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POSTANOWIENIA
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(SIWZ)

ROZDZIAŁ I.                         ZAMAWIAJACY (NAZWA I ADRES)

Przedszkole Samorządowe „ Tęczowa Kraina” w Alwerni z filią w Grojcu 
ul. M. Skłodowskiej-Curie 2
32-566 Alwernia
zwany dalej „Zamawiającym”

ROZDZIAŁ II.                       TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art.39 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz.984,1047,1474, 
Dz.U. z 2014 poz 423, 768, 811, 915, 1146,1232) zwaną w dalszej części „ustawą”. W sprawach 
nieuregulowanych zapisami niniejszej SIWZ, stosuje się przepisy wspomnianej ustawy.

ROZDZIAŁ III.                      OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakup wraz z dostawą artykułów  spożywczych dla Przedszkola Samorządowego „ Tęczowa 
Kraina” w Alwerni z filią w Grojcu . Artykuły spożywcze pogrupowane zostały w następujące części 
– pakiety:
      1)   Artykuły ogólnospożywcze
       2)  Warzywa, jarzyny, owoce, mrożonki
      3)  Mięso, wędliny, drób

Nazwa/y i kod/y Wspólnego Słownika Zamówień: (CPV):

Pakiet 1: -,,15.20.00.00 -0” – ryby przetworzone i konserwowane
               -,,15.40.00.00 -2” – oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne
               -,,15.50.00.00 -3” – produkty mleczarskie
               -,,15.60.00.00 -4” - produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych
               -,,15.80.00.00 -6” - różne produkty spożywcze
               -,,15.98.00.00 -1” – napoje bezalkoholowe
               -,,03.14.00.00 -4” – produkty zwierzęce i podobne

Pakiet 2 - ,,15.30.00.00 -1” – owoce, warzywa i produkty podobne
              - ,,03.20.00.00 -3” – zboża, ziemniaki, warzywa, owoce i orzechy

Pakiet 3: - ,,15.10.00.00 -9” – produkty zwierzęce, mięso i jego przetwory mięsne

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 4 do SIWZ.

ROZDZIAŁ IV.                      INFORMACJA NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA I MOŻLIWOŚCI
                                             SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH
 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

ROZDZIAŁ V.                       INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT
                                             WARIANTOWYCH
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

ROZDZIAŁ VI.                      INFORMACJA NA TEMAT PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIEN
                                             UZUPEŁNIAJACYCH
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających



ROZDZIAŁ VII.                     MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI
                                             ZAMAWIAJACY ZAWRZE UMOWĘ RAMOWĄ
Zamawiający nie przewiduje w niniejszym postępowaniu zawarcia umowy ramowej.

ROZDZIAŁ VIII.                    INFORMACJE NA TEMAT AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
Zamawiający nie przewiduje w niniejszym postępowaniu przeprowadzenia aukcji
elektronicznej.

ROZDZIAŁ IX.                      INFORMACJA W SPRAWIE ZWROTU KOSZTÓW
                                             W POSTĘPOWANIU
Koszty udziału w postępowaniu, a w szczególności koszty sporządzenia oferty, pokrywa
Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu (za
wyjątkiem zaistnienia sytuacji, o której mowa w art. 93 ust. 4 ustawy).

ROZDZIAŁ X.                      TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie należy zrealizować w terminie: od dnia zawarcia umowy do 31.12.2015 roku.

ROZDZIAŁ XI.                      WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
                                             OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH
                                             WARUNKÓW INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH
                                             I DOKUMENTACH, JAKIE MUSZĄ DOŁĄCZYĆ DO OFERTY
                                             WYKONAWCY
1. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie, nie mogą podlegać wykluczeniu
    z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.
    W celu wykazania spełniania w/w warunku tj. braku podstaw do wykluczenia
    z postępowania o udzielenie zamówienia, wraz z ofertą należy dołączyć:
1.1 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1  i 2 ustawy –
      zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ.
1.2. informację o przynależności do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust.2 pkt.5
       ustawy – zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki
      z art. 22 ust. 1 ustawy dotyczące:
2.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli
     przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2.2 posiadania wiedzy i doświadczenia,
2.3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
     wykonania zamówienia,
2.4 sytuacji ekonomicznej i finansowej.
3. Dokumenty i oświadczenia, które należy dołączyć do oferty, w celu wykazania
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 ustawy:
3.1.oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z załącznikiem
     nr 3 do SIWZ.
4. Inne oświadczenia i dokumenty, które należy przedłożyć wraz z ofertą.
4.1.oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z warunkami zamówienia i z załączonym
     wzorem umowy oraz, że przyjmuje ich treść bez żadnych zastrzeżeń - na formularzu
     oferty – zgodnie z załącznikiem nr 1 a do 1c do SIWZ.

Uwaga: Ocena spełniania warunków dokonywana będzie w systemie 0 – 1
(zero - jedynkowym tj. „spełnia – nie spełnia”); nie spełnienie chociażby jednego
z postawionych warunków z pkt.1 lub 2 niniejszego rozdziału SIWZ, spowoduje wykluczenie
Wykonawcy z postępowania.

ROZDZIAŁ XII.                     INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ
                                             ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, Zamawiający oraz
    Wykonawcy mają obowiązek przekazywać na piśmie  z dopiskiem: „ Przetarg nieograniczony na 



    zakup wraz z dostawą artykułów  spożywczych dla Przedszkola Samorządowego „ Tęczowa 
    Kraina” w Alwerni z filią w Grojcu 
2. Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej bądź o unieważnieniu postępowania
    Zamawiający zamieszcza dodatkowo na stronie internetowej pod następującym
    adresem: www.przedszkole-alwernia.pl

ROZDZIAŁ XIII.                    OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SIWZ
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
2. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednakże nie później niż na 2 dni przed
    upływem terminu składania ofert, o ile wniosek o wyjaśnienie Specyfikacji wpłynie do
    Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego
    terminu składania ofert.
3. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu do składania ofert,
    Zamawiający może zmienić treść dokumentów składających się na SIWZ. Każda
    wprowadzona przez Zamawiającego zmiana staje się w takim przypadku częścią
    Specyfikacji. Zostanie ona doręczona wszystkim Wykonawcom, którym przekazano
    specyfikacje (oraz zadającym pytania do SIWZ) i będzie dla nich wiążąca.
4. Zamawiający oświadcza, iż nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu
    wyjaśnienia treści SIWZ.

ROZDZIAŁ XIV.                    OSOBY ZE STRONY ZAMAWIAJĄCEGO UPRAWNIONE DO
                                              POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
Zamawiający wyznacza następujące osoby do porozumiewania się z Wykonawcami,
w sprawach dotyczących niniejszego postępowania:

Jolanta Biel – dyrektor
Janina Kubica  - intendent Alwernia
Barbara Stankowska - intendent Grojec

ROZDZIAŁ XV.                     WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu.

ROZDZIAŁ XVI.                   TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Termin związania ofertą wynosi: 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert, określonym w rozdziale XIX SIWZ. Dzień ten jest
1 (pierwszym) dniem terminu związania ofertą.

ROZDZIAŁ XVII.                  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1. Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1a do 1c do
    SIWZ.
2. Do oferty należy dołączyć:
    - dokumenty i oświadczenia wymagane odpowiednimi postanowieniami SIWZ.
    Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami (dokumentami i oświadczeniami) stanowi
    jedna całość.
3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę.
    Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami SIWZ.
• oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona na piśmie, w języku polskim.
• oferta musi być napisana na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym
   atramentem.
• oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania
   Wykonawcy.
• wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenie Wykonawcy, muszą być
   również podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy,
• wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, powinny być parafowane
   przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.
4. Zaleca się, aby zapisane strony oferty, wraz z dołączonymi do niej dokumentami
   i oświadczeniami były ponumerowane oraz parafowane przez osobę/y upoważnioną/e do 



   reprezentowania Wykonawcy. W przypadku, gdy jakakolwiek strona zostanie podpisana
   przez Wykonawcę, parafa na tej stronie nie jest już wymagana.
5. Wykonawca powinien zamieścić ofertę wraz z pozostałymi dokumentami,
   oświadczeniami w dwóch kopertach, opisanych w następujący sposób:
a) koperta zewnętrzna:
   - powinna być zaadresowana na Zamawiającego, na adres podany na wstępie SIWZ,
   - opisana: „Oferta do przetargu nieograniczonego na:
    Zakup wraz z dostawą artykułów spożywczych dla Przedszkola Samorządowego 
   „ Tęczowa Kraina” w Alwerni z filią w Grojcu '' (bez nazwy i adresu wykonawcy)
b) koperta wewnętrzna:
   - powinna być zaadresowana oraz opisana jw. oraz dodatkowo musi zawierać nazwę
   i adres Wykonawcy.
6. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod
   warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub
   wycofaniu, przed upływem terminu do składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu
   zmian lub wycofaniu oferty należy umieścić w kopercie, opisanej jak wyżej w pkt.5.
   Koperta dodatkowo musi być oznaczona określeniami: „Zmiana” lub „Wycofanie”.
7. Złożona oferta wraz z załącznikami będzie jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących
   tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
   konkurencji co, do których Wykonawca składając ofertę zastrzegł (w odniesieniu do tych
   informacji), że nie mogą być one udostępniane.
8. Po otwarciu złożonych ofert, Wykonawca, który będzie chciał skorzystać z jawności
   dokumentacji z postępowania (protokołu), w tym ofert, musi wystąpić w tej sprawie do
   Zamawiającego z wnioskiem.

ROZDZIAŁ XVIII.                OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Wykonawca poda cenę ofertową oraz poszczególne ceny jednostkowe brutto na
    formularzu oferty, zgodnie z załącznikiem nr 1a, do 1c do SIWZ.
2. Podane ceny jednostkowe brutto muszą zawierać wszystkie koszty związane
    z realizacją zamówienia (np. koszty dostarczenia do placówki), wynikające z opisu
    przedmiotu zamówienia. Ceny jednostkowe będą stałe i nie mogą się zmieniać.
3. Cenę oferty należy podać łącznie z należnym podatkiem VAT – cena łączna brutto,
    obliczając ją w następujący sposób :  
   -poszczególna cena jednostkowa netto x szacunkowa ilość poszczególnego produktu = cena
    łączna netto . 
   -poszczególna cena jednostkowa netto x stawka % podatku VAT = cena jednostkowa brutto
   -poszczególna cena jednostkowa brutto x szacunkowa ilość poszczególnego produktu = cena
   łączna brutto poszczególnego produktu, jaki zamierza nabyć Zamawiający w trakcie realizacji
   umowy .
   Suma wartości netto i  brutto  poszczególnych produktów stanowi cenę ofertową.
4. Cena ofertowa musi być podana w złotych polskich, cyfrowo i słownie (do drugiego
   miejsca po przecinku). Brak określenia ceny w postaci słownej poczytany zostanie za
   błąd co do formy oferty i nie będzie skutkować jej odrzuceniem.
5. ZA CENĘ OFERTY BĘDZIE UZNAWAĆ SIĘ SUMĘ CEN ŁĄCZNYCH BRUTTO
   POSZCZEGÓLNYCH PAKIETÓW, PODANYCH W ZAŁĄCZNIKACH  NR 1a , 1b i 1c.
   Cena ta służy do porównania złożonych ofert.
   Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie umowy może się zmienić.
   Podane ilości poszczególnych produktów służące do wyliczenia ceny, mogą ulec
   zmianie( o około +- 20%), w zależności od faktycznych potrzeb Zamawiającego.

ROZDZIAŁ XIX.                    MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Ofertę  należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. w Przedszkolu Samorządowym „ 

Tęczowa Kraina” w Alwerni z filią w Grojcu,  w kancelarii przedszkola ( Alwernia ul. M. 
Skłodowskiej-Curie 2) nie później niż do dnia 05 grudnia 2014 r. do godziny 11.30

2. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym w pkt.1
   niniejszego rozdziału, zostaną  zwrócone Wykonawcom bez ich otwierania po upływie terminu



    związania ofertą .
3. Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w dniu 05 grudnia 2014 r.
   o godzinie 12.00 w kancelarii przedszkola, tj. siedzibie Zamawiającego.

ROZDZIAŁ XX.                     INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT
1. Otwarcie ofert jest jawne.
2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza
   przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia (kwota brutto, wraz z podatkiem VAT).
3. Podczas otwarcia kopert z ofertami, Zamawiający poda (odczyta) imię i nazwisko,
   nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także
   informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia oraz warunków
   płatności zawartych w ofercie.
4. W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego wniosek
   Zamawiający prześle mu wszystkie informacje, o których mowa w pkt.2 i 3 niniejszego
   rozdziału.
5. W toku badania ofert Zamawiający sprawdzi, czy poszczególni Wykonawcy nie
   podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie, art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy.
5.1. Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania, uznaje się za odrzuconą, zgodnie
   z art. 24 ust. 4 ustawy.
6. Z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, oferta niezgodna z ustawą Prawo
   Zamówień Publicznych lub sprzeczna (nie odpowiadająca) z treścią SIWZ, podlega
   odrzuceniu. Wszystkie przesłanki, w przypadkach których Zamawiający jest
   zobowiązany do odrzucenia oferty, zawarte są w art. 89 ustawy.
7. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez
   Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych  przez nich ofert.
8. Zamawiający poprawi w tekście oferty omyłki wskazane w art. 87 ust. 2 ustawy,
   niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta zostanie poprawiona.
9.Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach, określonych
   w ustawie w art. 93 ust. 1 ustawy.
10. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, który złoży ofertę nie podlegającą
   odrzuceniu i która zostanie uznana za najkorzystniejszą (uzyska największą liczbę
   punktów przyznanych według kryteriów wyboru oferty określonych w niniejszej SIWZ).
11. Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania przesyłając zawiadomienie wszystkim
   Wykonawcom, którzy złożyli oferty oraz poprzez zamieszczenie informacji o wyborze
   oferty najkorzystniejszej w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica
   ogłoszeń znajduje się na parterze w siedzibie Zamawiającego), a także na stronie
   internetowej pod następującym adresem: www.przedszkole-alwernia.pl
11.1. Zawiadomienie o wyniku przetargu przesłane do Wykonawców, którzy złożyli oferty,
   będzie zawierało informacje o:
   - wyborze najkorzystniejszej oferty - nazwę i adres Wykonawcy, którego ofertę
   wybrano; uzasadnienie jej wyboru; nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców,
   którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert
   zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną
   punktację;
   - wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, wraz z podaniem uzasadnienia
   faktycznego i prawnego;
   - wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,
   wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym,
   - terminie, określonym zgodnie z przepisami ustawy, po upływie którego umowa
   w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

ROZDZIAŁ XXI.                    OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ
                                              KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM
                                              ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW

1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, zamawiający będzie się kierował następującymi
   kryteriami:



   cena ofertowa – 100pkt
2. Każdy z Wykonawców w poszczególnych kryteriach otrzyma odpowiednia liczbę
   punktów, wyliczoną w następujący sposób:
cena ofertowa - wg następującego wzoru:
N
I P = -----  x A
B
gdzie poszczególne litery oznaczają:
I P – liczba punktów,
N – cena ofertowa najniższa spośród wszystkich rozpatrywanych i nie odrzuconych ofert,
B – cena ofertowa oferty badanej (przeliczanej),
A – waga danego kryterium wyrażona w punktach - 100pkt.
Uwaga! Przy obliczaniu punktów, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch
miejsc po przecinku.

ROZDZIAŁ XXII.                   INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI ROZLICZANIA SIĘ
                                              W WALUTACH OBCYCH
Zamawiający będzie rozliczał się z Wykonawcą wyłącznie z uwzględnieniem waluty polskiej.

ROZDZIAŁ XXIII.                  INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY
1. Istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy, zawiera załączony do niniejszej
   SIWZ wzór umowy (załącznik nr 6).
2. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta wyłącznie
   z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, po upływie
   terminów określonych w art. 94 ustawy.
3. Osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego do ustalania szczegółów związanych
   z podpisaniem umowy po wyborze najkorzystniejszej oferty, będzie:
   dyrektor przedszkola, Pani Jolanta Biel tel. 12 283 16 52

ROZDZIAŁ XXIV.                  POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
                                              PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCOM W TOKU
                                              POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
 Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone
przepisami działu VI ustawy.



 Załącznik nr 1a
Pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ OFERTY
1. Oferta złożona do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego na:
„Zakup wraz z dostawą artykułów spożywczych dla Przedszkola Samorządowego „ Tęczowa 
Kraina” w Alwerni z filią w Grojcu '' 
– Część1 –
Artykuły ogólnospożywcze
Pakiet 1: - ,,15.20.00.00 -0” – ryby przetworzone i konserwowane
               - ,,15.40.00.00 -2” – oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne
               - ,,15.50.00.00 -3” – produkty mleczarskie
               - ,,15.60.00.00 -4” - produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych
               - ,,15.80.00.00 -6” - różne produkty spożywcze
               - ,,15.98.00.00 -1” – napoje bezalkoholowe
               - ,,03.14.00.00 -4” – produkty zwierzęce i podobne
2. Nazwa i adres Wykonawcy, nr regon, telefon:
………………………………………………………………………………………………............
................……………………………………………………………………………………………
….........................................................................................................................................
3. Cena ofertowa zamówienia (podana cyfrowo i słownie):

Netto:      ........................................... zł
Słownie: .......................................................................................................
Brutto:    ……………………………… zł
Słownie: ………………………………………………………………………….

Wyliczona w oparciu o następujące ceny jednostkowe oraz szacunkowe ilości
planowanych do zakupu produktów żywnościowych:

FORMULARZ CENOWY SZCZEGÓŁOWY

Lp  Nazwa produktu Cena 
jedno
stkow
a
netto

Staw
ka 
Vat w 
%

Cena 
jednos
tkowa
 brutto

Ilość Jednost
ka miary

Cena 
łączna
netto

Cena 
łączna
brutto

1 2 3 4 5
3x4

6 7 8
3x6

9 
5x6

1 Baton czekoladowy 45g 200   szt
2 Barszcz czerwony typu 

Rolnik 330ml 
11   szt

3 Bazylia 10 g 2 szt
4 Biszkopty 250 g 120   szt
5 Budyń 1 kg 12   kg
6 Budyń bez cukru na 0,5 l 100   szt
7 Bułka tarta 22   kg
8 Cukier biały kryształ 1kg 590   kg
9 Cynamon 10g 18   szt



10 Cukier waniliowy 32g 70   szt
11 Ciastka biszkoptowe typu 

Delicje 147g  
200   szt

12 Ciastka kruche maślane na 
wagę

25 kg

13 Wafel w czekoladzie typu 
Grześki 36g 

350   szt

14 Ciastka czekoladowe typu 
Kinder Bueno 43g 

200   szt

15 Wafel w czekoladzie typu 
Princesa mleczna 35g 

200   szt

16 Wafel w czekoladzie typu 
Prince Polo 52g 

200   szt

17 Chrupki kukurydziane 350g 14   szt
18 Chrupki  kukurydziane 

pałeczki 60g
210   szt

19 Chrupki kukurydziane w 
czekoladzie na wagę 
(paluchy)

18   kg

20 Chleb krojony 600g 920   szt
21 Chrzan 160g 19   szt
22 Czekolada mleczna 100g o 

zawartości min 50% miazgi 
kakaowej

400   szt

23 Drożdżówki 1650   szt
24 Drożdże 100g 12,5   kg
25 Dżem owocowy mix smaków 

niskosłodzony zawartość 
cukru 36g/100g produktu

220   szt

26 Filet rybny (bez glazury) 140   kg
27 Gofry po 6 szt 190   opak
28 Galaretka w proszku 75g 260   szt
29 Galaretka w czekoladzie typu 

Mieszanka Krakowska
25,6   kg

30 Herbata typu Saga 100szt 37   opak
31 Herbatniki  typu Petit Beurre 

220g 
70   szt

32 Herbatniki w czekoladzie na 
wagę typu Jutrzenka 
(czekoladowe zwierzaki)

25
kg

33 Imbir 20g 3 szt
34 Jajka (duże) 6000   szt



35 Jogurt typu Gratka 115g 1550   szt
36 Kawa  typu Anatol 147g 30   szt
37 Kawa typu Kujawianka 500 g 25 szt
38 Kakao typu Deco Moreno 

150g 
30   szt

39 Kefir luksusowy zawartość 
tłuszczu 2% opakow. 400g 

460   szt

40 Kasza jęczmienna średnia 
op.1kg

105   kg

41 Kasza manna 1kg 45   kg
42 Koncentrat pomidorowy 30% 

op. 200g typu Pudliszki
75   szt

43 Kisiel 1kg 10   kg
44 Kisiel na 0,5 l 130 szt
45 Przyprawa do potraw typu 

Kucharek 1kg 
28   szt

46 Kwasek cytrynowy 9   szt
47 Krajanka kakaowa na wagę 27   kg
48 Ketchup typu Pudliszki 480g 18   szt
49 Kminek mielony 20 g 5 szt
50 Liście laurowe 10g 11   szt
51 Masło 200g typu Extra 82% 

tłuszczu
920   szt

52 Makaron nitki 250g typu 
Czaniecki 

160   szt

53 Makaron  świderki typu 
Lubella 500g zawartość 
białka 13,5 g/100g produktu

630   szt

54 Makaron gwiazdki lub literki 
lub zacierka 250g typu 
Czaniecki 

280   szt

55 Makaron kolanka typu 
Rędzińskiej babci 500g  

60 szt

56 Makaron łazanki typu 
Rędzińskiej babci 500g 

30 szt

57 Makaron zacierka 250g typu 
Czaniecki

30 szt

58 Marmolada wieloowocowa 
0,9 l

5 szt

59 Mąka pszenna 1kg typ 550 220   kg
60 Mąka ziemniaczana 1kg 7   kg



61 Miód pszczeli wielokwiatowy 
370 g

6
szt

62 Mleko 3,2% (op.karton) 700   szt
63 Mleko 2% (op.folia) 2800   szt
64 Margaryna 250g typu Palma 50   szt
65 Majeranek 15g 7   szt
66 Maga 1 L 8   szt
67 Krem do smarowania z 

orzechami laskowymi  600g 
typu nutella 

22   szt

68 Olej typu Kujawski 1l 115   szt
69 Oliwa z oliwek 1l 6   szt
70 Ocet winny 225ml 11   szt
71 Ocet 10% 500ml 11   szt
72 Oregano 10g 2 szt
73 Papryka mielona 20g 9   szt
74 Pieprz czarny mielony 50g 30   szt
75 Pieprz ziołowy 2   szt
76 Pierniki 500g 30   kg
77 Paluszki 260g typu 

Beskidzkie light
100   szt

78 Płatki  kukurydziane 500g 
typu Nestle Cheerios 

25   szt

79 Płatki  kukurydziane 500g 
typu Nestle Chocapic 

27   szt

80 Płatki kukurydziane 500g 
typu Nestle Corn Flakes

40   szt

81 Pączki 250 szt
82 Proszek do pieczenia 15   szt
83 Przyprawa do mięsa 

wieprzowego 20g
15   szt

84 Przyprawa do gulaszu 15   szt
85 Przyprawa do fasoli 10   szt
86 Przyprawa do ryb 4   szt
87 Przyprawa do kurczaka 20   szt
88 Przyprawa do kapusty 10   szt
89 Rodzynki w czekoladzie 100g 200   szt
90 Rogale maślane 1600   szt
91 Ryż biały 1kg 320   szt



92 Soczek owocowy , 100% z 
dodatkiem wit C, 200ml, typu 
Hortex

550   szt

93 Sok malinowy 430 ml 16   szt
94 Soda oczyszczona 4   szt
95 Sól  jodowana typu wielicka 100   kg
96 Śmietana 18% 400g do zupy 255   szt
97 Śmietana 18% 0,4 l 140 szt
98 Śmietana  30% 0,5 l typu 

Łaciata
225   szt

99 Śledź w oleju 170g typu po 
Gdańsku

70   szt

100 Śledź w pomidorach 170g 18 szt
101 Serek Homogenizowany 150g 40 szt
102 Ser biały półtłusty 200   kg
103 Ser żółty na wagę o 

zawartości białka nie 
mniejszej niż 25,00g w 100 g 
produktu

50   kg

104 Serek topiony 100g 150   szt
105 Serek biały 150g typu Almette 105   szt
106 Serek biały 150g typu Bieluch 80   szt
107 Serek owocowy 150g  typu 

Danio 
250   szt

108 Serek 150g typu kanapkowy 120 szt
109 Wafel 50g typu Góralki 550   szt
110 Wafel 50g typu Gimi 60 szt
111 Weka krojona 350g 2280   szt
112 Woda mineralna 5l 14   szt
113 Zioła prowansalskie 10g 7 szt
114 Ziele angielskie 16   szt
115 Żurek typu Śląski 170   szt

CENA ŁĄCZNA NETTO PAKIETU NR 1a                   ( SUMA POZYCJI 1- 115    ......................... )

CENA ŁĄCZNA BRUTTO PAKIETU NR 1a                 ( SUMA POZYCJI 1- 115    ......................... )

W przypadku artykułów które zostały opisane przez wskazanie znaków towarowych co jest
uzasadnione specyfikacją przedmiotu zamówienia (występuje różnorodność artykułów na
rynku o bardzo zbliżonych parametrach różniących się jedynie nazwą) wykonawca może
wpisać artykuł równoważny, zgodnie z art.29 ust.3 Ustawy.



4. Termin realizacji zamówienia: sukcesywnie od dnia podpisania umowy, do  31.12.2015r.

5. Warunki płatności: przelew - zgodnie z wzorem umowy.

6. Niniejszym oświadczam, że:
• zapoznałem się z warunkami zamówienia i przyjmuję je bez zastrzeżeń;
• zapoznałem się z postanowieniami załączonego do SIWZ wzoru umowy i przyjmuję
   go bez zastrzeżeń;
• formularz oferty jest zgodny z przedmiotem zamówienia
• jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia składania ofert
   podanego w SIWZ;
7. Oferta została złożona na ..… zapisanych stronach, (kolejno ponumerowanych).

..........................................., dnia.....................                              …...................................................
Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej

                                                                                                                                           do reprezentowania Wykonawcy



 Załącznik nr 1b

Pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ OFERTY
1. Oferta złożona do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
Przetargu nieograniczonego na:
„Zakup wraz z dostawą artykułów spożywczych dla Przedszkola Samorządowego „ Tęczowa 
Kraina” w Alwerni z filią w Grojcu '' 
– Część 2 –
Warzywa, jarzyny, owoce, mrożonki
Pakiet 2: - ,,15.30.00.00 -1” – owoce, warzywa i produkty podobne
               - ,,03.20.00.00 -3” – zboża, ziemniaki, warzywa, owoce i orzechy
2 Nazwa i adres Wykonawcy, nr regon, telefon:
………………………………………………………………………………………………............
................……………………………………………………………………………………………
….........................................................................................................................................
3. Cena ofertowa zamówienia (podana cyfrowo i słownie):

Netto:      ........................................... zł
Słownie: .......................................................................................................
Brutto:    ……………………………… zł
Słownie: ………………………………………………………………………….

Wyliczona w oparciu o następujące ceny jednostkowe oraz szacunkowe ilości
planowanych do zakupu produktów żywnościowych:

FORMULARZ CENOWY SZCZEGÓŁOWY

Lp  Nazwa produktu Cena 
jednost
kowa
netto

Stawk
a Vat 
w %

Cena 
jednos
tkowa
 brutto

Ilość Jednost
ka 
miary

Cena 
łączna
netto

Cena 
łączna
brutto

1 2 3 4 5
3x4

6 7 8
3x6

9 
5x6

1 Arbuz 55 kg

2 Buraki czerwone tarte 0,9 l 140   szt
3 Brokuły 48   szt
4 Banany żółte o długości nie 

mniejszej niż 15cm
440   kg

5 Buraki czerwone suszone100g 70   szt
6 Buraki czerwone surowe 45 kg
7 Cebula 315   kg
8 Czosnek 80   szt
9 Cytryny 40   kg
10 Fasola Jaś 0,5kg 22   kg



11 Groszek łupany 52   kg
12 Gruszki 150   kg
13 Jabłka deserowe 950   kg
14 Kapusta biała 175   kg
15 Kapusta czerwona 40 kg
16 Kapusta kiszona 1kg 120   kg
17 Kapusta Pekińska 30   kg
18 Koper 120   pęczek
19 Kiwi 550   szt
20 Kalafior 25   szt
21 Marchew 680   kg
22 Mandarynki 155   kg
23 Mrożonki jarzynowe 450g 45   szt
24 Mrożonka kalafiorowa  2,5kg 14   szt
25 Mrożonki na kompot  2,5kg 275   szt
26 Natka pietruszki 200   pęczek
27 Nektarynka 10 kg
28 Ogórki zielone 110   kg
29 Ogórki konserwowe 0,850 l 85   szt
30 Ogórki kiszone 500 g 90 szt
31 Ogórki kiszone 0,9 l 65 szt
32 Papryka świeża 57   kg
33 Pieczarki 34   kg
34 Pomarańcze 128   kg
35 Pomidory 85   kg
36 Pomidory w puszce bez skóry 

w sosie własnym bez 
konserwantów 2550ml typu 
Rolnik

20
szt

37 Pomidory krojone w soku 
400g typu Pudliszki

50 szt

38 Por 195   szt
39 Przecier ogórkowy 350g 15   szt
40 Rzodkiewka 95   pęczek
41 Sałata zielona 45   szt
42 Sałatka z czerwonej kapusty 

0,9 l 
100   szt

43 Sałatka z ogórków typu 
Szwedzka 0,9 l

135   szt



44 Sałatka wielowarzywna 0,9 l 145   szt
45 Seler 215   kg
46 Szczypiorek 40   pęczek
47 Śliwki 45   kg
48 Truskawka 76   kg
49 Truskawka mrożona 2,5 kg 18   szt
50 Winogrono 105   kg
51 Ziemniaki 6300   kg

  CENA ŁĄCZNA NETTO  PAKIETU NR 1b        ( SUMA POZYCJI 1- 51    ......................... )

  CENA ŁĄCZNA BRUTTO PAKIETU NR 1b      ( SUMA POZYCJI 1- 51    ......................... )

W przypadku artykułów które zostały opisane przez wskazanie znaków towarowych co jest
uzasadnione specyfikacją przedmiotu zamówienia (występuje różnorodność artykułów na
rynku o bardzo zbliżonych parametrach różniących się jedynie nazwą) wykonawca może
wpisać artykuł równoważny, zgodnie z art.29 ust.3 Ustawy.

4. Termin realizacji zamówienia: sukcesywnie od dnia podpisania umowy, do  31.12.2015r.

5. Warunki płatności: przelew - zgodnie z wzorem umowy.

6. Niniejszym oświadczam, że:
• zapoznałem się z warunkami zamówienia i przyjmuję je bez zastrzeżeń;
• zapoznałem się z postanowieniami załączonego do SIWZ wzoru umowy i przyjmuję
   go bez zastrzeżeń;
• formularz oferty jest zgodny z przedmiotem zamówienia
• jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia składania ofert
   podanego w SIWZ;
7. Oferta została złożona na ..… zapisanych stronach, (kolejno ponumerowanych).

..........................................., dnia.....................                              …...................................................
Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej

                                                                                                                                                  do reprezentowania Wykonawcy



Załącznik nr 1c
……………………….
Pieczęć Wykonawcy 

1. Oferta złożona do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
Przetargu nieograniczonego na:
„Zakup wraz z dostawą artykułów spożywczych dla Przedszkola Samorządowego „ Tęczowa 
Kraina” w Alwerni z filią w Grojcu '' 
– Część 3 – Mięso, wędliny, drób
Pakiet 3: - ,,15.10.00.00 -9” – produkty zwierzęce, mięso i jego przetwory mięsne

2. Nazwa i adres Wykonawcy, nr regon, telefon
………………………………………………………………………………………………............
.................…………………………………………………………………………………………
……......................................................................................................................................
3. Cena ofertowa zamówienia (podana cyfrowo i słownie):

Netto:      ........................................... zł
Słownie: .......................................................................................................
Brutto:    ……………………………… zł
Słownie: ………………………………………………………………………….

Wyliczona w oparciu o następujące ceny jednostkowe oraz szacunkowe ilości
planowanych do zakupu produktów żywnościowych:

FORMULARZ CENOWY SZCZEGÓŁOWY

Lp  Nazwa produktu Cena 
jednos
tkowa
netto

Stawk
a Vat 
w %

Cena 
jednost
kowa
 brutto

Ilość Jedno
stka 
miary

Cena 
łączna
netto

Cena 
łączna
brutto

1 2 3 4 5
3x4

6 7 8
3x6

9 
5x6

1 Baton drobiowy 47 kg
2 Kości wieprzowe 22   kg
3 Kurczak świeży 360   kg
4 Kiełbasa  toruńska 80   kg
5 Kiełbasa zwyczajna 20 kg
6 Łopatka wieprzowa bez kości 565   kg
7 Mortadela 5 kg
8 Parówki 80% mięsa wieprzowego 90   kg
9 Pasztet drobiowy 131g 205   szt
10 Pasztet drobiowy 500 g typu 

Pamapol
10 szt

11 Porcja rosołowa z kurczaka 35 kg
12 Schab bez kości 95   kg



13 Smalec 200g 105   szt
14 Skrzydełka z kurczaka 8 kg
15 Szynka wieprzowa gotowana 50   kg
16 Szynka mielona 22   kg
17 Szynka z piersi indyka 50   kg
18 Szynka wieprzowa surowa (od 

szynki)
30

kg
19 Udka z kurczaka 78   kg
20 Udziec z indyka 115   kg

  CENA ŁĄCZNA NETTO  PAKIETU NR 1c        ( SUMA POZYCJI 1- 20      ......................... )

  CENA ŁĄCZNA BRUTTO PAKIETU NR 1c      ( SUMA POZYCJI 1- 20      ......................... )

W przypadku artykułów które zostały opisane przez wskazanie znaków towarowych co jest
uzasadnione specyfikacją przedmiotu zamówienia (występuje różnorodność artykułów na
rynku o bardzo zbliżonych parametrach różniących się jedynie nazwą) wykonawca może
wpisać artykuł równoważny, zgodnie z art.29 ust.3 Ustawy.

4. Termin realizacji zamówienia: sukcesywnie od dnia podpisania umowy, do   31.12.2015r.

5. Warunki płatności: przelew - zgodnie z wzorem umowy.

6. Niniejszym oświadczam, że:
• zapoznałem się z warunkami zamówienia i przyjmuję je bez zastrzeżeń;
• zapoznałem się z postanowieniami załączonego do SIWZ wzoru umowy i przyjmuję
   go bez zastrzeżeń;
• formularz oferty jest zgodny z przedmiotem zamówienia
• jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia składania ofert
   podanego w SIWZ;
7. Oferta została złożona na ..… zapisanych stronach, (kolejno ponumerowanych).

..........................................., dnia.....................                              …...................................................
Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej

                                                                                                                                                       do reprezentowania Wykonawcy



Załącznik nr 2

………………………..
Pieczęć Wykonawcy 

OŚWIADCZENIE
                                    O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 
                                    O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:
„Zakup wraz z dostawą artykułów spożywczych dla Przedszkola Samorządowego „ Tęczowa 
Kraina” w Alwerni z filią w Grojcu '' 
- mając na uwadze przesłanki wykluczenia zawarte w art. 24 ust. 1 ustawy tj.:
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je
nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się 
w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;
2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, 
z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia 
wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;
3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu;
4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących 
pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej 
grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, 
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu 
osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa 
skarbowego;
6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo 
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko 
prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione 
w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo 
udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 
przestępstwa skarbowego;
7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową,
przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a 
także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku 



mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie
skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko 
środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo 
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na
podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą 
kary.” oświadczam/y, że
- nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia
(brak podstaw do wykluczenia z postępowania w myśl przytoczonego art. 24 ust. 1
ustawy).

..........................................., dnia.....................                              …...................................................
Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej

                                                                                                                                                 do reprezentowania Wykonawcy



 Załącznik nr 3

……………………..
Pieczęć Wykonawcy

OŚWIADCZENIE
                             
                              O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE
                              ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O KTÓRYCH MOWA W ART. 22 UST. 1
                              USTAWY PRAWO ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:
„Zakup wraz z dostawą artykułów spożywczych dla Przedszkola Samorządowego 
„ Tęczowa Kraina” w Alwerni z filią w Grojcu'' na podstawie art. 22 ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych oświadczam/y, że spełniam/y warunki dotyczące:
      1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności;
      2. posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia;
      3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
          wykonania zamówienia
      4. sytuacji ekonomicznej i finansowej;

..........................................., dnia.....................                              …...................................................
Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej

                                                                                                                                                    do reprezentowania Wykonawcy



Załącznik nr 4

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą do Przedszkola w Alwerni ul M. Skłodowskiej 
-Curie 2, oraz Grojec ul. B. Głowackiego 13  artykułów spożywczych obejmujących następujące 
części – pakiety:

Część/pakiet 1 - Artykuły ogólnospożywcze

  - ,,15.20.00.00 -0” – ryby przetworzone i konserwowane
  - ,,15.40.00.00 -2” – oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne
  - ,,15.50.00.00 -3” – produkty mleczarskie
  - ,,15.60.00.00 -4” - produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych
  - ,,15.80.00.00 -6” - różne produkty spożywcze
  - ,,15.98.00.00 -1” – napoje bezalkoholowe
  - ,,03.14.00.00 -4” – produkty zwierzęce i podobne

Lp.  Nazwa produktu Jednostka 
miary

Ilość

1 Baton czekoladowy 45g   szt 200
2 Barszcz czerwony typu Rolnik 330ml   szt 11
3 Bazylia 10 g szt 2
4 Biszkopty 250 g   szt 120
5 Budyń 1 kg   kg 12
6 Budyń bez cukru na 0,5 l   szt 100
7 Bułka tarta   kg 22
8 Cukier biały kryształ 1kg   kg 590
9 Cynamon 10g   szt 18
10 Cukier waniliowy 32g   szt 70
11 Ciastka biszkoptowe typu Delicje 147g    szt 200
12 Ciastka kruche maślane na wagę kg 25
13 Wafel w czekoladzie typu Grześki 36g   szt 350
14 Ciastka czekoladowe typu Kinder Bueno 43g   szt 200
15 Wafel w czekoladzie typu Princesa mleczna 35g   szt 200
16 Wafel w czekoladzie typu Prince Polo 52g   szt 200
17 Chrupki kukurydziane 350g   szt 14
18 Chrupki  kukurydziane pałeczki 60g   szt 210
19 Chrupki kukurydziane w czekoladzie na wagę 

(paluchy)
  kg 18

20 Chleb krojony 600g   szt 920
21 Chrzan 160g   szt 19



22 Czekolada mleczna 100g o zawartości min 50% 
miazgi kakaowej

  szt 400

23 Drożdżówki   szt 1650
24 Drożdże 100g   kg 12,5
25 Dżem owocowy mix smaków niskosłodzony 

zawartość cukru 36g/100g produktu
  szt 220

26 Filet rybny (bez glazury)   kg 140
27 Gofry po 6 szt   opak 190
28 Galaretka w proszku 75g   szt 260
29 Galaretka w czekoladzie typu Mieszanka 

Krakowska
  kg 25,6

30 Herbata typu Saga 100szt   opak 37
31 Herbatniki  typu Petit Beurre 220g   szt 70
32 Herbatniki w czekoladzie na wagę typu Jutrzenka 

(czekoladowe zwierzaki) kg
25

33 Imbir 20g szt 3
34 Jajka (duże)   szt 6000
35 Jogurt typu Gratka 115g   szt 1550
36 Kawa  typu Anatol 147g   szt 30
37 Kawa typu Kujawianka 500 g szt 25
38 Kakao typu Deco Moreno 150g   szt 30
39 Kefir luksusowy zawartość tłuszczu 2% opakow. 

400g 
  szt 460

40 Kasza jęczmienna średnia op.1kg   kg 105
41 Kasza manna 1kg   kg 45
42 Koncentrat pomidorowy 30% op. 200g typu 

Pudliszki
  szt 75

43 Kisiel 1kg   kg 10
44 Kisiel na 0,5 l szt 130
45 Przyprawa do potraw typu Kucharek 1kg   szt 28
46 Kwasek cytrynowy   szt 9
47 Krajanka kakaowa na wagę   kg 27
48 Ketchup typu Pudliszki 480g   szt 18
49 Kminek mielony 20 g szt 5
50 Liście laurowe 10g   szt 11
51 Masło 200g typu Extra 82% tłuszczu   szt 920
52 Makaron nitki 250g typu Czaniecki   szt 160
53 Makaron  świderki typu Lubella 500g zawartość 

białka 13,5 g/100g produktu
  szt 630



54 Makaron gwiazdki lub literki  lub zacierka 250g 
typu Czaniecki 

  szt 280

55 Makaron kolanka typu Rędzińskiej babci 500g  szt 60
56 Makaron łazanki typu Rędzińskiej babci 500g szt 30
57 Makaron zacierka 250g typu Czaniecki szt 30
58 Marmolada wieloowocowa 0,9 l szt 5
59 Mąka pszenna 1kg typ 550   kg 220
60 Mąka ziemniaczana 1kg   kg 7
61 Miód pszczeli wielokwiatowy 370 g

szt
6

62 Mleko 3,2% (op.karton)   szt 700
63 Mleko 2% (op.folia)   szt 2800
64 Margaryna 250g typu Palma   szt 50
65 Majeranek 15g   szt 7
66 Maga 1 L   szt 8
67 Krem do smarowania z orzechami laskowymi 

600g typu nutella 
  szt 22

68 Olej typu Kujawski 1l   szt 115
69 Oliwa z oliwek 1l   szt 6
70 Ocet winny 225ml   szt 11
71 Ocet 10% 500ml   szt 11
72 Oregano 10g szt 2
73 Papryka mielona 20g   szt 9
74 Pieprz czarny mielony 50g   szt 30
75 Pieprz ziołowy   szt 2
76 Pierniki 500g   kg 30
77 Paluszki 260g typu Beskidzkie light   szt 100
78 Płatki  kukurydziane 500g typu Nestle Cheerios   szt 25
79 Płatki  kukurydziane 500g typu Nestle Chocapic   szt 27
80 Płatki kukurydziane 500g typu Nestle Corn Flakes   szt 40
81 Pączki szt 250
82 Proszek do pieczenia   szt 15
83 Przyprawa do mięsa wieprzowego 20g   szt 15
84 Przyprawa do gulaszu   szt 15
85 Przyprawa do fasoli   szt 10
86 Przyprawa do ryb   szt 4
87 Przyprawa do kurczaka   szt 20
88 Przyprawa do kapusty   szt 10



89 Rodzynki w czekoladzie 100g   szt 200
90 Rogale maślane   szt 1600
91 Ryż biały 1kg   szt 320
92 Soczek owocowy , 100% z dodatkiem wit C, 

200ml, typu Hortex
  szt 550

93 Sok malinowy 430 ml   szt 16
94 Soda oczyszczona   szt 4
95 Sól  jodowana typu wielicka   kg 100
96 Śmietana 18% 400g do zupy   szt 255
97 Śmietana 18% 0,4 l szt 140
98 Śmietana  30% 0,5 l typu Łaciata   szt 225
99 Śledź w oleju 170g typu po Gdańsku   szt 70
100 Śledź w pomidorach 170g szt 18
101 Serek Homogenizowany 150g szt 40
102 Ser biały półtłusty   kg 200
103 Ser żółty na wagę o zawartości białka nie 

mniejszej niż 25,00g w 100 g produktu
  kg 50

104 Serek topiony 100g   szt 150
105 Serek biały 150g typu Almette    szt 105
106 Serek biały 150g typu Bieluch   szt 80
107 Serek owocowy 150g  typu Danio   szt 250
108 Serek 150g typu kanapkowy szt 120
109 Wafel 50g typu Góralki   szt 550
110 Wafel 50g typu Gimi szt 60
111 Weka krojona 350g   szt 2280
112 Woda mineralna 5l   szt 14
113 Zioła prowansalskie 10g szt 7
114 Ziele angielskie   szt 16
115 Żurek typu Śląski   szt 170



Cześć/pakiet 2 - Warzywa, jarzyny, owoce, mrożonki

  - ,,15.30.00.00 -1” – owoce, warzywa i produkty podobne
  - ,,03.20.00.00 -3” – zboża, ziemniaki, warzywa, owoce i orzechy

Lp.  Nazwa artykułu Jednostka 
miary

Ilość

1 Arbuz kg 55
2 Buraki czerwone tarte 0,9 l   szt 140
3 Brokuły   szt 48
4 Banany żółte o długości nie mniejszej niż 15cm   kg 440
5 Buraki czerwone suszone100g   szt 70
6 Buraki czerwone surowe kg 45
7 Cebula   kg 315
8 Czosnek   szt 80
9 Cytryny   kg 40
10 Fasola Jaś 0,5kg   kg 22
11 Groszek łupany   kg 52
12 Gruszki   kg 150
13 Jabłka deserowe   kg 950
14 Kapusta biała   kg 175
15 Kapusta czerwona kg 40
16 Kapusta kiszona 1kg   kg 120
17 Kapusta Pekińska   kg 30
18 Koper   pęczek 120
19 Kiwi   szt 550
20 Kalafior   szt 25
21 Marchew   kg 680
22 Mandarynki   kg 155
23 Mrożonki jarzynowe 450g   szt 45
24 Mrożonka kalafiorowa  2,5kg   szt 14
25 Mrożonki na kompot  2,5kg   szt 275
26 Natka pietruszki   pęczek 200
27 Nektarynka kg 10
28 Ogórki zielone   kg 110
29 Ogórki konserwowe 0,850 l   szt 85
30 Ogórki kiszone 500 g szt 90
31 Ogórki kiszone 0,9 l szt 65



32 Papryka świeża   kg 57
33 Pieczarki   kg 34
34 Pomarańcze   kg 128
35 Pomidory   kg 85
36 Pomidory w puszce bez skóry w sosie własnym bez 

konserwantów 2550ml typu Rolnik szt
20

37 Pomidory krojone w soku 400g typu Pudliszki szt 50
38 Por   szt 195
39 Przecier ogórkowy 350g   szt 15
40 Rzodkiewka   pęczek 95
41 Sałata zielona   szt 45
42 Sałatka z czerwonej kapusty 0,9 l   szt 100
43 Sałatka z ogórków typu Szwedzka 0,9 l   szt 135
44 Sałatka wielowarzywna 0,9 l   szt 145
45 Seler   kg 215
46 Szczypiorek   pęczek 40
47 Śliwki   kg 45
48 Truskawka   kg 76
49 Truskawka mrożona 2,5 kg   szt 18
50 Winogrono   kg 105
51 Ziemniaki   kg 6300

Wymagania szczegółowe dla jarzyn, warzyw i owoców:
Warzywa, owoce i jarzyny powinny być:
- świeże, czyste, zdrowe,
- bez uszkodzeń mechanicznych i oznak zwiędnięcia,
- wolne od zanieczyszczeń chemicznych,
- wolne od obcych, zapachów i smaków, pleśni, zmian gnilnych,
- bez oznak wyrośnięcia, gnicia, uszkodzenia przez szkodniki, mróz lub słońce,
- właściwie obcięte,
- typowe w kształcie,
Mrożonki powinny być:
- pakowanie zewnętrzne – karton + opakowanie wewnętrzne folia, trwale i prawidłowo
  oznakowane w języku polskim zarówno na opakowaniu zewnętrznym jak i folii,
  czyste, nie uszkodzone, temperatura surowca w momencie przyjęcia min – 18  º C
- owoce lub warzywa jednolite odmianowo, w stanie dojrzałości konsumpcyjnej, czyste,
  sypkie, nie oblodzone, bez trwałych zlepieńców, bez zapachów i posmaków obcych
  dla danego asortymentu,
- smak i zapach delikatny, niedopuszczalny smak i zapach świadczący o nieświeżości
  lub inny obcy,
- barwa typowa dla danego gatunku i odmiany, jednolita w partii ( z wyjątkiem
  mieszanek)
- owoce i warzywa zdrowe, bez uszkodzeń spowodowanych przez choroby i szkodniki
- brak zanieczyszczeń chemicznych, brak oznak i obecności pleśni, brak zanieczyszczeń
  mikrobiologicznych i bakterii chorobotwórczych.



Część/pakiet 3 - Mięso, wędliny, drób

  -,,15.10.00.00 -9” – produkty zwierzęce, mięso i mięsne

Lp.  Nazwa  artykułu
 

Jednostka 
miary

Ilość

1 Baton drobiowy kg 47
2 Kości wieprzowe   kg 22
3 Kurczak świeży   kg 360
4 Kiełbasa  toruńska   kg 80
5 Kiełbasa zwyczajna kg 20
6 Łopatka wieprzowa bez kości   kg 565
7 Mortadela kg 5
8 Parówki 80% mięsa wieprzowego   kg 90
9 Pasztet drobiowy 131g   szt 205
10 Pasztet drobiowy 500 g typu Pamapol szt 10
11 Porcja rosołowa z kurczaka kg 35
12 Schab bez kości   kg 95
13 Smalec 200g   szt 105
14 Skrzydełka z kurczaka kg 8
15 Szynka wieprzowa gotowana   kg 50
16 Szynka mielona   kg 22
17 Szynka z piersi indyka   kg 50
18 Szynka wieprzowa surowa (od szynki)

kg
30

19 Udka z kurczaka   kg 78
20 Udziec z indyka   kg 115

Wymagania ogólne (dla wszystkich pakietów)

1. ZAMAWIAJĄCY zamawiać będzie tylko te produkty , które wymienione zostały
w załączniku nr 1a do 1c SIWZ oraz niniejszym przedmiocie zamówienia.
WYKONAWCA może zaproponować złożenie oferty równoważnej (produkt równoważny)
w przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia użyto nazwy wskazującej na
producenta danego towaru, rozumie się przez to produkt przykładowy a ZAMAWIAJĄCY
dopuszcza złożenie oferty równoważnej ( produkt równoważny) o innej nazwie pod
warunkiem, że posiadać one będą te same walory smakowe i właściwości, co produkty
podane przykładowo. W takim przypadku należy zaznaczyć jakiego produktu dotyczy
oferta równoważna.
2. Żywność będąca przedmiotem zamówienia musi odpowiadać warunkom jakościowym
zgodnym z obowiązującymi atestami, Polskimi Normami, prawem żywnościowym oraz
z obowiązującymi zasadami GMP/GHP, GAP ( Goud Agricultural Practice) lub EUREPGAP 
i systemu HACCP lub Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem żywności zgodnym z ISO 



22000:2005
3. WYKONAWCA udziela ZAMAWIAJĄCEMU gwarancji jakości zdrowotnej i trwałości
dostarczonej żywności do daty minimalnej trwałości lub terminu przydatności do spożycia
określonych na czytelnych etykietach. Artykuły rolno – spożywcze muszą być składowane
 i transportowane w sposób zapewniający utrzymanie ich właściwej jakości handlowej.
4. Dostarczana żywność musi być oznakowana widocznym, czytelnym i nieusuwalnym
kodem identyfikacyjnym oraz terminem przydatności, umożliwiającym identyfikacje
artykułu spożywczego z danej partii produkcyjnej, nadanym przez producenta
i umożliwiające ich identyfikowalność, zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami
 prawa żywnościowego.
5. W przypadku otrzymania żywności o niewłaściwej jakości zdrowotnej czy handlowej
ZAMAWIAJĄCY odmówi przyjęcia i zgłosi niezwłocznie reklamacje osobiście lub telefonicznie
 w dniu dostawy.
6. WYKONAWCA zobowiązuje się odebrać lub wymienić żywność nie spełniającą
wymagań  jakościowych na wolną od wad, max do 6 godzin od dnia i godziny jego
zgłoszenia i na własny koszt. WYKONAWCA podpisuje odbiór żywności nie spełniającej
wymagań.
7. WYKONAWCA zobowiązuje się przekazywać żywność bezpośrednio osobie
upoważnionej do odbioru i kontroli ilościowej i jakościowej. Nie dopuszcza się
pozostawiania żywności przez WYKONAWCĘ osobom nieupoważnionym.
8. Odbiór ilościowo -jakościowy dostarczonej żywności, będzie potwierdzany przez
upoważnionego pracownika ZAMAWIAJĄCEGO.
9. Nie dopuszcza się przyjęcia towaru bez ważnego dowodu dostawy, tj. ilości
dostarczonego towaru (szt. lub kg), cen jednostkowych i wartości.
10. WYKONAWCA zobowiązuje się do udostępnienia przy dostawie wszystkich niezbędnych
informacji w celu dokonania oceny ilościowo – jakościowej odbieranej żywności.
11. Podane w formularzu ofertowym i opisie przedmiotu zamówienia ilości stanowią
szacunkowe zapotrzebowanie, jakie ZAMAWIAJĄCY przewiduje zakupić w okresie
obowiązywania umowy. Z tytułu niezrealizowania wskazanych w formularzu ofertowym
i opisie przedmiotu zamówienia ilości WYKONAWCY nie będą przysługiwały roszczenia
przeciw ZAMAWIAJĄCEMU. ZAMAWIAJĄCY może dokonać zmiany asortymentowej
określonej w przedmiocie zamówienia w ramach limitu finansowego. Szczegółowa ilość
zamawianych artykułów będzie określana każdorazowo jednostkowymi zamówieniami.
12. WYKONAWCA dostarczać będzie żywność do ZAMAWIAJĄCEGO własnym środkiem
transportu, na własny koszt i ryzyko w godz. 6.30 – 7.30 następnego dnia po dniu
złożenia zamówienia bezpośrednio do magazynów żywnościowych.
13. WYKONAWCA dostarczy zamówiony towar w terminie wskazanym przez
ZAMAWIAJĄCEGO własnym ubezpieczonym środkiem transportu – spełniającym
warunki zgodne z zasadami GMP/GHP –do wglądu : dopuszczenie środka transportu
przez PPiS do przewozu żywności,
14. Dysponenci i kierowcy WYKONAWCY winni posiadać aktualne świadectwa zdrowia,
decyzje sanitarne na środki transportu oraz czysta odzie ochronna.
15. Dostawa żywności następować będzie na podstawie zamówień składanych
WYKONAWCY przez ZAMAWIAJĄCEGO telefonicznie lub osobiście. W zamówieniu
ZAMAWIAJĄCY przekaże rodzaj i ilość zamawianej żywności jaka ma być dostarczona.
16. W szczególnych przypadkach, wynikających z potrzeby ZAMAWIAJĄCEGO,
WYKONAWCA winien przyjąć doraźne zamówienie w trybie pilnej realizacji.
17. Sposób dostawy oraz dostarczana żywność musi być zgodna z wszystkimi wymaganiami
prawa żywnościowego:
Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28
stycznia 2002 r. ustalające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego,
powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa żywności oraz ustanawiające procedury 
w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. WE L 31 z 1.02.2002, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie 
wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 6, str. 463), zwane dalej „rozporządzeniem nr 178/2002”
Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r o bezpieczeństwie żywności i żywienia ( Dz. U.
z dnia 27 września 2006 nr 171, poz. 1225)
Rozporządzenie (WE) nr 178/2002/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia



28 stycznia 2002 ustanawiającym ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego,
Rozporządzenie WE nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29
kwietnia 2004 w sprawie higieny środków spożywczych oraz wszelkie akty wykonawcze 
obowiązujące w zakresie nieregulowanym w rozporządzeniu 852/2004

..........................................., dnia.....................                              …...................................................
Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej

                                                                                                                                                            do reprezentowania Wykonawcy



Załącznik nr  5

........................................
(pieczęć wykonawcy)

INFORMACJA

Ja (My), niżej podpisany (ni) ...............................................................................
działając w imieniu i na rzecz :

.......................................................................................................................................
(pełna nazwa wykonawcy)

.......................................................................................................................................
(adres siedziby wykonawcy)

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

„Zakup wraz z dostawą artykułów spożywczych dla Przedszkola Samorządowego 
„ Tęczowa Kraina” w Alwerni z filią w Grojcu ''

Informuję, że należę/nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 
pkt. 5 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku
W przypadku informacji o przynależności do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust.2 pkt.5 ustawy, 
należy dołączyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

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

.....................................................................
(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji
wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej- podpis
pełnomocnika wykonawców



Załącznik nr 6

UMOWA NR 1/2015

   Zawarta w dniu  02 stycznia 2015r. w Alwerni w wyniku przeprowadzenia
   postępowania w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 05.12. 2014r. zgodnie z art. 39 ustawy
   z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz.984,1047,1474, 
Dz.U. z 2014 poz 423, 768, 811, 915, 1146,1232)
pomiędzy:
   Gminą Alwernia -  Przedszkolem Samorządowym „Tęczowa Kraina” w Alwerni z filią w Grojcu
    reprezentowanym przez Jolantę Biel
   Dyrektora Przedszkola działającą na podstawie pełnomocnictwa Burmistrza Gminy Alwernia,
   zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM

a   …........................

   reprezentowanym przez ................................., zwanym dalej WYKONAWCĄ
   o następującej treści:
§ 1
1. Przedmiotem umowy  jest: zakup wraz z dostawą artykułów spożywczych
   dla  Przedszkola Samorządowego „Tęczowa Kraina” w Alwerni z filią w Grojcu
   Alwernia ul.  M. Skłodowskiej-Curie 2 i Grojec  ul. B. Głowackiego 13 zgodnie ze Specyfikacją
   Istotnych Warunków Zamówienia – część 1 (SIWZ) oraz złożoną ofertą załącznik 1a,1b,1c
   (SIWZ) –(odpowiednio dla każdego pakietu) stanowiącymi integralną część niniejszej
   umowy.
2. Strony przewidują możliwość wprowadzania zmian w markach  oferowanych produktów, 
    o ile dostarczenie danego produktu nie jest możliwe  z przyczyn niezależnych od
    WYKONAWCY    (np. wycofanie z produkcji) . Zmieniony produkt nie może być gorszy
    jakościowo od oferowanego w ofercie, a cena nie może ulec zmianie. Na zmianę produktu
   WYKONAWCA musi uzyskać wcześniejszą akceptację (zgodę) ZAMAWIAJĄCEGO
   (telefonicznie lub osobiście)
3. Przedmiot zamówienia określony jest w opisie przedmiotu zamówienia – część/pakiet 1
   (odpowiednio dla każdego pakietu) – stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.
§ 2
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia 02. 01.2015 r. do 31 grudnia 2015 r.
§ 3
1. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo realizowania zamówień w ilościach
   uzależnionych od rzeczywistych potrzeb i posiadanych środków finansowych, oraz do
   ograniczenia zamówienia w zakresie rzeczowym, co nie jest odstępstwem od umowy
   nawet w części.
2. Z tytułu niezrealizowania wskazanych w załączniku nr 4 ilości WYKONAWCY
   nie będą przysługiwały roszczenia przeciw ZAMAWIAJĄCEMU.
3. ZAMAWIAJĄCY może dokonać zmiany asortymentowej określonej w przedmiocie
   zamówienia w ramach limitu finansowego.
§ 4
1. Ceny jednostkowe za poszczególne produkty zawarte w formularzu ofertowym
   i formularzu cenowym szczegółowym WYKONAWCY stanowiące załącznik 1a,1b,1c SIWZ
   (odpowiednio dla każdego pakietu) nie ulegają negocjacji w trakcie trwania umowy.
2. Ceny ustalone w formularzu ofertowym i formularzu cenowym szczegółowym przez
   WYKONAWCĘ mogą ulec zmianie wyłącznie gdy zajdą okoliczności, których nie
   dało się przewidzieć w chwili podpisania umowy, np. wprowadzenie nowej stawki podatku VAT.



§ 5
1. Każda dostawa dokonywana jest na koszt WYKONAWCY jego własnym
   ubezpieczonym środkiem transportu, spełniającym warunki zgodne z zasadami
   GMP/GHP – do wglądu: dopuszczenie środka transportu przez PPiS do przewozu
   żywności.
2. Dostawa przedmiotu zamówienia następować będzie sukcesywnie, według potrzeb
   ZAMAWIAJĄCEGO, w godzinach od 6.30. do 7.30, każdorazowo na podstawie
   wcześniejszego zamówienia (pisemnie lub telefonicznie), określającego ilość oraz
   rodzaj artykułu.
3. Dysponenci i kierowcy WYKONAWCY winni posiadać aktualne świadectwa zdrowia,
   decyzje sanitarne na środek transportu oraz czystą odzież ochronną.
4. Sposób dostawy oraz dostarczona żywność musi być zgodna ze wszystkimi
   wymaganiami prawa żywnościowego.
5. Towar dostarczony do ZAMAWIAJĄCEGO winien odpowiadać normom jakościowym
   przewidzianym w Polskich Normach dla poszczególnych artykułów.
6. W przypadku otrzymania żywności o niewłaściwej jakości zdrowotnej czy handlowej
   ZAMAWIAJĄCY odmówi przyjęcia i zgłosi niezwłocznie reklamacje osobiście lub
   telefonicznie w dniu dostawy.
7. WYKONAWCA zobowiązuje się odebrać lub wymienić żywność nie spełniającą
   wymagań jakościowych na wolną od wad, max do 6 godzin od dnia i godziny jego
   zgłoszenia i na własny koszt. WYKONAWCA podpisuje odbiór żywności nie spełniającej
   wymagań.
8. W szczególnych przypadkach, wynikających z potrzeby ZAMAWIAJACEGO ,
   WYKONAWCA winien przyjąć doraźne zamówienie w trybie pilnej realizacji.
§ 6
1. Odbiór ilościowo – jakościowy dostarczonej żywności, będzie potwierdzany przez
   upoważnionego pracownika ZAMAWIAJĄCEGO.
2. Z czynności odbioru towaru przy każdej dostawie, zostanie sporządzony dowód
   dostawy, który będzie stanowił podstawę do rozliczeń między stronami i który jest
   niezbędny do prowadzenia raportu żywieniowego.
3. Nie dopuszcza się przyjęcia towaru bez ważnego dowodu dostawy, tj. ilości
dostarczonego towaru (szt. lub kg), cen jednostkowych brutto i wartości brutto.
4. Osobami upoważnionymi i reprezentującymi ZAMAWIAJĄCEGO przy odbiorze towaru
   będą intendenci lub kucharki.
§ 7
1. ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY za dostarczony towar w ciągu 14 dni od dnia
   otrzymania faktury. WYKONAWCA wystawiać będzie fakturę raz na 2 tygodnie. Zapłata
   nastąpi przelewem na konto WYKONAWCY:

   Nr  …....................................................................................................................
2. ZAMAWIAJĄCY będzie płacił WYKONAWCY za dostarczony towar zgodnie z cenami
   jednostkowymi wynikającymi ze złożonej przez WYKONAWCĘ oferty w przetargu
   nieograniczonym w dniu 05.12.2014r. . Ceny te wyszczególnione zostały w załączniku nr 1a ,
  1b,1c SIWZ( odpowiedni dla każdego pakietu).
§ 8
1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
   zobowiązań umowy poprzez zapłatę kar umownych w przypadkach i w wysokościach
   określonych poniżej.
2. WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU kary umowne:
• w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy, gdy ZAMAWIAJĄCY odstąpi od umowy 
   z powodu okoliczności, za które odpowiada WYKONAWCA,
• w wysokości 5% wartości każdej dostawy, w przypadku opóźnienia w dostawie 
   przekraczającego 60 minut.
3. ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY karę umowną w wysokości 10% wartości
   przedmiotu umowy, gdy WYKONAWCA odstąpi od wykonania umowy z powodu
   okoliczności, za które odpowiada ZAMAWIAJĄCY.



§ 9
1. W przypadku rażącego naruszenia przez jakakolwiek ze stron postanowień niniejszej
   umowy, druga strona ma prawo do rozwiązania umowy bez okresu wypowiedzenia.
   W szczególności prawo takie przysługuje ZAMAWIAJĄCEMU w przypadku nie
   wywiązywania się przez WYKONAWCĘ z obowiązku dostarczania przedmiotu
   umowy w terminach określonych w § 5 umowy. Takie prawo przysługuje ZAMAWIAJACEMU
   równie w przypadku wielokrotnego opóźnienia w terminie dostawy, wielokrotnego braku dowodu
   dostawy oraz w przypadku nieuzasadnionego zawyżania cen, dostarczania artykułów
   żywnościowych przeterminowanych lub złej jakości.
2. ZAMAWIAJACY może także odstąpić od umowy, za 30 dniowym okresem
   wypowiedzenia, w razie wystąpienia okoliczności powodującej, że wykonanie umowy
   nie leży w interesie publicznym, czego nie mona było przewidzieć w chwili zawarcia
   umowy. W takim przypadku, WYKONAWCA może żądać wyłącznie wynagrodzenia
   należnego z tytułu wykonania części umowy.
§ 10
1. Dopuszcza się możliwość dokonywania zmian istotnych postanowień niniejszej
   umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru WYKONAWCY,
   wyłącznie w przypadkach i na warunkach określonych w SIWZ.
§ 11
   Wszelkie zmiany umowy dokonane w sposób zgodny z ustawą Prawo Zamówień
   Publicznych muszą mieć formę pisemną (aneks do umowy) pod rygorem nieważności.
§ 12
   W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu
   Cywilnego i ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych  ( Dz. U. z 2013 r. 
poz.984,1047,1474, Dz.U. z 2014 poz 423, 768, 811, 915, 1146,1232 z późn. zm. )  oraz inne 
właściwe przepisy.
§ 13
   Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy, jeżeli nie dojdzie do ugody lub
   porozumienia stron, rozstrzygane będą przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby
   ZAMAWIAJACEGO.
§ 14
   Umowa została spisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
   każdej ze stron.

             ZAMAWIAJACY:                                                                            WYKONAWCA:


