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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

ZAMAWIAJ¥CY:

Gmina Miasto Szczecin – Wielofunkcyjna Placówka
Opiekuñczo-Wychowawcza im. Konstantego Maciejewicza
ul. £abêdzia 4, 71-453 Szczecin
ZAPRASZA DO Z£OÝENIA OFERTY W POSTÆPOWANIU PROWADZONYM
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
NA DOSTAWY
O WARTOÚCI ZAMÓWIENIA PONIÝEJ KWOT OKREÚLONYCH W PRZEPISACH
WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 NA:
„ZAKUP I DOSTAWA ARTYKU£ÓW SPOÝYWCZYCH.”
SPIS TREÚCI :
Rozdziaù I
Rozdziaù II
Rozdziaù III
Rozdziaù IV
Rozdziaù V
Rozdziaù VI
Rozdziaù VII
Rozdziaù VIII
Rozdziaù IX
Rozdziaù X
Rozdziaù XI
Rozdziaù XII
Rozdziaù XIII
Rozdziaù XIV

Forma oferty;
Zmiana, wycofanie i zwrot oferty;
Oferty wspólne;
Jawnoœã postêpowania;
Warunki udziaùu w postêpowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny speùniania tych
warunków. Wymagane dokumenty;
Wykonawcy zagraniczni;
Termin wykonania zamówienia i gwarancja;
Wyjaœnienia treœci siwz i jej modyfikacja oraz sposób porozumiewania siê wykonawców
z zamawiaj¹cym;
Sposób obliczenia ceny oferty;
Skùadanie i otwarcie ofert;
Wybór oferty najkorzystniejszej;
Zawarcie umowy;
Pouczenie o œrodkach ochrony prawnej;
Opis przedmiotu zamówienia.

Zaù¹czniki:
Zaù¹cznik nr 1 – oferta cenowa;
Zaù¹cznik nr 1A – 1J – kalkulacje cenowe dla poszczególnych grup;
Zaù¹cznik nr 2 – oœwiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
Zaù¹cznik nr 3 – oœwiadczenie o speùnianiu warunków udziaùu w postêpowaniu;
Zaù¹cznik nr 4 – wzór umowy.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówieñ publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. nr 113,
poz. 759), zwana dalej ustaw¹.
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ROZDZIA£ I Forma oferty
1. Na ofertê skùadaj¹ siê: oferta cenowa oraz wszystkie pozostaùe wymagane dokumenty (w tym
oœwiadczenia, zaù¹czniki itp.) zgodnie z rozdziaùem V specyfikacji istotnych warunków
zamówienia (siwz).
2. Wykonawcy sporz¹dz¹ oferty zgodnie z wymaganiami siwz.
3. Oferta cenowa musi byã sporz¹dzona na formularzu oferty, wedùug wzoru stanowi¹cego
zaù¹cznik nr 1 do siwz.
4. Oferta musi byã sporz¹dzona w jêzyku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub
rêcznie dùugopisem.
5. Oferta musi byã podpisana przez osoby upowa¿nione do skùadania oœwiadczeñ woli w
imieniu wykonawcy. Upowa¿nienie do podpisania oferty musi byã doù¹czone do oferty w
oryginale lub kopii poœwiadczonej za zgodnoœã z oryginaùem przez notariusza, o ile nie
wynika ono z innych dokumentów zaù¹czonych przez wykonawcê.
6. W przypadku, gdy wykonawca skùada kopiê jakiegoœ dokumentu, musi byã ona
poœwiadczona za zgodnoœã z oryginaùem przez wykonawcê (wykonawca skùada wùasnorêczny
podpis poprzedzony dopiskiem „za zgodnoœã”), z zastrze¿eniem pkt 5 niniejszego Rozdziaùu,
pkt 2 Rozdziaùu III oraz pkt 3 ppkt 1 i pkt 5 Rozdziaùu V niniejszej siwz.
7. Je¿eli do reprezentowania wykonawcy upowa¿nione s¹ ù¹cznie dwie lub wiêcej osób, kopie
dokumentów musz¹ byã potwierdzone za zgodnoœã z oryginaùem przez te osoby.
8. Je¿eli któryœ z wymaganych dokumentów skùadanych przez wykonawcê jest sporz¹dzony w
jêzyku obcym dokument taki nale¿y zùo¿yã wraz z tùumaczeniem na jêzyk polski. Dokumenty
sporz¹dzone w jêzyku obcym bez wymaganych tùumaczeñ nie bêd¹ brane pod uwagê.
9. Zaleca siê, aby wszystkie strony oferty byùy ponumerowane. Ponadto, wszelkie miejsca, w
których wykonawca naniósù zmiany, musz¹ byã przez niego parafowane.
10. Wykonawca skùada tylko jedn¹ ofertê.
11. Zamawiaj¹cy nie dopuszcza skùadania ofert wariantowych.
12. Oferta nie musi obejmowaã caùoœci zamówienia, dopuszcza siê skùadanie ofert czêœciowych.
Wykonawca mo¿e zùo¿yã ofertê na jedn¹, kilka lub wszystkie czêœci zamówienia. Oferta
czêœciowa musi obejmowaã wszystkie pozycje w danej czêœci.
13. Zamawiaj¹cy nie przewiduje udzielania zamówieñ uzupeùniaj¹cych.
14. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwi¹zane z przygotowaniem i zùo¿eniem oferty.
15. Zaleca siê, aby wykonawca zamieœciù ofertê w zewnêtrznej i wewnêtrznej kopercie z tym, ¿e:
1) zewnêtrzna koperta powinna byã oznaczona w nastêpuj¹cy sposób: Gmina Miasto
Szczecin – Wielofunkcyjna Placówka Opiekuñczo-Wychowawcza im. Kostantego
Maciejewicza ul. £abêdzia 4, 71-453 Szczecin, pok. nr 01, przetarg nieograniczony,
"oferta na zakup i dostawê artykuùów spo¿ywczych" oraz „nie otwieraã przed …..
05.2011r.” - bez nazwy i piecz¹tki wykonawcy;
2) koperta wewnêtrzna powinna zawieraã ofertê i byã zaadresowana na wykonawcê, tak aby
mo¿na byùo odesùaã ofertê w przypadku jej wpùyniêcia po terminie.

16. Je¿eli oferta wykonawcy nie bêdzie oznaczona w sposób wskazany w pkt 15, zamawiaj¹cy
nie bêdzie ponosiã ¿adnej odpowiedzialnoœci za nieterminowe wpùyniêcie oferty.
Zamawiaj¹cy nie bêdzie ponosiã odpowiedzialnoœci za nieterminowe zùo¿enie oferty w
szczególnoœci w sytuacji, gdy oferta nie zostanie zùo¿ona do pokoju wskazanego w pkt 15
ppkt 1) lecz wpùynie do kancelarii Placówki.
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ROZDZIA£ II Zmiana, wycofanie i zwrot oferty
1. Wykonawca mo¿e wprowadziã zmiany oraz wycofaã zùo¿on¹ przez siebie ofertê przed
terminem skùadania ofert.
1) w przypadku wycofania oferty, wykonawca skùada pisemne oœwiadczenie, ¿e ofertê sw¹
wycofuje, w zamkniêtej kopercie zaadresowanej jak w rozdziale I pkt 15 ppkt 1)
z dopiskiem „wycofanie”.
2) w przypadku zmiany oferty, wykonawca skùada pisemne oœwiadczenie, i¿ ofertê sw¹
zmienia, okreœlaj¹c zakres i rodzaj tych zmian a jeœli oœwiadczenie o zmianie poci¹ga
za sob¹ koniecznoœã wymiany czy te¿ przedùo¿enia nowych dokumentów – wykonawca
winien dokumenty te zùo¿yã .
Powy¿sze oœwiadczenie i ew. dokumenty nale¿y zamieœciã w kopercie wewnêtrznej
i zewnêtrznej, oznaczonych jak w rozdziale I pkt 15 ppkt 1) i 2) przy czym koperta
zewnêtrzna powinna mieã dopisek „zmiany”.
2. Wykonawca nie mo¿e wprowadziã zmian do oferty oraz wycofaã jej po upùywie terminu
skùadania ofert.
3. Zamawiaj¹cy niezwùocznie zwraca wykonawcy ofertê, która zostaùa zùo¿ona po terminie.
ROZDZIA£ III Oferty wspólne
1. Wykonawcy skùadaj¹cy ofertê wspóln¹ ustanawiaj¹ peùnomocnika do reprezentowania ich
w postêpowaniu albo do reprezentowania ich w postêpowaniu i zawarcia umowy.
2. Peùnomocnictwo, o którym mowa w pkt 1 musi znajdowaã siê w ofercie wspólnej
wykonawców. Peùnomocnictwo musi byã zùo¿one w oryginale lub kopii poœwiadczonej
za zgodnoœã z oryginaùem przez notariusza.
3. Peùnomocnik pozostaje w kontakcie z zamawiaj¹cym w toku postêpowania i do niego
zamawiaj¹cy kieruje informacje, korespondencjê, itp..
4. Oferta wspólna, skùadana przez dwóch lub wiêcej wykonawców, powinna speùniaã
nastêpuj¹ce wymagania:
1) oferta wspólna powinna byã sporz¹dzona zgodnie z siwz;
2) sposób skùadania dokumentów w ofercie wspólnej:
a) dokumenty, dotycz¹ce wùasnej firmy, takie jak np.: odpis z wùaœciwego rejestru,
oœwiadczenie o braku podstaw do wykluczenia itp. skùada ka¿dy z wykonawców
skùadaj¹cych ofertê wspóln¹ we wùasnym imieniu.
b) dokumenty wspólne takie jak np.: oferta cenowa, wykaz prac podobnych,
oœwiadczenie o speùnianiu warunków udziaùu w postêpowaniu itp. skùada
peùnomocnik wykonawców w imieniu wszystkich wykonawców skùadaj¹cych ofertê
wspóln¹,
c) kopie dokumentów dotycz¹cych ka¿dego z wykonawców skùadaj¹cych ofertê wspóln¹
musz¹ byã poœwiadczone za zgodnoœã z oryginaùem przez osobê lub osoby
upowa¿nione do reprezentowania tych wykonawców.
5. Wspólnicy spóùki cywilnej s¹ traktowani jak wykonawcy skùadaj¹cy ofertê wspóln¹ i maj¹ do
nich zastosowanie zasady okreœlone w pkt 1 – 4 niniejszego rozdziaùu.
6. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postêpowania) wykonawcy skùadaj¹cy
ofertê wspóln¹ bêd¹ mieli obowi¹zek przedstawiã zamawiaj¹cemu umowê konsorcjum,
zawieraj¹c¹, co najmniej:
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1) zobowi¹zanie do realizacji wspólnego przedsiêwziêcia gospodarczego obejmuj¹cego
swoim zakresem realizacjê przedmiotu zamówienia,
2) okreœlenie zakresu dziaùania poszczególnych stron umowy,
3) czas obowi¹zywania umowy, który nie mo¿e byã krótszy, ni¿ okres obejmuj¹cy realizacjê
zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakoœci i rêkojmi.
ROZDZIA£ IV Jawnoœã postêpowania
1. Zamawiaj¹cy prowadzi protokóù postêpowania.
2. Protokóù postêpowania wraz z zaù¹cznikami jest jawny. Zaù¹czniki do protokoùu udostêpnia
siê na wniosek, po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub uniewa¿nieniu
postêpowania, z tym ¿e oferty udostêpnia siê od chwili ich otwarcia.
3. Udostêpnienie protokoùu lub zaù¹czników mo¿e nast¹piã przez wgl¹d w miejscu
wyznaczonym przez zamawiaj¹cego, przesùanie kopii poczt¹, faksem lub drog¹ elektroniczn¹,
zgodnie z wyborem wnioskodawcy wskazanym we wniosku.
4. Bez zgody zamawiaj¹cego wnioskodawca w trakcie wgl¹du do protokoùu lub zaù¹czników w
miejscu wyznaczonym przez zamawiaj¹cego nie mo¿e samodzielnie kopiowaã lub utrwalaã
za pomoc¹ urz¹dzeñ lub œrodków technicznych sùu¿¹cych do utrwalania obrazu treœci
zùo¿onych ofert.
5. Je¿eli przesùanie kopii protokoùu lub zaù¹czników zgodnie z wyborem wnioskodawcy jest z
przyczyn technicznych utrudnione, w szczególnoœci z uwagi na iloœã ¿¹danych do przesùania
dokumentów, zamawiaj¹cy informuje o tym wnioskodawcê i wskazuje sposób, w jaki mog¹
byã one udostêpnione.
6. Je¿eli udostêpnianie protokoùu lub zaù¹czników bêdzie siê wi¹zaùo z koniecznoœci¹
poniesienia dodatkowych kosztów, zwi¹zanych z wskazanym przez wnioskodawcê sposobem
udostêpniania lub koniecznoœci¹ przeksztaùcenia protokoùu lub zaù¹czników koszty te
pokrywa wnioskodawca.
7. Nie ujawnia siê informacji stanowi¹cych tajemnicê przedsiêbiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, je¿eli wykonawca, nie póêniej ni¿ w terminie
skùadania ofert, zastrzegù, ¿e nie mog¹ one byã udostêpniane.
8. W przypadku zastrze¿enia informacji wykonawca ma obowi¹zek wydzieliã z oferty
informacje stanowi¹ce tajemnicê jego przedsiêbiorstwa i oznaczyã je klauzul¹ „nie
udostêpniaã. Informacje stanowi¹ tajemnicê przedsiêbiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503
z póêniejszymi zmianami)”.
9. W sytuacji, gdy wykonawca zastrze¿e w ofercie informacje, które nie stanowi¹ tajemnicy
przedsiêbiorstwa lub s¹ jawne na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówieñ publicznych
lub odrêbnych przepisów, informacje te bêd¹ podlegaùy udostêpnieniu na takich samych
zasadach, jak pozostaùe niezastrze¿one dokumenty.
ROZDZIA£ V Warunki udziaùu w postêpowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
speùniania tych warunków. Wymagane dokumenty.
1. O udzielenie zamówienia mog¹ ubiegaã siê wykonawcy, którzy nie podlegaj¹ wykluczeniu z
postêpowania, w okolicznoœciach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. W celu wykazania
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braku podstaw do wykluczenia z postêpowania o udzielenie zamówienia wykonawcy maj¹
obowi¹zek zùo¿yã nastêpuj¹ce dokumenty:
1) Oœwiadczenie o braku podstaw do wykluczenia, wedùug wzoru stanowi¹cego
zaù¹cznik nr 2 do siwz,
W przypadku skùadania oferty wspólnej ww. oœwiadczenie skùada ka¿dy z wykonawców
skùadaj¹cych ofertê wspóln¹ we wùasnym imieniu.
2) Aktualny odpis z wùaœciwego rejestru (je¿eli odrêbne przepisy wymagaj¹ wpisu do
rejestru), w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt
2 ustawy, wystawiony nie wczeœniej ni¿ 6 miesiêcy przed upùywem terminu skùadania
ofert a w stosunku do osób fizycznych oœwiadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2
ustawy,
W przypadku skùadania oferty wspólnej ww. dokument skùada ka¿dy z wykonawców
skùadaj¹cych ofertê wspóln¹.
2. Wykonawcy ubiegaj¹cy siê o udzielenie zamówienia musz¹ speùniaã warunki dotycz¹ce:
1) posiadania uprawnieñ do wykonywania okreœlonej dziaùalnoœci lub czynnoœci, je¿eli
przepisy prawa nakùadaj¹ obowi¹zek ich posiadania.
- zamawiaj¹cy nie dokonuje opisu sposobu speùniania warunku
2) posiadania wiedzy i doœwiadczenia.
- zamawiaj¹cy nie dokonuje opisu sposobu speùniania warunku
3) dysponowania odpowiednim potencjaùem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia.
- zamawiaj¹cy nie dokonuje opisu sposobu speùniania warunku
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
- zamawiaj¹cy nie dokonuje opisu sposobu speùniania warunku
Ocena speùniania warunków udziaùu w postêpowaniu zostanie dokonana na podstawie
dokumentów zùo¿onych przez wykonawcê, na zasadzie SPE£NIA/NIE SPE£NIA.
3. Ka¿dy z wykonawców w celu wykazania speùniania warunków udziaùu w postêpowaniu, o
których mowa w pkt 2 ma obowi¹zek zùo¿yã nastêpuj¹ce oœwiadczenia i dokumenty:
1) Oœwiadczenie o speùnianiu warunków udziaùu w postêpowaniu, wedùug wzoru,
stanowi¹cego zaù¹cznik nr 3 do siwz,
W przypadku skùadania oferty wspólnej ww. oœwiadczenie skùada peùnomocnik w
imieniu wykonawców skùadaj¹cych ofertê wspóln¹.
4. Wykonawca mo¿e polegaã na wiedzy i doœwiadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnoœciach finansowych innych podmiotów,
niezale¿nie od charakteru prawnego ù¹cz¹cych go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej
sytuacji zobowi¹zany jest udowodniã zamawiaj¹cemu, i¿ bêdzie dysponowaù zasobami
niezbêdnymi do realizacji zamówienia, w szczególnoœci przedstawiaj¹c w tym celu pisemne
zobowi¹zanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbêdnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
5. W przypadku podmiotów, o których mowa w pkt 4, przedkùadane przez wykonawcê kopie
dokumentów dotycz¹cych ka¿dego z tych podmiotów musz¹ byã poœwiadczone za zgodnoœã
z oryginaùem przez te podmioty.
6. Inne dokumenty wymagane przez zamawiaj¹cego:
1) oferta cenowa zgodnie z Rozdziaùem I pkt 3 siwz;
w przypadku skùadania oferty wspólnej nale¿y zùo¿yã jeden dokument
5
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2) odpowiednie peùnomocnictwa;
tylko w sytuacjach okreœlonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku
skùadania oferty wspólnej (Rozdziaù III pkt 1 siwz)
3) oœwiadczenie wedùug wzoru stanowi¹cego zaù¹cznik nr 1 do siwz wskazuj¹ce czeœã
zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (je¿eli
wykonawca przewiduje udziaù podwykonawców);
w przypadku skùadania oferty wspólnej nale¿y zùo¿yã jeden dokument
4) kalkulacja cenowa wedùug wzoru stanowi¹cego zaù¹cznik nr 1A-1J, w zale¿noœci od
czêœci na któr¹ wykonawca skùada swoja ofertê;
7. Zamawiaj¹cy wezwie wykonawców, którzy w okreœlonym terminie nie zùo¿¹ oœwiadczeñ
lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub którzy nie zùo¿yli
peùnomocnictw, albo którzy zùo¿yli wymagane przez zamawiaj¹cego oœwiadczenia i
dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawieraj¹ce bùêdy lub którzy zùo¿yli wadliwe
peùnomocnictwa, do ich zùo¿enia w wyznaczonym terminie, chyba ¿e mimo ich zùo¿enia
oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byùoby uniewa¿nienie postêpowania.
Zùo¿one na wezwanie zamawiaj¹cego oœwiadczenia i dokumenty powinny potwierdzaã
speùnianie przez wykonawcê warunków udziaùu w postêpowaniu oraz speùnianie przez
oferowane dostawy wymagañ okreœlonych przez zamawiaj¹cego, nie póêniej ni¿ w dniu, w
którym upùyn¹ù termin skùadania ofert.
8. W przypadku zaù¹czenia do oferty innych dokumentów ni¿ wymagane przez zamawiaj¹cego
(np. materiaùów reklamowych i informacyjnych) zaleca siê aby stanowiùy one odrêbn¹ czêœã,
niezù¹czon¹ z ofert¹ w sposób trwaùy. Dokumenty takie nie bêd¹ podlegaùy ocenie
przez zamawiaj¹cego.
ROZDZIA£ VI Wykonawcy zagraniczni
1. Je¿eli wykonawca ma siedzibê lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale V pkt 1 ppkt 2) niniejszej siwz
skùada dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibê lub miejsce
zamieszkania, potwierdzaj¹ce odpowiednio, ¿e nie otwarto jego likwidacji ani nie ogùoszono
upadùoœci.
o
których
mowa
w
pkt
1,
powinny
byã
wystawione
2. Dokumenty,
nie wczeœniej ni¿ 6 miesiêcy przed upùywem terminu skùadania ofert.
3. Je¿eli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibê lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje siê dokumentów, o których mowa w pkt 1 zastêpuje siê je
dokumentem zawieraj¹cym oœwiadczenie zùo¿one przed notariuszem, wùaœciwym organem
s¹dowym, administracyjnym albo organem samorz¹du zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibê
lub miejsce zamieszkania. Przepis pkt 2 stosuje siê odpowiednio.
4. W przypadku w¹tpliwoœci co do treœci dokumentu zùo¿onego przez wykonawcê maj¹cego
siedzibê lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiaj¹cy
mo¿e zwróciã siê do wùaœciwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub
kraju, w którym wykonawca ma siedzibê lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie
niezbêdnych informacji dotycz¹cych przedùo¿onego dokumentu.
ROZDZIA£ VII Termin wykonania zamówienia i gwarancja.
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1. Termin wykonania zamówienia – 12 miesiêcy od dnia podpisania umowy.
2. Wymagany termin gwarancji zgodny z terminem przydatnoœci do spo¿ycia okreœlonym
przez producentów poszczególnych produktów ¿ywnoœciowych.
ROZDZIA£ VIII Wyjaœnienia treœci SIWZ i jej modyfikacja oraz sposób porozumiewania
siê wykonawców z zamawiaj¹cym
1. Zamawiaj¹cy urzêduje w nastêpuj¹cych dniach (pracuj¹cych) od poniedziaùku do pi¹tku w
godzinach od 7:00 do 15:00.
2. Oœwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiaj¹cy i wykonawca
przekazuj¹ pisemnie, z zastrze¿eniem pkt 3.
3. Zamawiaj¹cy dopuszcza porozumiewanie siê za pomoc¹:
1) faksu, przy przekazywaniu nastêpuj¹cych dokumentów:
a) pytania i wyjaœnienia dotycz¹ce treœci siwz,
b) modyfikacje treœci siwz,
c) wniosek wykonawcy o przekazanie informacji z otwarcia ofert, o których mowa w
art. 86 ustawy oraz odpowiedê zamawiaj¹cego,
d) wniosek o wyjaœnienie i wyjaœnienie treœci oferty,
e) wniosek o wyjaœnienie i wyjaœnienia dotycz¹ce oœwiadczeñ i dokumentów, o
których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy,
f) wezwanie kierowane do wykonawców na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy,
g) wniosek o udzielenie wyjaœnieñ dotycz¹cych elementów oferty maj¹cych wpùyw na
wysokoœã ceny oraz odpowiedê wykonawcy,
h) informacja o poprawieniu oczywistych omyùek pisarskich oraz oczywistych omyùek
rachunkowych,
i) informacje o poprawieniu innych omyùek polegaj¹cych na niezgodnoœci oferty ze
specyfikacj¹ istotnych warunków zamówienia, niepowoduj¹cych istotnych zmian w
treœci oferty,
j) oœwiadczenie wykonawcy w kwestii wyra¿enia zgody na poprawienie innych
omyùek polegaj¹cych na niezgodnoœci oferty ze specyfikacj¹ istotnych warunków
zamówienia, niepowoduj¹cych istotnych zmian w treœci oferty,
k) wniosek zamawiaj¹cego o wyra¿enie zgody na przedùu¿enie terminu zwi¹zania
ofert¹ oraz odpowiedê wykonawcy,
l) oœwiadczenie wykonawcy o przedùu¿eniu terminu zwi¹zania ofert¹,
m) zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy,
n) zawiadomienie o uniewa¿nieniu postêpowania,
o) informacje i zawiadomienia kierowane do wykonawców na podstawie art. 181, 184
i 185 ustawy.
2) e-maila, przy przekazywaniu nastêpuj¹cych dokumentów:
a) zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy,
b) zawiadomienie o uniewa¿nieniu postêpowania.
4. Je¿eli zamawiaj¹cy lub wykonawca przekazuj¹ ww. oœwiadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje faksem albo e-mailem, ka¿da ze stron na ¿¹danie drugiej niezwùocznie
potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku przekazywania dokumentów faksem lub
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e-mailem dowód transmisji danych oznacza, ¿e wykonawca otrzymaù korespondencjê w
momencie jej przekazania przez zamawiaj¹cego, niezale¿nie od ewentualnego potwierdzenia
faktu jej otrzymania. Zamawiaj¹cy nie ponosi odpowiedzialnoœci za niesprawne dziaùanie
urz¹dzeñ wykonawcy.
5. Postêpowanie odbywa siê w jêzyku polskim w zwi¹zku z czym wszelkie pisma, dokumenty,
oœwiadczenia itp. skùadane w trakcie postêpowania miêdzy zamawiaj¹cym a wykonawcami
musz¹ byã sporz¹dzone w jêzyku polskim.
6. Adres do korespondencji jest zamieszczony na pierwszej stronie niniejszej siwz.
Zamawiaj¹cy wymaga, aby wszelkie pisma zwi¹zane z postêpowaniem byùy kierowane
wyù¹cznie na ten adres.
7. Zamawiaj¹cy nie przewiduje zwoùywania zebrania wykonawców.
8. Osob¹ uprawnion¹ do bezpoœredniego kontaktowania siê z wykonawcami jest
p. Teresa Jaworska tel. 091/ 461-22-76, 512-033-153 w godz.,07:00 do 15:00 fax 91/ 461-2276 (czynny caù¹ dobê).
9. Wykonawca mo¿e zwróciã siê do zamawiaj¹cego o wyjaœnienie treœci siwz. Zamawiaj¹cy
udzieli wyjaœnieñ niezwùocznie, jednak nie póêniej ni¿ na 2 dni przed upùywem terminu
skùadania ofert, pod warunkiem ¿e wniosek o wyjaœnienie treœci siwz wpùynie do
zamawiaj¹cego nie póêniej ni¿ do koñca dnia, w którym upùywa poùowa wyznaczonego
terminu skùadania ofert.
10. Je¿eli wniosek o wyjaœnienie treœci siwz wpùynie po upùywie terminu skùadania wniosku, o
którym mowa w pkt 9, lub bêdzie dotyczyã udzielonych wyjaœnieñ, zamawiaj¹cy mo¿e
udzieliã wyjaœnieñ albo pozostawiã wniosek bez rozpoznania.
11. Przedùu¿enie terminu skùadania ofert nie wpùywa na bieg terminu skùadania wniosku, o
którym mowa w pkt 9.
12. Treœã pytañ wraz z wyjaœnieniami zamawiaj¹cy przekazuje wykonawcom, którym przekazaù
siwz bez ujawniania êródùa zapytania oraz udostêpnia na stronie internetowej.
13. W uzasadnionych przypadkach zamawiaj¹cy mo¿e przed upùywem terminu skùadania ofert
zmieniã treœã specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonan¹ zmianê zamawiaj¹cy
przekazuje niezwùocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano siwz, a je¿eli siwz jest
udostêpniana na stronie internetowej, zamieszcza j¹ tak¿e na tej stronie.
14. Je¿eli w wyniku zmiany treœci siwz nieprowadz¹cej do zmiany treœci ogùoszenia o
zamówieniu jest niezbêdny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach,
zamawiaj¹cy przedùu¿a termin skùadania ofert i informuje o tym wykonawców, którym
przekazano siwz, oraz zamieszcza informacjê na stronie internetowej, je¿eli siwz
udostêpniana jest na tej stronie.
ROZDZIA£ IX Sposób obliczenia ceny oferty
1. W kalkulacji cenowej produktów, stanowi¹cych zaù¹czniki 1a – 1j do siwz, nale¿y podawaã
ceny jednostkowe brutto w odniesieniu do jednostki miary, które musz¹ zawieraã cenê
produktów, koszty dostawy do zamawiaj¹cego, ubezpieczenie, podatek VAT, ewentualne
upusty i rabaty itp. Nastêpnie nale¿y obliczyã wartoœã brutto mno¿¹c podane iloœci towarów
przez cenê jednostkow¹ brutto. Sumê wartoœci brutto nale¿y wpisaã do rubryki „ogóùem
wartoœã brutto”. Nastêpnie przenieœã kwotê z formularza kalkulacji cenowej produktów (z
pozycji „ogóùem wartoœã brutto” zaù¹czników 1a – 1j w zale¿noœci od tego czy Wykonawca
skùada ofertê na jedn¹, kilka czy wszystkie czêœci zamówienia) w odpowiednie miejsce
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formularza oferty cenowej (zaù¹cznik 1 do siwz). Tak okreœlona cena oferty podlegaã bêdzie
ocenie przez zamawiaj¹cego.
2. Rozliczenia pomiêdzy zamawiaj¹cym a wykonawc¹ bêd¹ prowadzone w walucie PLN.
3. Cena musi byã wyra¿ona w zùotych polskich niezale¿nie od wchodz¹cych w jej skùad
elementów. Tak obliczona cena bêdzie brana pod uwagê przez komisjê przetargow¹ w trakcie
wyboru najkorzystniejszej oferty.
4. Bù¹d rachunkowy w obliczeniu ceny, którego nie mo¿na poprawiã na podstawie art. 87 ust. 2
pkt. 2 Prawa zamówieñ publicznych spowoduje odrzucenie oferty.
ROZDZIA£ X Skùadanie i otwarcie ofert
1. Ofertê nale¿y zùo¿yã w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuñczo-Wychowawczej im.
Konstantego Maciejewicza ul. £abêdzia 4, 71-453 Szczecin pok. nr 01, w terminie do dnia
31.05.2011 r., do godz.10 00
2. Za termin zùo¿enia oferty uwa¿a siê termin jej dotarcia do zamawiaj¹cego.
3. Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie zùo¿enia oferty.
4. Oferty bêd¹ podlegaã rejestracji przez zamawiaj¹cego. Ka¿da przyjêta oferta zostanie
opatrzona adnotacj¹ okreœlaj¹c¹ dokùadny termin przyjêcia oferty tzn. datê kalendarzow¹
oraz godzinê i minutê, w której zostaùa przyjêta. Do czasu otwarcia ofert, bêd¹ one
przechowywane w sposób gwarantuj¹cy ich nienaruszalnoœã.
5. Otwarcie ofert
odbêdzie siê w
dn.
31.05.2011
r., o
godz.
10.30
w Placówce Opiekuñczo-Wychowawczej im. Konstantego Macierewicza w Szczecinie, pok.
01.
6. Postêpowanie o udzielenie zamówienia jest przeprowadzane przez komisjê przetargow¹
powoùan¹ Zarz¹dzeniem Dyrektora Placówki Nr 2/2011 z dnia 04.04.2011 r.
7. Postêpowanie toczyã siê bêdzie z podziaùem na czêœã: jawn¹ i niejawn¹.
8. Zamawiaj¹cy bezpoœrednio przed otwarciem ofert poda kwotê, jak¹ zamierza przeznaczyã
na sfinansowanie zamówienia. Nastêpnie zamawiaj¹cy otworzy koperty z ofertami i ogùosi
nazwê (firmê) i adres (siedzibê) wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a tak¿e informacje
dotycz¹ce ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji zawartych w
ofercie.
9. Informacje, o których mowa w pkt 8 zamawiaj¹cy przeka¿e niezwùocznie wykonawcom,
którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.
ROZDZIA£ XI Wybór oferty najkorzystniejszej
1. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena.
2. Zamawiaj¹cy dokona oceny w ka¿dej z czêœci oddzielnie.
3. Sposób przyznania punktów w kryterium cena:
cena najni¿sza
------------------------------------------------

x 100 pkt x znaczenie kryterium 100 %

cena oferty ocenianej
4. Wykonawca pozostaje zwi¹zany ofert¹ przez okres 30 dni.
5. Bieg terminu zwi¹zania ofert¹ rozpoczyna siê wraz z upùywem terminu skùadania ofert.
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6. W toku badania i oceny ofert zamawiaj¹cy mo¿e ¿¹daã od wykonawców wyjaœnieñ
dotycz¹cych treœci zùo¿onych ofert i dokumentów potwierdzaj¹cych speùnianie warunków
udziaùu w postêpowaniu.
7. Zamawiaj¹cy poprawi w tekœcie oferty oczywiste omyùki pisarskie oraz oczywiste omyùki
rachunkowe, z uwzglêdnieniem konsekwencji rachunkowych dokonywanych poprawek
niezwùocznie zawiadamiaj¹c o tym wykonawcê, którego oferta zostaùa poprawiona.
8. Zamawiaj¹cy poprawi w tekœcie oferty inne omyùki polegaj¹ce na niezgodnoœci oferty ze
specyfikacj¹ istotnych warunków zamówienia, niepowoduj¹ce istotnych zmian w treœci oferty
niezwùocznie zawiadamiaj¹c o tym wykonawcê, którego oferta zostaùa poprawiona.
9. Je¿eli oferta zawieraã bêdzie ra¿¹co nisk¹ cenê w stosunku do przedmiotu zamówienia,
zamawiaj¹cy zwróci siê do wykonawcy o udzielenie w okreœlonym terminie wyjaœnieñ
dotycz¹cych elementów oferty maj¹cych wpùyw na wysokoœã ceny.
10. Zamawiaj¹cy odrzuci ofertê, je¿eli zaistniej¹ przesùanki okreœlone w art. 89 ustawy.
11. Oferty nie odrzucone zostan¹ poddane procedurze oceny zgodnie z kryteriami oceny ofert
okreœlonymi w siwz.
12. Zamawiaj¹cy wybierze ofertê najkorzystniejsz¹ na podstawie kryteriów oceny ofert
okreœlonych w siwz.
13. Niezwùocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiaj¹cy zawiadomi wykonawców,
którzy zùo¿yli oferty o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podaj¹c nazwê (firmê), albo imiê i nazwisko, siedzibê
albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertê wybrano oraz uzasadnienie
jej wyboru, a tak¿e nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca
zamieszkania i adresy wykonawców, którzy zùo¿yli oferty wraz ze streszczeniem oceny i
porównania zùo¿onych ofert zawieraj¹cym punktacjê przyznan¹ ofertom w ka¿dym
kryterium oceny ofert i ù¹czn¹ punktacjê,
2) wykonawcach, których oferty zostaùy odrzucone, podaj¹c uzasadnienie faktyczne i
prawne,
3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postêpowania o udzielenie zamówienia,
podaj¹c uzasadnienie faktyczne i prawne,
4) terminie, okreœlonym zgodnie z art. 94, po którego upùywie umowa w sprawie
zamówienia publicznego mo¿e byã zawarta.
14. W przypadku wyst¹pienia przesùanek, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy zamawiaj¹cy
uniewa¿nia postêpowanie.
15. O uniewa¿nieniu postêpowania zamawiaj¹cy zawiadomi równoczeœnie wszystkich
wykonawców, którzy:
1) ubiegali siê o udzielenie zamówienia, - w przypadku uniewa¿nienia postêpowania
przed upùywem terminu skùadania ofert,
2) zùo¿yli oferty - w przypadku uniewa¿nienia postêpowania po upùywie terminu skùadania
ofert
- podaj¹c uzasadnienie faktyczne i prawne.
16. Zamawiaj¹cy zwróci wykonawcom, których oferty nie zostaùy wybrane, na ich wniosek,
zùo¿one przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy komputerowe
oraz inne podobne materiaùy.
ROZDZIA£ XII Zawarcie umowy
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1. Umowa.
1) Wykonawca ma obowi¹zek zawrzeã umowê wedùug wzoru, stanowi¹cego zaù¹cznik nr 4
do siwz.
2) Zawarta umowa bêdzie jawna i bêdzie podlegaùa udostêpnianiu na zasadach okreœlonych
w przepisach o dostêpie do informacji publicznej (art. 139 ust. 3 ustawy),
ROZDZIA£ XIII Pouczenie o œrodkach ochrony prawnej
1. Wykonawcom, którzy maj¹ lub miêli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieœli lub mog¹
ponieœã szkodê w wyniku naruszenia przez zamawiaj¹cego przepisów ustawy, przysùuguj¹
œrodki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy: odwoùanie i skarga.
2. Odwoùanie przysùuguje wyù¹cznie wobec czynnoœci:
1) opisu sposobu dokonywania oceny speùniania warunków udziaùu w postêpowaniu;
2) wykluczenia odwoùuj¹cego z postêpowania o udzielenie zamówienia;
3) odrzucenia oferty odwoùuj¹cego.
3. Odwoùanie wnosi siê do Prezesa Krajowej Izby Odwoùawczej w formie pisemnej albo
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoc¹
wa¿nego kwalifikowanego certyfikatu w terminie okreœlonym w art. 182 ustawy.
4. Odwoùuj¹cy przesyùa kopiê odwoùania zamawiaj¹cemu przed upùywem terminu do wniesienia
odwoùania w taki sposób, aby mógù on zapoznaã siê z jego treœci¹ przed upùywem tego
terminu.
5. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoùawczej stronom oraz uczestnikom postêpowania
odwoùawczego przysùuguje skarga do s¹du.
ROZDZIA£ XIV Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa artykuùów ¿ywnoœciowych w nastêpuj¹cych
czêœciach:
1) czêœã I – warzywa i owoce (zaù.1a),
2) czêœã II – produkty zwierzêce, miêso i produkty miêsne (zaù.1b),
3) czêœã III – ryby przetworzone (zaù.1c),
4) czêœã IV – warzywa, owoce i przetwory przetworzone (zaù.1d),
5) czêœã V – oleje i tùuszcze (zaù.1e),
6) czêœã VI – produkty mleczarskie (zaù.1f),
7) czêœã VII – produkty przemiaùu ziarna (zaù.1g),
8) czêœã VIII – ró¿ne produkty spo¿ywcze (zaù.1h),
9) czêœã IX – napoje (zaù.1i),
10) czêœã X – pieczywo i pieczywo cukiernicze (zaù. 1j)
KOD CPV – okreœlony odpowiednio w zaù¹cznikach od 1a – 1j.
2. Podane w zaù¹cznikach iloœci s¹ iloœciami maksymalnymi i mog¹ ulec zmniejszeniu w trakcie
realizacji zamówienia. Zmniejszenie nie mo¿e przekroczyã 20%. Z tego tytuùu nie bêd¹
przysùugiwaùy Wykonawcy ¿adne roszczenia.
3. Wykonawca bêdzie wykonywaù przedmiot umowy sukcesywnie, stosownie do pisemnych
zleceñ przekazywanych przez upowa¿nionego pracownika.
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4. Terminy dostaw, asortyment i iloœã towarów okreœlona zostanie ka¿dorazowo w pisemnym
zamówieniu, które mo¿e byã dorêczone Wykonawcy za pomoc¹ faxu, skùadanym przez
Zamawiaj¹cego z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem. Dostawa zamówionych
towarów bêdzie siê odbywaùa w godzinach od 7.00 do 0 9.00 dnia nastêpnego po zùo¿eniu
zamówienia.
5. Zamawiaj¹cy dopuszcza mo¿liwoœã skùadania ofert równowa¿nych. Nazwy wùasne takie jak;
np. Delma, Delfina, Kit-kat, Mars, Delfina, Snickers, zostaùy u¿yte przez zamawiaj¹cego
jedynie przykùadowo. Wykonawca mo¿e zaproponowaã inny produkt pod warunkiem, ¿e
posiadaã bêdzie on takie same skùadniki jakoœciowe, iloœciowe itp., co produkt okreœlony w
SIWZ, podaj¹c producenta i nazwê oferowanego produktu w formie odrêbnego oœwiadczenia,
które nale¿y zaù¹czyã do oferty.
6. Wykonawca który powoùuje siê na rozwi¹zania równowa¿ne opisywanym przez
Zamawiaj¹cego jest obowi¹zany wykazaã, ¿e oferowane przez niego dostawy speùniaj¹
wymagania okreœlone przez Zamawiaj¹cego.
7. Oferta nie musi obejmowaã caùoœci zamówienia, dopuszcza siê skùadanie ofert czêœciowych.
Wykonawca mo¿e zùo¿yã ofertê na jedn¹, kilka lub wszystkie czêœci zamówienia. Oferta
czêœciowa musi obejmowaã wszystkie pozycje w danej czêœci.
8. Zamówiony towar nale¿y dostarczyã do magazynu na terenie Wielofunkcyjnej Placówki
Opiekuñczo-Wychowawczej im. Konstantego Macierewicza przy ul. £abêdziej 4 w
Szczecinie.

Czùonkowie komisji przetargowej:
1.
2.
3.
4.

Teresa Jaworska
Urszula Tomaszewska
Krystyna Warachowska
Gra¿yna Krzysztaùowska

..............................................................
Dyrektor Placówki
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Zaù¹cznik nr 1 do siwz
...............................................

( pieczêã wykonawcy)

OFERTA CENOWA

Ja (My), ni¿ej podpisany (ni) ...........................................................................................
dziaùaj¹c w imieniu i na rzecz :
......................................................................................................................................................
(peùna nazwa wykonawcy)
....................................................................................................................................................................................
(adres siedziby wykonawcy)

REGON............................................................................ Nr NIP ..........................................................................
Nr konta bankowego: ...............................................................................................................................................
nr telefonu ........................................................................ nr faxu ...........................................................................
e-mail .............................................................................................

w odpowiedzi na ogùoszenie o przetargu nieograniczonym na :
„ZAKUP I DOSTAWA ARTYKU£ÓW SPOÝYWCZYCH”
skùadam(y) niniejsz¹ ofertê:
1. Oferujê wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach
pùatnoœci okreœlonych w siwz za cenê umown¹ brutto:
Czêœã I – warzywa i owoce - ………. (sùownie: ………………………………….………………..……..)
Czêœã II - produkty zwierzêce, miêso i produkty miêsne – ………. (sùownie: …………………..…….)
Czêœã III – ryby przetworzone - ………. (sùownie: …………………………………..………….……..)
Czêœã IV – warzywa i owoce mro¿one - ………. (sùownie: …………………………………………….)
Czêœã V – oleje i tùuszcze - ………. (sùownie: …………………………………..……………………….)
Czêœã VI – produkty mleczarskie - ………. (sùownie: ……………………………………………..…...)
Czêœã VII – produkty przemiaùu ziarna - ………. (sùownie: ……………………………………..……)
Czêœã VIII – ró¿ne produkty spo¿ywcze - ………. (sùownie: …………………………....................................)
Czêœã IX – napoje - ………. (sùownie: ……………………………………………………………..……)
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Czêœã X – pieczywo i pieczywo cukiernicze – ….......... (sùownie: …........................................................).

2. Oœwiadczam(y), ¿e przedmiot zamówienia zrealizujemy w terminie 12 miesiêcy od dnia
podpisania umowy.
3. Oœwiadczam(y), ¿e jesteœmy zwi¹zani niniejsz¹ ofert¹ przez okres 30 dni od upùywu terminu
skùadania ofert.
4. Oœwiadczam(y), ¿e w razie wybrania naszej oferty zobowi¹zujemy siê do podpisania umowy
na warunkach zawartych we wzorze umowy doù¹czonym do siwz oraz w miejscu i terminie
okreœlonym przez zamawiaj¹cego.
5. Oferujemy udzielenie gwarancji zgodnego z terminem przydatnoœci do spo¿ycia okreœlonym
przez producentów poszczególnych produktów ¿ywnoœciowych.
6. Oœwiadczamy, ¿e powierzymy podwykonawcom wykonanie nastêpuj¹cej czêœci zamówienia:
...........................................................................................................................
(je¿eli wykonawca przewiduje udziaù podwykonawców).
7. Oœwiadczamy, ¿e oferta nie zawiera/ zawiera (wùaœciwe podkreœliã) informacji stanowi¹cych
tajemnicê przedsiêbiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Informacje takie zawarte s¹ w nastêpuj¹cych dokumentach:
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................

Ofertê skùadamy na ................................ kolejno ponumerowanych stronach.

1.
2.
3.
4.
5.

Na ofertê skùadaj¹ siê :
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................

..............................., dn. ...............................

.....................................................................
(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy, w
przypadku oferty wspólnej- podpis peùnomocnika wykonawców)
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Nr sprawy 1/2011

Zaù¹cznik nr 2 do siwz

................................................................
(pieczêã wykonawcy)

OÚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA
Ja (My), ni¿ej podpisany (ni) ...........................................................................................
dziaùaj¹c w imieniu i na rzecz :
......................................................................................................................................................
(peùna nazwa wykonawcy)
......................................................................................................................................................
(adres siedziby wykonawcy)
w odpowiedzi na ogùoszenie o przetargu nieograniczonym na:
„„ZAKUP I DOSTAWA ARTYKU£ÓW SPOÝYWCZYCH”
oœwiadczam(my), ¿e wykonawca, którego reprezentujê(jemy) :

nie podlega wykluczeniu z postêpowania o udzielenie zamówienia z powodów, o
których mowa w art. 24 ustawy Prawo zamówieñ publicznych.

..............................., dn. ...............................

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

(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy)

15

Nr sprawy 1/2011

Zaù¹cznik nr 3 do siwz
................................................................
(pieczêã wykonawcy)

OÚWIADCZENIE O SPE£NIANIU WARUNKÓW UDZIA£U W POSTÆPOWANIU
Ja (My), ni¿ej podpisany (ni) ...........................................................................................
dziaùaj¹c w imieniu i na rzecz :
......................................................................................................................................................
(peùna nazwa wykonawcy)
......................................................................................................................................................
(adres siedziby wykonawcy)
w odpowiedzi na ogùoszenie o przetargu nieograniczonym na:

„ZAKUP I DOSTAWA ARTYKU£ÓW SPOÝYWCZYCH”
oœwiadczam(my), ¿e wykonawca, którego reprezentujê(jemy) :
1.

posiada uprawnienia do wykonania dziaùalnoœci z zakresu przedmiotu zamówienia,

2.

posiada wiedzê i doœwiadczenie,

3.

dysponuje odpowiednim potencjaùem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4.

znajduje siê w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj¹cej wykonanie zamówienia.

..............................., dn. ...............................

.....................................................................
(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji
wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej- podpis
peùnomocnika wykonawców)
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Nr sprawy 1/2011

…………………………….
pieczêã firmowa dostawcy
Zaù¹cznik 1a do siwz
CZÆÚÃ I : WARZYWA I OWOCE

Lp.

CPV

Nazwa towaru

1

03221112-4

Marchew

Kg

2300

2

03221113-1

Cebula

Kg

1100

3

03221110-0

Pietruszka korzeñ

Kg

350

4

03221110-0

Seler korzeñ

Kg

500

5

03221111-7

Buraki

Kg

1200

6

03221000-6

Por

Kg

500

7

03221410-3

Kapusta biaùa

Kg

1100

8

03221410-3

Kapusta mùoda

Szt.

500

9

Jedn.
miary

Iloœã

Cena jedn.
brutto

Szczypior –sezon VI-VIII

Pêcz.

700

03221000-6

Szczypior –pozostaùe miesi¹ce

Pêcz.

800

Naã pietruszki – sezon V-IX

Pêcz.

800

03221000-6

Naã pietruszki –pozostaùe
miesi¹ce
Koperek – sezon V-IX

Pêcz.

1200

Pêcz.

1000

03221000-6

Koperek-pozostaùe miesi¹ce

Pêcz.

1500

12

03221410-3

Kapusta czerwona

Kg

300

13

03221410-3

Kapusta pekiñska

Szt

500

14

03221420-6

Kalafiory - sezon

Szt

200

Pomidory-sezon VI-X

Kg

600

10

11

15
03221240-0
16
03221270-9

17
03221230-7

18

03221260-6

19

03221310-2

20

03222321-9

21

03222220-1

Pomidory-pozostaùe miesi¹ce

Kg

600

Ogórki œwie¿e krótkie-sezon
VII-VIII
Ogórki œwie¿e dùugie-pozostaùe
miesi¹ce
Papryka œwie¿a czerwona-sezon
VII-VIII
Papryka œwie¿a czerwonapozostaùe miesi¹ce
Pieczarki

Kg

400

Kg

800

Kg

80

Kg

120

Kg

500

Saùata sezon V-VIIII

Szt.

500

Saùata pozostaùe miesi¹ce

Szt.

300

Jabùka –sezon V-VII

Kg

1200

Jabùka-pozostaùe miesi¹ce

Kg

1800

Pomarañcze

Kg

200

17

Wartoœã brutto

Nr sprawy 1/2011
Rzodkiewka –sezon VI_VIII

Pêcz.

600

Rzodkiewka-pozostaùe miesi¹ce

Pêcz.

600

Rzodkiew

Kg

150

03222111-4

Banany

Kg

1160

25

0322110-7

Kiwi

Kg

400

26

03122210-8

Cytryny

Kg

700

27

03222240-7

Mandarynka

Kg

200

Gruszki –sezon VII-IX

Kg

100

28

03222322-6

Gruszki-pozostaùe miesi¹ce

Kg

100

29

03222200-5

Nektarynki

Kg

50

30

03222313-5

Truskawka œwie¿a-sezon VI-VIII

Kg

200

31

03222332-9

Brzoskwinie-sezon VII-IX

Kg

100

32

03222110-7

Arbuz-sezon V-IX

Kg

300

33

03221300-9

Saùata lodowa

Szt.

200

34

15300000-1

Cukinia-sezon VI-IX

Kg

20

35

15300000-1

Czosnek œwie¿y

Kg

20

36

15310000-4

Ziemniaki

Kg

30000

37

15331140-0

Kapusta wùoska

Kg

200

38

15331142-4

Kapusta kiszona

Kg

1200

39

15331000-7

Ogórki kiszone

Kg

800

22

03221110-0

23

03221110-0

24

Ogóùem wartoœã brutto

Ogóùem wartoœã brutto sùownie ………………………………………………………………..
………………………………
/data i miejsce sporz¹dzenia /

……………………………………..
/ podpis i pieczêã osoby upowa¿nionej /
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Nr sprawy 1/2011

…………………………….
pieczêã firmowa dostawcy
Zaù¹cznik 1b do siwz

CZÆÚÃ II: PRODUKTY ZWIERZÆCE, MIÆSO I PRODUKTY MIÆSNE
Lp.

Nazwa towaru

CPV

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Filet z kurczaka
Ãwiartka z kurczaka
Korpusy z kurczaka
W¹tróbka drobiowa
Schab z koœci¹
Filet z indyka
Boczek œwie¿y b/k i b/s
Boczek wêdzony b/k i b/s
Karkówka b/k
Szynka b/k
£opatka b/k
Koœci wêdzone
Kieùbasa wieprzowa cienka
Parówka drobiowa
Polêdwica drobiowa
Szynka drobiowa
Szynka wieprzowa gotowana
Kieùbasa Tatrzañska lub
równowa¿na
Blok Tyrolski lub równowa¿ny
Kieùbasa jaùowcowa
Kieùbasa Ýywiecka
Kieùbasa Krakowska parzona
Kieùbasa szynkowa wieprzowa
Mortadela
Pasztet borowikowy
Kaszanka
Parówki Hot-Dog
£ata woùowa
Pasztet drobiowy 135g; +/- 5%
Szyneczka mielona 135g; +/- 5%
Pieczeñ rzymska
Pasztet z cielêcin¹
Pasztetowa pomidorowa
Szynka konserwowa

15112100-7
15112100-7
15112100-7
15112300-9
15113000-3
15113000-3
15113000-3
15113000-3
15113000-3
15113000-3
15113000-3
15131200-7
15131130-5
15131135-0
15131135-0
15131135-0
15131410-2
15131130-5

Jedn.
miary
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg

15131130-5
15131130-5
15131130-5
15131130-5
15131130-5
15131130-5
15131310-1
15131134-3
15131135-0
15111000-9
15131700-2
15131700-2
15131700-2
15131310-1
15131310-1
15131410-2

Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Szt.
Szt.
Kg
Kg
Kg
Kg

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Iloœã

Cena jedn.
brutto

550
1000
1250
150
1000
50
300
80
200
700
3000
40
1300
750
300
300
300
250
300
50
300
200
300
500
150
300
250
150
2300
1000
100
150
100
100

Ogóùem wartoœã brutto

Ogóùem wartoœã brutto sùownie ………………………………………………………………..

………………………………
/data i miejsce sporz¹dzenia /

……………………………………..
/ podpis i pieczêã osoby upowa¿nionej /

19

Wartoœã brutto

Nr sprawy 1/2011

…………………………….
pieczêã firmowa dostawcy

Zaù¹cznik 1c do siwz

CZÆÚÃ III : RYBY PRZETWORZONE

Lp.

Nazwa towaru

CPV

1

Filet z miruny z/s SHP
10%glazury
Filet z dorsza z/s 10% glazury

03311000-2

Kg

700

03311210-7

Kg

150

Filet z morszczuka 80-140g IQF
10% glazury
Tuñczyk w oleju 185g; +/- 5%

03311230-3

Kg

700

15241400-3

Szt.

600

15240000-2

Szt.

1000

6

Paprykarz z ùososia 152 g ;
+/- 5%
Saùatka z makreli 300g +/- 5%

15240000-2

Szt.

400

7

Makrela wêdzona tusza

15230000-9

Kg

200

2
3
4
5

Jedn.
miary

Iloœã

Cena jedn.
brutto

Wartoœã brutto

Ogóùem wartoœã brutto

Ogóùem wartoœã brutto sùownie ………………………………………………………………..

………………………………
/data i miejsce sporz¹dzenia /

……………………………………..
/ podpis i pieczêã osoby upowa¿nionej /

20

Nr sprawy 1/2011

…………………………….
pieczêã firmowa dostawcy
Zaù¹cznik 1d do siwz
CZÆÚÃ IV : WARZYWA I OWOCE MROÝONE

Lp.

Nazwa towaru

CPV

1

Brokuùy mro¿one 10kg

15331100-8

Kg

250

2
3

Kalafior mro¿ony 10kg
Marchewka z groszkiem
mro¿ona 10kg
Mrp¿onka kompotowa
wielosmakowa 10kg
Mieszanka warzywna
wieloskùadnikowa
mro¿ona 10kg
Groszek mro¿ony 10kg
Truskawka mro¿ona
10kg

15331100-8
15331100-8

Kg
Kg

100
350

15331100-8

Kg

500

15331100-8

Kg

250

15331100-8
15331100-8

Kg
Kg

100
150

4
5

6
7

Jedn.
miary

Iloœã

Cena
jedn.
brutto

Wartoœã brutto

Ogóùem wartoœã brutto
Ogóùem wartoœã brutto sùownie ………………………………………………………………..
………………………………
/data i miejsce sporz¹dzenia /

……………………………………..
/ podpis i pieczêã osoby upowa¿nionej /

21

Nr sprawy 1/2011

…...........................................
pieczêã firmowa dostawcy
Zaù¹cznik 1e do siwz

CZÆÚÃ V: OLEJE I T£USZCZE

Lp.

Nazwa towaru

CPV

1

Olej roœlinny typu Kujawski
lub równowa¿ny 1 L.
Margaryna 250 g +/- 5%

15411100-3

L

900

15412200-1

Szt.

600

15412200-1

Szt.

1000

15411100-3

L

200

2
3

4

Masùo roœlinne do kanapek
500 g +/- 5% typu Delma lub
równowa¿ne
Olej roœlinny typu Kujawski
lub równowa¿ny 3L.

Jedn.
miary

Iloœã

Cena jedn.
brutto

Wartoœã brutto

Ogóùem wartoœã brutto

Ogóùem wartoœã brutto sùownie ………………………………………………………………..

………………………………
/data i miejsce sporz¹dzenia /

……………………………………..
/ podpis i pieczêã osoby upowa¿nionej /

22

Nr sprawy 1/2011

…………………………….
pieczêã firmowa dostawcy
Zaù¹cznik 1f do siwz

CZÆÚÃ VI: PRODUKTY MLECZARSKIE

Lp.

Nazwa towaru

CPV

1

Mleko karton 3,2 % 1L

15511000-3

2

Úmietana kwaœna 12% 400g +/5%
Twaróg œmietankowy mielony
250g +/- 5%
Twaróg póùtùusty krajanka 1 kg
+/- 20%
Jogurty owocowe 150 ml
+/- 5%
Masùo ekstra 200 g +/- 5%
zawartoœã tùuszczu 82 %
Ser ¿óùty typu Gouda lub
równowa¿ny
Serek owocowy 150 g +/- 5%
typu Jogobella lub równowa¿ny
Serek topiony zegar (8szt.) typu
Hohland lub równowa¿ny
Serek Almette lub równowa¿ny
150 g +/- 5%
Serek typu Kanapkowy lub
równowa¿ny 150 g +/- 5%
Deser typu Danonki lub
równowa¿ne 4x50g +/- 5%
Ser topiony plastry typu Gouda
lub równowa¿ny 150g +/- 5%
Lody œmietankowe 150 g
+/- 5%
Jaja kurze M

15510000-6

Szt.

6 000

15542100-0

Szt.

1500

15542100-0

Kg

400

15551320-4

Szt.

4 000

15530000-2

Szt.

11 550

15544000-3

Kg

600

15551000-5

Szt.

10000

15545000-0

Op.

800

15542100-0

Szt.

2500

15542100-0

Szt.

2000

15551320-4

Op.

150

15545000-0

Szt.

2000

15555100-4

Szt.

1000

03142500-3

Szt.

20000

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Jedn. Iloœã
Cena jedn.
miary
brutto
L
11000

Wartoœã brutto

Ogóùem wartoœã brutto

Ogóùem wartoœã brutto sùownie ………………………………………………………………..

………………………………
/data i miejsce sporz¹dzenia /

……………………………………..
/ podpis i pieczêã osoby upowa¿nionej /
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Nr sprawy 1/2011

…………………………….
pieczêã firmowa dostawcy
Zaù¹cznik 1g do siwz

CZÆÚÃ VII :

Lp.
11
2
3
4

5
6
7
8
9

PRODUKTY PRZEMIA£U ZIARNA

Nazwa towaru

CPV

Jedn.
miary

Iloœã

Pùatki owsiane 500 g +/5%
Pùatki kukurydziane
1000 g +/- 5%
Chrupki kukurydziane
50g +/- 5%
Pùatki kukurydziane
czekoladowe 1000 g +/5%
Kasza jêczmienna 1000g
+/- 5%
Kasza manna 1000g +/5%
Kasza gryczana pra¿ona
500g +/- 5%
Ry¿ biaùy 1000g +/- 5%
M¹ka pszenna typ 500

15613380-5

Szt.

250

15613311-1

Szt.

350

15613311-1

Szt.

200

15613311-1

Szt.

350

15613100-9

Kg

250

15613100-9

Kg

200

15613100-9

Kg

250

15611000-4
15612100-2

Kg
Kg

550
1500

Cena
jedn.
brutto

Wartoœã brutto

Ogóùem wartoœã brutto

Ogóùem wartoœã brutto sùownie ………………………………………………………………..

………………………………
/data i miejsce sporz¹dzenia /

……………………………………..
/ podpis i pieczêã osoby upowa¿nionej/

24

Nr sprawy 1/2011
…………………………….
pieczêã firmowa dostawcy
Zaù¹cznik 1h do siwz

CZÆÚÃ VIII :

RÓÝNE PRODUKTY SPOÝYWCZE

Lp.

Nazwa towaru

CPV

1

Cukier biaùy krysztaù 1kg +/5%
Cukier puder 500g +/- 5%
Sól kuchenna typu jodowana
miaùka 1000g
Makaron zacierka 250 g
Makaron 500g œwider
Makaron 500g kolanko
Makaron 500g muszelka
Makaron 500g nitka
Makaron 500g rurka
Makaron spagetti 500 g
Kakao instant 800g lub
równowa¿ne +/- 50g
Napój herb. Cytrynowy 350g
+/- 50g
Herbata granulowana 100g
Saga lub równowa¿na
Herbata ekspresowa 100szt.
Kawa zbo¿owa (typu Inka)
150g +/- 5%
Kakao 100g +/- 5%
Pieprz mielony 20g +/- 5%
Przyprawa do bigosu 29g +/5%
Przyprawa do drobiu 20g +/5%
Przyprawa do miêsa 20g +/5%
Przyprawa do ryb 40g +/- 5%
Bazylia 10g +/- 5%
Curry 25g +/- 5%
Czosnek granulowany 40g
+/- 5%
Kminek 20g +/- 5%
Liœã laurowy 7g +/- 5%
Majeranek 10g +/- 5%
Oregano 10g +/- 5%
Papryka mielona sùodka 20g
+/- 5%
Gaùka muszkatoùowa 15g +/5%

15831000-2

Jedn.
miary
Kg

15831000-2
15851110-2

Szt.
Kg

50
600

15851110-2
15851110-2
15851110-2
15851110-2
15851110-2
15851110-2
15851110-2
15841400-9

Szt.
Szt.
Szt.
Szt.
Szt.
Szt.
Szt.
Szt.

600
700
700
700
700
700
600
30

15864000-2

Szt.

30

15863000-5

Szt.

400

15864100-3
15860000-4

Op.
Szt.

500
300

15841000-5
15872100-2
15871270-7

Szt.
Szt.
Szt.

300
1100
50

15871270-7

Szt.

200

15871270-7

Szt.

200

15871270-7
15872300-4
15872300-4
15872300-4

Szt.
Szt.
Szt.
Szt.

150
50
20
250

15872300-4
15872300-4
15872300-4
15872300-4
15890000-3

Szt.
Szt.
Szt.
Szt.
Szt.

20
150
500
200
400

15872200-3

Szt.

10

2
3
4
5
6
7
8
9
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
24
25
26
27

25

Iloœã

Cena jedn.
brutto

4000

Wartoœã brutto

Nr sprawy 1/2011
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

58
59
60
61
62
63

Przyprawa do zup 1000g +/5%
Ziele angielskie 15g +/- 5%
Barszcz biaùy 40g +/- 5%
Ketchup ùagodny 500g +/5%
Majonez 400g +/- 5%
Musztarda 210g +/- 5%
Miód wielokwiatowy 400g
+/- 5%
Proszek do pieczenia 18g +/5%
B¹bolada 38g lub
równowa¿na +/- 5%
Czekolada mleczna 100g
Wafelek w czekoladzie 39g
+/- 5%
Wafelek b/czek. 39g +/- 5%
Baton Kit-Kat lub
rownowa¿ny 40g +/- 5%
Baton Lion lun rónowa¿ny
43g +/- 5%
Baton Mars lub równowa¿ny
42g +/- 5%
Baton Paweùek lub
równowa¿yny 45g +/- 5%
Baton Snickers lub
równowa¿y 51g +/- 5%
Baton – sêkacz 32g
+/- 5%
Cukierki owocowe 1000g
Cukierki w polewie
czekoladowej 1000g
Dra¿e 70g +/- 5%
Herbatniki 100g +/- 5%
Ciastka kruche 1000g +/- 5%
Paluszki 100g +/- 5%
Sezamki 27g +/- 5%
Drops 47g +/- 5%
Lizak 12g +/- 5%
Cukier waniliowy 32g +/-5%
Cynamon 15g +/- 5%
Krem czekoladowy w op.
szklanym typu Nutella lub
równowa¿ny 980 g +/- 5%
Kwasek cytrynowy 20g
Galaretka owocowa 90g +/5%
Chaùwa 50g +/- 5%
Maggi 1L +/- 10%
Chrzan 290g; +/ - 5%
Fasola Jaœ 500g

15872000-1

Szt.

150

15872300-4
15891400-4
15871230-5

Szt.
Szt.
Szt.

100
600
1300

15871273-8
15871250-1
15831600-8

Szt.
Szt.
Szt.

1000
500
500

15899000-6

Szt.

150

15840000-8

Szt.

600

15840000-8
15842300-5

Szt.
Szt.

700
2500

15842300-5
15842220-0

Szt.
Szt.

2000
660

15842220-0

Szt.

800

15842220-0

Szt.

800

15842220-0

Szt.

1000

15842220-0

Szt.

800

15842220-0

Szt.

800

15842310-8
15840000-8

Kg
Kg

400
150

15840000-8
15821200-1
15812100-4
15812100-4
15812100-4
15842300-5
15842300-5
15830000-5
15872200-3
15842200-4

Szt.
Szt.
Szt.
Op.
Szt.
Szt.
Szt.
Szt.
Szt.
Szt.

2000
1500
250
200
2000
1200
2000
250
30
600

15872200-3
15332240-8

Szt.
Szt.

400
1000

15842220-0
15872300-4
15331110-1
15331130-7

Szt.
Szt.
Szt.
Kg

600
200
250
200
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64

Fasolka konserwowa 400g
+/- 5%
65
Groszek konserwowy 400g
+/- 5%
66
Kukurydza konserwowa
400g +/- 5%
67
Groch ùuskany 500g +/- 5%
68
Ogórek konserwowy 900ml
+/- 5%
69
Szczaw konserwowy
70
Koncentrat pomidorowy
200ml +/- 5%
71
Brzoskwinia w syropie 900g
+/- 5%
72
D¿em truskawka 280g +/5%
D¿em morelowy 280g +/5%
72
Rodzynki 200g +/- 5%
73
M¹ka ziemniaczana 500g
74
Ananas puszka 580g +/75
Papryka konserwowa
680g+/- 5%
76
Koncentrat pomidorowy
1000g +/- 10%
77
Budyñ 40g +/- 5%
78
Kisiel 40g +/- 5%
79
Syropy owocowe ró¿ne
335ml +/- 5%
80
Syrop 2,85 L +/- 5%
81
Pyzy ziemniaczane z
miêsem 2500g +/- 5%
82
Pizza mro¿ona 300g +/- 5%
Ogóùem wartoœã brutto

15331131-4

Szt.

150

15331462-3

Szt.

400

15331460-9

Szt.

400

15311133-8
15331500-2

Kg
Szt.

150
600

15331500-2
15331427-6

Szt.
Szt.

220
1900

15332100-5

Szt.

100

15332296-5

Szt.

600

15332291-0

Szt.

600

15332412-5
15310000-4
15332410-1
15331460-9

Szt.
Kg
Szt.
Szt.

50
50
60
60

15331427-6

Szt.

100

15620000-0
15620000-0
15622322-7

Szt.
Szt.
Szt.

800
1200
750

15622322-7
15322000-8

Szt.
Kg

400
500

15851000-8

Szt.

800

Ogóùem wartoœã brutto sùownie ………………………………………………………………..

………………………………
/data i miejsce sporz¹dzenia /

……………………………………..
/ podpis i pieczêã osoby upowa¿nionej /
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…………………………….
pieczêã firmowa dostawcy
Zaù¹cznik 1i do siwz

GRUPA IX: NAPOJE

Lp.

Nazwa towaru

CPV

1

Napój owocowy 0,5 l w
butelce plastikowej – smaki
ró¿ne
Woda niegazowana 1,5 l typu
Ýywiec lub równowa¿na
Sok owocowy 2L np.100%

15980000-1

Szt.

2400

15981000-8

Szt.

800

15321000-4

Szt.

100

Sok marchwiowo-owocowy
15320000-7
typu Kubuœ lu równowa¿ne 1L

Szt..

100

2
3
4

Jedn.
miary

Iloœã

Cena jedn.
brutto

Wartoœã brutto

Ogóùem wartoœã brutto

Ogóùem wartoœã brutto sùownie ………………………………………………………………..

………………………………
/data i miejsce sporz¹dzenia /

……………………………………..
/ podpis i pieczêã osoby upowa¿nionej /
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…...........................................
pieczêã firmowa dostawcy
Zaù¹cznik 1j do siwz

CZÆÚÃ X: PIECZYWO I PIECZYWO CUKIERNICZE

Lp.

Nazwa towaru

CPV

Jedn. Iloœã
miary

Cena jedn. Wartoœã brutto
brutto

1

Chleb pszenny 1000g +/- 10%

15811100-7

Szt.

8000

2

Buùka pszenna 50g +/- 5%

15811400-0

Szt.

40000

3

15811400-0

Szt.

3000

4

Buùka zapiekanka 150g +/5%
Buùka tarta 500g

15612500-6

Kg

350

5

Dro¿d¿ówka

15810000-9

Szt.

2000

6

P¹czek

15810000-9

Szt.

2000

7

Rogal 80g +/- 5%

15810000-9

Szt.

1500

Ogóùem wartoœã brutto

Ogóùem wartoœã brutto sùownie ………………………………………………………………..

………………………………
/data i miejsce sporz¹dzenia /

……………………………………..
/ podpis i pieczêã osoby upowa¿nionej /
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Zaù¹cznik nr 4 do „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia”
Ramowy wzór umowy

UMOWA NA DOSTARCZANIE ARTYKU£ÓW ÝYWNOÚCIOWYCH
zawarta w dniu …….. r. w Szczecinie pomiêdzy, Wielofunkcyjn¹ Placówk¹ Opiekuñczo-Wychowawcz¹
im. Konstantego Maciejewicza ul. £abêdzia 4 a w Szczecinie, zwanym w treœci umowy Zamawiaj¹cym,
w imieniu i na rzecz którego dziaùaj¹:
1) Barbara Bartoszewicz - Dyrektor Placówki w Szczecinie dziaùaj¹cy na podstawie Upowa¿nienia nr
WO – I/AW/0113-1/411/10 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 11 maja 2010 r.
2) Barbara Szmytko - Gùówna Ksiêgowa
a
……………………………………………. ….......................................... .…... z siedzib¹
w ……………………….........................................................................................................
wpisan¹ do ewidencji dziaùalnoœci gospodarczej ………………………………..lub
wpisan¹ do ewidencji Krajowego Rejestru S¹dowego Nr …………………………
Regon ……………………………..
NIP …………………………………
Zwanym w treœci umowy Wykonawc¹, w imieniu i na rzecz którego dziaùaj¹:
1.
2.
Zostaùa zawarta umowa nastêpuj¹cej treœci:
§ 1
5.

6.

7.

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego o wartoœci zamówienia mniejszej od kwot okreœlonych na podstawie art.11 ust.8 ustawy z
dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówieñ publicznych (Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 ze zmianami).
Przedmiotem umowy jest sprzeda¿ wraz z dostaw¹ przez Wykonawcê na rzecz Zamawiaj¹cego artykuùów
¿ywnoœciowych w asortymencie i w iloœci okreœlonych w zaù¹czniku nr 1, stanowi¹cym integraln¹ czêœã
niniejszej umowy.
Zamawiaj¹cy zastrzega sobie prawo w okresie realizacji umowy zmniejszenia o 20 % iloœci zamawianego
asortymentu, w zale¿noœci od jego rzeczywistych potrzeb.

§ 2
1. Strony ustalaj¹, i¿ maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytuùu wykonania Przedmiotu Umowy, zgodnie z
ofert¹ Wykonawcy zùo¿on¹ w Przetargu, wyniesie ……………………., tj. wraz z podatkiem od towarów i usùug,
z zastrze¿eniem postanowieñ ust. 6 .
2. Nale¿noœã za usùugi wykonane na podstawie danego Zlecenia okreœlona zostanie w oparciu o ceny wskazane w
formularzu cenowym - stanowi¹cym zaù¹cznik nr 1 do niniejszej umowy.
3. Wynagrodzenie bêdzie pùatne w terminie 7 dni od dorêczenia Zamawiaj¹cemu prawidùowo wystawionej faktury
VAT.
4. Wynagrodzenie bêdzie pùatne na rachunek bankowy Wykonawcy nr ………………………………. Strony
ustalaj¹, i¿ za dzieñ zapùaty bêd¹ traktowaã dzieñ obci¹¿enia rachunku bankowego Zamawiaj¹cego.
5. Strony ustalaj¹, i¿ Zamawiaj¹cy mo¿e potr¹ciã z wynagrodzenia wszelkie nale¿noœci pieniê¿ne nale¿ne od
Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy, w tym w szczególnoœci kary umowne, przy czym potr¹cenie
umowne, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie ogranicza w ¿aden sposób praw Zamawiaj¹cego do
potr¹cenia ustawowego.
6. Obowi¹zuj¹cy podatek VAT naliczony zostanie w wysokoœci obowi¹zuj¹cej w dniu wystawienia faktury.
7. Strony postanawiaj¹, ¿e rozliczenie za dostarczony towar odbywaã siê bêdzie fakturami czêœciowymi, z których
ka¿da pùatna bêdzie po zrealizowaniu przez Wykonawcê zamówienia zùo¿onego przez Zamawiaj¹cego i
dokonaniu odbioru dostawy.
8. W razie zwùoki w dokonaniu zapùaty Zamawiaj¹cy obowi¹zany jest do zapùaty ustawowych odsetek.
9. Strony dopuszczaj¹ mo¿liwoœã waloryzacji cen jednostkowych w trakcie realizacji umowy, w oparciu o
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wskaênik GUS.
10. Nie dokonanie lub opóênienie zapùaty nale¿noœci za dostarczony towar nie upowa¿nia Wykonawcy do
wstrzymania wydania kolejnej partii towaru.

§ 3
1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.

8.

Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesiêcy od dnia podpisania umowy.
Dostawy realizowane bêd¹ w uzgodnionych na bie¿¹co wielkoœciach i asortymencie wg ka¿dorazowego
zgùoszonego na piœmie zapotrzebowania (dopuszcza siê formê przekazania zamówienia faksem) z realizacj¹ od
godziny 7.00 do godziny 9.00 dnia nastêpnego po zùo¿eniu zamówienia.
Wykonawca zobowi¹zuje siê do dostarczenia artykuùów ¿ywnoœciowych do magazynu Zamawiaj¹cego
transportem wùasnym lub przez wynajêtego do tego celu przewoênika na wùasny koszt.
Wykonawca zobowi¹zuje siê dostarczaã artykuùy ¿ywnoœciowe w opakowaniach oraz transportem
zapewniaj¹cym nale¿yte zabezpieczenie jakoœciowe dostarczonych artykuùów przed czynnikami pogodowymi,
uszkodzeniem itp.
Towar bêdzie dostarczony w opakowaniach hermetycznie zamkniêtych z materiaùów dopuszczalnych do
kontaktu z ¿ywnoœci¹.
Reklamacje iloœciowe (zgodnoœã dostawy z zamówieniem i deklarowanymi iloœciami wyszczególnionymi w
specyfikacji iloœciowo-asortymentowej doù¹czonej przez Wykonawcê do dostawy) Zamawiaj¹cy zgùaszaã
bêdzie Wykonawcy pisemnie w terminie nie póêniej ni¿ 7 dni od daty odbioru asortymentu. Wykonawca
zobowi¹zany jest do odpowiedzi na reklamacjê w terminie 1 dnia od jej otrzymania pod rygorem uznania
reklamacji za zasadn¹.
Reklamacje jakoœciowe Zamawiaj¹cy jest zobligowany do zgùoszenia Wykonawcy w terminie 7 dni (pisemnie
wraz z udokumentowaniem) w terminie 7 dni. Wykonawca natomiast zobligowany jest do pisemnego
ustosunkowania siê do wniesionej przez Zamawiaj¹cego reklamacji w terminie 1 dnia od daty jej otrzymania.
Brak odpowiedzi w ci¹gu 1 dnia jest uwa¿any za uznanie przez Wykonawcê reklamacji i tym samym
dokonaniem wymiany wadliwego przedmiotu umowy.
Do ka¿dej partii towaru powinien byã doù¹czony : atest, certyfikat, etykietka, metka fabryczna

§ 4
Dokumentem potwierdzaj¹cym dostarczenie zamówionego towaru jest faktura, podpisana przez Wykonawcê i
podpisana przez Zamawiaj¹cego. Na oryginale faktury wysùanej do Zamawiaj¹cego, Wykonawca wymieni
asortyment, iloœã, jego cenê i wartoœã.
§ 5
Do reprezentowania Zamawiaj¹cego w zakresie:
▪ Zamawiania, przyjêcia, odbioru towaru.
▪ Odbioru faktur
▪ Zgùaszania reklamacji, korygowania iloœci asortymentu zamówionych towarów jest…………………. –
magazynier.
§ 6
Kary umowne:
1. Strony ustalaj¹, ¿e naprawienie szkody wynikùej z niewykonania lub nienale¿ytego wykonania umowy nast¹pi
przez zapùacenie kar umownych. Zamawiaj¹cy jest upowa¿niony do potr¹cenia nale¿nych kar umownych z
wynagrodzenia Wykonawcy.
2. Wykonawca zapùaci Zamawiaj¹cemu karê umown¹:
a) w wysokoœci wskazanej w przepisach dotycz¹cych ustalenia aktualnie obowi¹zuj¹cej wysokoœci odsetek
ustawowych liczonych od wartoœci partii dostawy za ka¿dy dzieñ zwùoki w dostawie, je¿eli towar nie zostaù
dostarczony w terminie z powodu okolicznoœci, za które odpowiada Wykonawca
b) W wysokoœci 15 % wartoœci partii towaru za dostarczenie towaru w iloœci nie odpowiadaj¹cej zamówieniu
po terminach okreœlonych w punkcie 6 i 7 paragrafu 3 niniejszej umowy (braki iloœciowe i jakoœciowe).
c) Zamawiaj¹cy zapùaci Wykonawcy karê umown¹ w wysokoœci 30% wartoœci partii towaru za ka¿dy dzieñ
zwùoki w odbiorze towaru
d) Zamawiaj¹cy upowa¿niony jest do domagania siê odszkodowania na zasadach ogólnych, je¿eli poniesiona
szkoda przekracza kary umowne.
§ 7
Zmiana umowy:
Wszelkie zmiany niniejszej umowy mog¹ byã dokonane za zgod¹ obu stron, zapisane w formie aneksu z
zastrze¿eniem art. 144 ustawy.
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§ 8
Odst¹pienie od umowy:
W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznoœci powoduj¹cej, ¿e wykonanie umowy nie le¿y w interesie
publicznym, czego nie mo¿na byùo przewidzieã w chwili zawarcia umowy, zamawiaj¹cy mo¿e odst¹piã od umowy w
terminie 30 dni od powziêcia wiadomoœci o tych okolicznoœciach.

1.

§ 9
W okresie realizacji umowy Wykonawca zobowi¹zany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiaj¹cego w
terminie 7 dni o:
a) zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy
b) zmianie osób reprezentuj¹cych Wykonawcê
c) ogùoszeniu upadùoœci Wykonawcy
d) wszczêciu postêpowania ukùadowego, w którym uczestniczy Wykonawca
e) ogùoszeni likwidacji firmy Wykonawcy
f) zawieszeniu dziaùalnoœci firmy Wykonawcy

§ 10
Wszelkie ewentualne spory jakie wynikn¹ w zwi¹zku z realizacj¹ niniejszej umowy, Strony bêd¹ siê staraùy zaùatwiã
polubownie, a nie daj¹ce siê rozstrzygn¹ã w¹tpliwoœci poddane zostan¹ pod rozstrzygniêcie s¹dowi powszechnemu
wùaœciwemu miejscowo dla Zamawiaj¹cego.
§ 11
W sprawach nieuregulowanych niniejsz¹ umow¹ zastosowanie mieã bêd¹ odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego
i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieñ publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z
póên. zm.).
§ 12
1. Umowa zostaje zawarta na piœmie pod rygorem, niewa¿noœci.
2. Wszelkie zmiany lub uzupeùnienia niniejszej Umowy, dla swej wa¿noœci wymagaj¹ dochowania formy
wskazanej w ust. 1.
3. Integraln¹ czêœci¹ niniejszej Umowy jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla Przetargu oraz
oferta Wykonawcy zùo¿ona w Przetargu.
4. Umowa zostaùa sporz¹dzona w dwóch jednobrzmi¹cych egzemplarzach, po jednym dla ka¿dej ze stron.

Zamawiaj¹cy

Wykonawca
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