy z przedstawionych dokumentów, o których mowa w powyższym: 

1) Nie wynika koniecznośd podwyższenia cen towarów, lub 

2) Gdy podwyższenie tych cen wiąże się z winą Wykonawcy, lub 

3) Gdy Zamawiający na podstawie przeprowadzonego rozpoznania rynku towarów - nie 

stwierdził wzrostu cen, wniosku Wykonawcy nie uwzględnia się. 

10. W przypadku podwyższenia cen towarów, Zamawiający sporządza aneks do umowy, w 

którym określi procentową lub wartościową wysokośd podwyżki, ceny po zastosowaniu 

podwyżki oraz dzieo wejścia w życie ustaleo aneksu. 

11. Dostawa przez Wykonawcę towarów po cenach wyższych od ustalonych w formularzu 

asortymentowo-cenowym lub w aneksach dołączonych do niniejszej umowy jest 

niedopuszczalne. 

12. Faktury za dostarczone partie przedmiotu umowy, odebranego bez zastrzeżeo zgodnie z 

postanowieniami § 2 ust.4 niniejszej umowy, będą wystawiane na bieżąco. 

13. Podstawą wystawienia faktur będzie dostarczenie przedmiotu dostawy do siedziby 

Zamawiającego. 

14. Należnośd określona fakturą stanowi iloczyn dostarczonej i odebranej partii towaru oraz jej 

ceny jednostkowej netto z uwzględnieniem obowiązującej stawki podatku VAT. 

15. Zamawiający zobowiązuje się do dokonania zapłaty za dostarczony i odebrany towar 

przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze w terminie do 10 dnia miesiąca 

następującego po miesiącu dostawy. Za datę dokonania płatności uważa się datę obciążenia 

rachunku bankowego Zamawiającego. 

 

Kary umowne 

§ 6. 

1. Odpowiedzialnośd z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Strony 

opierają na zasadzie kar umownych, płatnych w następujących przypadkach i w wysokości: 

Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w przypadku: 

a) Zwłoki w realizacji przedmiotu umowy (partii) - wysokości 0,1% wynagrodzenia 

umownego brutto, liczonej za każdy dzieo zwłoki, 

b) Zwłoki w wymianie przedmiotu umowy (partii), w którym stwierdzono po odbiorze wady 

- w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, liczonej za każdy dzieo zwłoki od 

upływu uzgodnionego przez strony terminu na wymianę. 

2. Zamawiający może odstąpid od umowy w razie nienależytego wykonania umowy przez 

Wykonawcę. Przez nienależyte wykonanie umowy należy rozumied nie wywiązywanie się 

przez Wykonawcę z obowiązków umownych lub ich nie wykonanie. W takim przypadku 

Wykonawcy nie przysługuje roszczenie do Zamawiającego. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnośd za odstąpienie od umowy. Wówczas zobowiązany on 

będzie do zapłaty zamawiającemu, kary umownej w wysokości 10 % wynagrodzenia 

umownego brutto. 

4. Zamawiający ma prawo odstąpid od umowy w przypadku wskazanym w art. 145 ustawy 

Prawo zamówieo publicznych z dnia 29.01.2004 z późn. zm. 
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5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia. 

6. Zastrzeżenie kar umownych, określonych w ust. 1 nie wyłącza prawa dochodzenia na rzecz 

Zamawiającego odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokośd zastrzeżonych 

kar umownych, wynikającego z Kodeksu Cywilnego. 

 

 

 

Termin wykonania umowy 

§ 7 

 

1. Umowa niniejsza obowiązuje od 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r. 

2. Z dniem następnym po wygaśnięciu umowy wskutek upływu terminu na jaki była zawarta wygasają 

wzajemne zobowiązania stron w zakresie niezrealizowanych dostaw. 

 

Wypowiedzenie umowy 

§ 8 

Każda ze stron może rozwiązad umowę za wypowiedzeniem z zachowaniem 14 dniowego okresu 

wypowiedzenia. 

 

Postanowienia szczegółowe 

§ 9 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy, wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod 

rygorem nieważności w granicach unormowania zawartego w art. 144 ustawy Prawo zamówieo 

publicznych z dnia 29.01.2004 r. z póź. zmianami. 

 

§ 10 

Strony nie przewidują możliwości dokonania cesji i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na 

rzecz osób trzecich. 

 

§ 11 

 

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie będą miały przepisy 

ustawy Prawo zamówieo publicznych z dnia 29.01.2004 r., a w sprawach tam nie uregulowanych 

przepisy ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks Cywilny. 
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Rozstrzyganie sporów 

§ 12 

 

Wszelkie spory jakie mogą wyniknąd miedzy stronami w związku z realizacją postanowieo niniejszej 

umowy, będą rozwiązywane polubownie jednakże w przypadku niedojścia do porozumienia 

właściwym do rozpoznania sporu będzie Sąd właściwy siedzibie 

Zamawiającego. 

Postanowienia koocowe 

§12 

Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego o każdej zmianie 

adresu siedziby i o każdej innej zmianie w ramach działalności Wykonawcy, mogącej mied wpływ na 

realizację umowy. W przypadku nie dopełnienia tego obowiązku Wykonawcę będą obciążad 

ewentualne koszty mogące wyniknąd wskutek zaniechania. 

§ 14 

 

Jeżeli okaże się, ze do sprawnej realizacji przedmiotu umowy niezbędne jest dokonanie wzajemnych 

dodatkowych uzgodnieo, strony poczynią te uzgodnienia niezwłocznie. 

 

§ 15 

 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jedne otrzymuje 

Wykonawca. 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI: 

 

- załącznik nr 2 - 8 do umowy 

 

 

 

WYKONAWCA:                                                                                     ZAMAWIAJĄCY: 

 

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

........................................................                                               .......................................................... 
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Ogłoszenie o zamówieniu ukazało się na stronie Biuletynu Zamówieo 

Publicznych w dniu 21 listopada 2011 r. pod numerem 388386 – 2011, 

ogłoszenie powiązane 304097 -2011, data zamieszczenia 22.11.2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


