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Część I -Instrukcja dla Wykonawców 

 

Postępowanie zostanie ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych, na tablicy informacyjnej 

w siedzibie Zamawiającego przy wejściu głównym oraz na stronie internetowej szkoły 

www.sp9.lubin-edu.pl 

I.    Nazwa oraz adres Zamawiającego. 

       Szkoła Podstawowa nr 9   

       ul. Legnicka 1  

       59-300 Lubin 

       tel.  76 / 746 21 20 

       fax  76 / 746 21 21 

       adres strony internetowej: http://sp9.lubin-edu.pl 
 

II.  Tryb udzielenia zamówienia. 

 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy   

z dnia 29. stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), zwanej 

dalej „ustawą”. Do czynności podejmowanych w postępowaniu przez Zamawiającego  i 

Wykonawców stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. 

 

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

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

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

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (art.22aa ust.1 ustawy Pzp). 

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

KG.211.7.2019. W pismach kierowanych do Zamawiającego zawsze należy się posługiwać 

powyższym numerem. 

3. Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego - art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 

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

Zamawiający i Wykonawcy przekazują: 

 osobiście 

 za pośrednictwem operatora pocztowego 

 za pośrednictwem posłańca 

 faksem, pod warunkiem że ich treść zostanie dostarczona do adresata przed upływem 

terminu i zostanie niezwłocznie potwierdzona pisemnie 

 

5. Osoby uprawnione do bezpośredniego porozumiewania się z Wykonawcami: 

 Beata Szczepańska – kierownik gospodarczy, tel. 76/ 746-21-20 w godz. 7.30-15.30 

 Ewelina Okońska-Lesicka – intendent, tel. 76/ 746-21-20 w godz. 7.30-15.30 

6. Termin związania z ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert. 

7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

8. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 

9. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

10. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

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

złotych. 

12. Zamawiający nie przewiduje zwrotów kosztów udziału w postępowaniu. 

http://sp9.lubin-edu.pl/
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13. Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia składa się z ponumerowanych stron 

oraz Załączników. 

14. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej 

dalej w skrócie „SIWZ”, mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz 

wydane do niej wszelkie akty wykonawcze. 
 

III. Opis przedmiotu zamówienia. 
 

1. Nazwa przedmiotu zamówienia: Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej    w 

Szkole Podstawowej nr 9  w Lubinie. 

2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej w Szkole 

Podstawowej nr 9  w Lubinie, tj. ziemniaków, warzyw, owoców, jajek, produktów zwierzęcych w 

formie mięsa i wyrobów mięsnych, ryb przetworzonych i konserwowanych, produktów 

mleczarskich, pieczywa, świeżych wyrobów piekarskich i ciastkarskich oraz różnych produktów 

spożywczych, produktów przemiału ziarna, olejów i tłuszczy zwierzęcych i roślinnych, warzyw 

przetworzonych, zgodnie z wykazami określonymi w załącznikach do niniejszej SIWZ. 

3. Wspólny Słownik Zamówień Publicznych:  kody  (CPV ) 15.00.00.00-8; 15.30.00.00-1; 

03.11.00.00-5. 

IV.  Opis zamówienia jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych 

 

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

(zadanie) stanowi jak niżej zapis jednego wiersza tabeli: 
 

 

Nr zadania 

częściowego 

Opis i nazwa zadania Terminy dostaw 

1 Grupa produktów 

Mięso, drób i wędliny  

CPV 15900000-9 

 

codziennie do godz. 730 po złożeniu 

zamówienia telefonicznego 

2 Grupa produktów 

Produkty mleczarskie  

CPV 15500000-3 

 

codziennie do godz. 730 po złożeniu 

zamówienia telefonicznego 

3 Grupa produktów 

Pieczywo, wyroby piekarskie i ciastkarskie  

CPV 15800000-6  

codziennie do godz. 730 po złożeniu 

zamówienia telefonicznego 

4 Grupa produktów 

Ryby mrożone, przetworzone i konserwowe 

Owoce i warzywa mrożone  

CPV 15300000-1, 15200000-0 

 

codziennie do godz. 730 po złożeniu 

zamówienia telefonicznego 

5 Grupa produktów 

Produkty gotowe / wyroby garmażeryjne  

CPV 15800000-6 

codziennie do godz. 7 30 po złożeniu 

zamówienia telefonicznego 

6 Grupa produktów 

Warzywa, owoce świeże i konserwowe 

CPV 15300000-1 

codziennie do godz. 7 30 po złożeniu 

zamówienia telefonicznego 

7 Grupa produktów 

Artykuły suche i inne 

CPV 15600000-4 

codziennie do godz. 7 30 po złożeniu 

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

zakresu przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu częściowym zostaną odrzucone. 

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

dokonuje zapasów (magazynowania artykułów żywnościowych). 

4. Odbioru towaru u Zamawiającego dokonają wyznaczeni i upoważnieni pracownicy 

Zamawiającego. Odbiór powinien być potwierdzony przez upoważnionego pracownika 

Zamawiającego. 

5. Na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje 

udzielenie zamówień uzupełniających polegających na rozszerzeniu dostawy o asortymenty objęty 

(CPV) – 15.00.00.00-8 , 15.30.00.00-1 , 03.11.00.00-5 stanowiące nie więcej niż 20%  wartości 

zamówienia podstawowego. 

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

zrealizowania zamówienia przez Zamawiającego. 

7. Dostarczany towar winien być świeży z okresami ważności odpowiednimi dla danego 

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

Polskim Normom. Wyroby winny być oznaczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

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

niedostarczenia zamówionego towaru w wymaganych godzinach a także niedokonania 

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

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

Wykonawcę. 

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

które będą udostępniane na żądanie Zamawiającego. 

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

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

ppkt. 8). 

11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w zakresie zmniejszenia wielkości 

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

spowodowanych zmniejszeniem wielkości i wartości dostaw towarów wymienionych   w 

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

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

zaproponowanie przedmiotu zamówienia w opakowaniach o innych lecz zbliżonych 

wielkościach/gramaturach. W takim przypadku Wykonawca winien przeliczyć wartość 

opakowania do gramatury podanej/wymaganej przez Zamawiającego. 

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

uprzednim zawiadomieniu telefonicznym Wykonawcy. 

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

Zamawiający nie wyraża zgody na dzielenie zamówionej dostawy na części. 

15. Dostarczany towar winien być w oryginalnych opakowaniach producenta oznakowanych i 

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

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

oraz innych informacji wymaganych odpowiednimi przepisami. Opakowania winny być 

nieuszkodzone i wykonane z materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. 

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

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

mleczarskich, które winny być dostarczane świeże. 

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

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

stwierdzona zła jakość produktów oraz będą widoczne uszkodzenia spowodowane niewłaściwym 

zabezpieczeniem produktów, złymi warunkami transportowymi lub niewłaściwym stanem 

higienicznym środków transportu przewożących przedmiot umowy. 

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

przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę określonego w umowie terminu realizacji partii 

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

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

20. Wykonawca dostarczy produkt spełniający wymogi określone w SIWZ i wytworzony zgodnie z 

obowiązującymi przepisami takimi jak w szczególności: 

a.  ustawą z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tj. Dz.U. 2016 poz. 

65), 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów 

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

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

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

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

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie 

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

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

d. ustawy z dnia 16 grudnia 2005 o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2006 r. Nr 17, 

poz. 127 z późn zm.), 

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

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

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

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

pojazdem samochodowym, przystosowanym do przewozu wymienionych artykułów 

żywnościowych, spełniającym wymagania Terenowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.  Koszty 

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

Zamawiający zapewni u siebie odbiór zamówionego towaru.  

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

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

pakietu dostaw. Zamawiający nie przewiduje zmiany cen na dostarczane artykuły. 

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

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

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

przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę nie może 

odbiegać od towaru znajdującego się w sklepie. 

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

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

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

przykładowo, w takim przypadku Wykonawca musi udowodnić pisemnie i dowodowo 

przedmiotową równoważność. Produkty musza spełniać warunki określone w Ustawie o 

bezpieczeństwie żywności Dz. U. z 2016 poz. 65 
 

 

V. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 

ust. 1 pkt 7 , jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień. 
1. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających polegających na rozszerzeniu 

dostawy o asortymenty objęty (CPV) – 15.00.00.00-8 , 15.30.00.00-1 , 03.11.00.00-5 

stanowiące nie więcej niż 20%  wartości zamówienia podstawowego. 
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VI. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą 

odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych dla wszystkich zadań częściowych. 

 
 

VII. Termin wykonania zamówienia: 

Od dnia 02.09.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. 

 

 

VIII. PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY, O KTÓRYCH MOWA 

w art.24 ust.1 pkt. 12-23 i ust. 5 ustawy Pzp 

 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający wykluczy: 

1) Wykonawcę, który nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub nie 

wykazał braku podstaw wykluczenia 

2) Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo 

(art. 24.1 pkt.13): 

a. o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art.218-221, art.228-230a, 

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

karny (Dz.U. z 2018 r. poz. 1600.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 

czerwca 2010 r. o spocie (Dz.U. z 2018 poz. 1263 i 1669), 

b. o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 §20 ustawy z dnia 6 

czerwca 1997. – Kodeks karny. 

c. skarbowe, 

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

powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 

przepisom na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 769) 

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

wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce 

komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za 

przestępstwo, o którym mowa w pkt. 2. 

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

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

społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca dokonał płatności należytych 

podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z 

odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawiespłaty tych 

należności. 

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

wprowadzał Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega 

wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i 

niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji” lub który zataił te 

informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów. 

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

wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje 

podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

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

Zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące mu dać przewagę w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

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

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

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



6 
 

takiego postepowania – chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji, może być 

wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziały w 

postępowaniu. 

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

zakłócenie konkurencji między Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosowanych środków 

dowodowych. 

10) Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz 

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

r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 703 i 1277). 

11) Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz 

ubiegania się o zamówienie publiczne. 

12) Wykonawców, którzy należą do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z 

dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2018 r. poz. 798, 

650, 1637 i 1669) złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie 

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

prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o o udzielenie zamówienia. 

 

2. Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy: 

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

postepowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 

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

ust.1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1508 oraz z 2018 r. poz. 149, 398, 1544 i 1629) lub którego upadłość ogłoszono, z 

wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony 

prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia 

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

majątku w trybie art. 366 ust.1 ustawy z dnia 28 lutego 2013 r. – Prawo upadłościowe 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 2344 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 398, 685, 1544 i 1629); 

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

jego uczciwość w szczególności, gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania 

lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co 

Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych. 

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

uprawnione do reprezentowania Wykonawcy pozostają w relacjach określonych w 

art. 17 ust 1 pkt.2-4 z : 

 

a. Zamawiającym 

b. osobami uprawnionymi do reprezentowania Zamawiającego, 

c. członkami Komisji przetargowej, 

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

chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie Zamawiającego w inny 

sposób niż przez wykluczenie  Wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

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

istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub 

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

ustawy Pzp co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania; 

5) Będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko 

prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego 

popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie 

niższą niż 3 000,00 złotych. 

6) Jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika 

spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce 
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komandytowej lub komandytowo – akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za 

wykroczenie, o którym mowa w pkt. 5; 

7) Wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu 

obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub 

przepisów o zabezpieczeniu społecznym jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną 

nie niższą niż 3 000,00 złotych. 

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

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub zawarł wiążące 

porozumienie w sprawie spłaty tych należności. 
 

 

 

 

IX. Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia: 

 

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

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

ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego 9art. 2 pkt.11 ustawy Pzp). 

 

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

konsorcjum) art. 23 ustawy Pzp. 

 

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

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

stycznia 2014 r. z późn. zmianami Prawo zamówień publicznych. 

 

2. Spełniają warunki udziału w postepowaniu: 

 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania - Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza 

szczegółowego warunku w tym zakresie;  

2) posiadania wiedzy i doświadczenia – zdolność zawodową: 

a) za spełnienie warunku posiadania niezbędnego doświadczenia Zamawiający uzna 

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

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

dostaw w zakresie określonym w przedmiocie zamówienia o wartości z podatkiem 

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

przedmiotu, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów 

potwierdzających, że dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia - Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: Wykonawca 

spełnia albo nie spełnia poszczególne warunki. 

 

 

 

IX. WYKAZ DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W 

PRZEDMIOTOWYM POSTĘPOWANIU: 
 

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa 

w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, do oferty należy załączyć:  

 

1. Dokumenty składane przez Wykonawcę wraz z ofertą: 

a) Wypełniony formularz oferty – Załącznik nr 8 (+ zadania) 
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b) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 9 

c) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – Załącznik nr 10 

d) Pełnomocnictwo wystawione dla osoby podpisującej ofertę – tylko w przypadku jeżeli 

uprawnienie do podpisania oferty i reprezentowania podmiotu nie wynika z 

dokumentów dołączonych do oferty 

e) Dokument ustanawiający pełnomocnika i upoważniający go do podpisywania oferty 

oraz reprezentowania podmiotów występujących wspólnie w niniejszym postępowaniu 

– tylko w przypadku złożenia oferty wspólnej. 

 

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

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

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

 

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

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

dwóch dostaw w zakresie określonym w przedmiocie zamówienia o wartości z podatkiem VAT 

nie mniejszej niż cena ofertowa Wykonawcy, z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty i 

miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że te dostawy zostały 

wykonane lub są wykonywane należycie - wg wzoru na załączniku nr 11 do SIWZ - oryginał 

podpisany przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania Wykonawcy; 

 

Informacje zawarte w oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega 

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postepowaniu. 

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

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

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

podmiotach w oświadczeniu własnym. 

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

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

podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieścił informację o podwykonawcach w 

oświadczeniu własnym. 

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

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

 

- oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – 

Załącznik nr 12. 

 

Uwaga:  w przypadku wpłynięcia tylko jednej ofert do każdego z zadań w ramach niniejszego 

postępowania złożenie w/w oświadczenia nie jest wymagane. 

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu zostanie zastosowana procedura 

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

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

najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postepowaniu. 
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X. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz   

przekazywaniu oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych 

do porozumiewania się z wykonawcami. 

1. Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim. 

2. Wszelkie wnioski, oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy 

przekazują faksem z podpisem i pieczątką na nr 76 / 746 21 21 lub pisemnie. 

3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje 

faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania również 

faksem (podstawa: art. 27 ust. 2 ustawy Pzp). 

4. W przypadku braku ww. potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający 

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

zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma. 

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

Szkoła Podstawowa nr 9  w Lubinie przy ul. Legnicka 1, 59-300 Lubin. 
6. Do porozumiewania się z Wykonawcami w sprawach związanych z przedmiotowym 

postępowaniem uprawniony jest Pani Beata Szczepańska - kierownik gospodarczy, oraz 

Ewelina Okońska-Lesicka – intendent . 
7. Osoba wymieniona powyżej nie ma upoważnienia do udzielania Wykonawcom informacji  w 

zakresie wyjaśnienia treści SIWZ. Ze względu na obowiązkową pisemność (w tym, faksem) 

postępowania wszystkie ewentualne wyjaśnienia ustne nie są dla Wykonawców wiążące. 
 

XI. Opis sposobu udzielania wyjaśnień treści SIWZ. 

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

treści SIWZ. Zamawiający odpowie niezwłocznie, bez ujawniania źródła zapytania, nie później 

jednak niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert, na piśmie na zadane pytanie, przesyłając 

treść pytania i odpowiedzi wszystkim uczestnikom postępowania pod warunkiem, że wniosek 

o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia pracy 

Zamawiającego, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

2. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, 

jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie (odpowiedź) 

Zamawiającego. 

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

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

zamieszczając informację na stronie internetowej Zamawiającego. 
 

 

XII. Termin związania z ofertą. 
 

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

wraz z  upływem terminu składania ofert. 

 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 

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

związania ofertą zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu 

o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

XIII. Wymagania dotyczące wadium. 

  Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.   
 

XIV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 

XV. Opis sposobu przygotowania ofert. 
 

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

spowodować wykluczenie Wykonawcy lub odrzucenia oferty. 
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2. Oferta Wykonawcy musi być napisana w języku polskim w formie maszynopisu lub wydruku 

komputerowego, zabezpieczona przed rozpięciem w sposób trwały uniemożliwiający wypadnięcie 

jakiegokolwiek z dokumentów oferty, oraz podpisana przez: 

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

spółdzielni lub rejestrach przedsiębiorstw państwowych, lub 

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

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

reprezentowania Wykonawcy udzielonym przez osoby, o których mowa powyżej. 

2. Zamawiający dopuszcza ręcznie długopisem lub niezmywalnym atramentem, czytelnie 

wypełnione formularze załączników określonych  w SIWZ. 

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

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

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

Wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej propozycje alternatywne, 

Zamawiający odrzuci wszystkie oferty złożone przez tego Wykonawcę. 

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

7. Ofertę podpisuje osoba lub osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. 

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

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

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

9. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza 

powierzyć podwykonawcy. 

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

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

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

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

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

12. Stwierdzenie przez Zamawiającego podania przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych, 

istotnych  dla prowadzonego  postępowania,  powoduje wykluczenie  Wykonawcy z udziału w 

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

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

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

poz. 553 z 1997 roku z późniejszymi zmianami). 

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

do jej prawdziwości Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału. 

14. Wszystkie formularze załączników określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,  

a także formularze oświadczeń przekazywanych przez Zamawiającego w toku prowadzonego 

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

bez dokonywania w nich jakichkolwiek zmian. 

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

dokumenty takie nie będą miały wpływu na wybór najkorzystniejszej oferty. 

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

do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu 

postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia, 

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

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

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

oznakowane klauzulą „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 

ust. 4 ustawy a dnia 16 kwietnia 1993 r o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2013 r. 

Nr 153 poz. 1503 z późn. zm.) Zamawiający wymaga złożenia wyjaśnień w tym zakresie wraz z 

ofertą. 

18. Zgonie z przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości 

publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne 
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informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne 

działania w celu zachowania ich poufności. 

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

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

ustawy Pzp) 
 

XVI. Miejsce oraz termin składania ofert. 
 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. Szkole Podstawowej nr 9  w Lubinie 

przy ul. Legnickiej 1, pokój nr 17 lub przesłać na adres: 

Szkoła Podstawowa nr 9  w Lubinie  

       ul. Legnicka 1 

       59-300 Lubin 

       pokój nr 17 

       w terminie nie później niż do dnia 24.06.2019 r. do  godz. 0900.  

2. Zamawiający w obecności Wykonawcy lub przedstawiciela Wykonawcy składającego ofertę 

osobiście w pokoju nr 17 odnotuje na kopercie: 

 nr kolejny oferty, 

 datę złożenia oferty, 

 godzinę złożenia oferty. 

3. Oferta złożona po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy bez 

otwierania, zgodnie z zapisem art. 84 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

4. Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu (kopercie) bez uszkodzenia, gwarantującym 

zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającym jej nienaruszalność do czasu 

otwarcia, opisaną następująco: 

 

Nazwa (firma) Wykonawcy 

adres Wykonawcy 

                                                                                         Szkoła Podstawowa nr 9  w Lubinie 

                                                                                         ul. Legnicka 1 

                                                                                         59-300 Lubin 
 

Oferta na:   

Dostawę artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej 

w Szkole Podstawowej nr 9  w Lubinie 

      Nie otwierać koperty przed dniem 24.06.2019 r. do  godz. 9.15 
 

XVII. Miejsce oraz termin otwarcia ofert. 
 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.06.2019.r. o godz. 9.15 w siedzibie Zamawiającego Szkoła 

Podstawowa nr 9  w Lubinie, ul. Legnicka 1 w pomieszczeniu nr 4. 
2. Podczas publicznego otwarcia ofert Zamawiający podaje informacje zgodnie z zapisem art. 86  

ust. 3 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3. Informacje o których mowa w ww. ust. 3 i 4 zostaną przesłane niezwłocznie Wykonawcom, którzy 

nie byli obecni przy otwarciu ofert, na pisemny wniosek Wykonawcy. 

 

XVIII.   Opis sposobu obliczenia ceny. 
 

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

z ceną wynikającą z wypełnionych przez Wykonawcę tabelarycznych załączników cenowych z 

zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku. Oferta z końcową ceną ofertową zaokrągloną do 

trzech  i więcej miejsc po przecinku będzie odrzucona. 

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

i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia. 
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3. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste (nieistotne) omyłki w zakresie określonym w art. 87 

ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, 

którego oferta została poprawiona. 

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

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

poprawiał błędnie ustalonego podatku VAT. 

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

wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z 

wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w 

szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen 

wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie 

dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, w szczególności w 

zakresie o którym mowa w art. 90 ust.1 ustawy PZP. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera 

rażąco niskiej ceny spoczywa na Wykonawcy. 

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

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

konto bankowe Wykonawcy w PLN. 
 

XIX. Kryterium oceny ofert, sposób oceny ofert. 
 

Zamawiający będzie rozpatrywał i oceniał oferty oddzielnie dla każdej części. 

4.1.1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie się kierował następującym 

kryterium: 

1. Cena A (x) –60% 

2. Termin płatności B ( x) -40% 

Kryteria i ich wartość w ocenie : 1% = 1 pkt. 

Ad 1) Cena –A (x) 
a. przyjmuje się, że najwyższą ilość punktów tj. 100 otrzyma cena najniższa wśród cen zawartych w 

ofertach na wykonanie zamówienia objętego przetargiem, 

b. ceny w pozostałych ofertach punktowane będą w oparciu o następujący wzór: 

                    Cena min 

A (x) = --------------------------------x 100 pkt x 60 % 
             Cena (x) oferty badanej   gdzie: 

A(x) –ilość punktów przyznana ofercie „x” za kryterium ceny, 

Cena min –cena brutto najniższa wśród cen zawartych w ofertach na daną część objętą przetargiem, 

Cena (x) –cena brutto zawarta w ofercie badanej „x”. 

Przyznaną liczbę punktów wylicza się po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku ( końcówki 

poniżej 0,005 pkt pomija się, a końcówki 0,005 pkt. i wyższe zaokrągla się do 0,01 pkt.). 

Cenę dla poszczególnych  części należy przedstawić na formularzu ofertowym. 

Ad. 2) Termin płatności - B (x)  gdzie: 

B (x) –ilość punktów przyznana ofercie „x” za kryterium termin płatności 

7 dni - 10 pkt 

14 dni -20 pkt 

21 dni -30 pkt 

30 dni -40 pkt 

Najdłuższy termin płatności nie może przekroczyć 30 dni zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013r. 

o terminach zapłaty w transakcjach handlowych ( Dz. U. 2013r. poz.403). 

Łączna punktacja C będzie sumą punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach 

wzoru: C = A + B 
Maksymalna liczba punktów, jaką Wykonawca może uzyskać wynosi 100. 

 

XX. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
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1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 

wymaganiom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w niniejszej SIWZ 

i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w SIWZ kryterium wyboru. 

2. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty powiadomi wszystkich 

wykonawców, którzy złożyli oferty poprzez zamieszczenie informacji o tym na tablicy 

ogłoszeń w swojej siedzibie oraz na swojej stronie internetowej. 

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

oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą o miejscu i terminie podpisania umowy. 

4. Termin ten nie może być krótszy niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 

najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 

5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą, spośród 

pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą 

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

 
 

XXI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy 

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

zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia 

publicznego na takich warunkach. 

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

publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ. 
 

XXII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku   

postępowania o udzielenie zamówienia. 

1. Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał 

lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo 

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

zamówień publicznych przysługuje odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 

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

publicznych. 

XXIII. Ochrona danych osobowych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia  27  kwietnia  

2016 r. w  sprawie ochrony osób fizycznych  w  związku z przetwarzaniem  danych osobowych  

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleni 

a dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje że: 

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Stefanii 

Sempołowskiej 59-300 Lubin ul. Legnicka 1, e-mail  sekretariat@sp9.lubin-edu.pl 

- inspektorem ochrony danych osobowych jest Pani Amanda Gaś, e-mail: iodo@nsi.net.pl; 

 

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

celu  związanym  z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego; 

 

- odbiorcami  Pani/Pana  danych  osobowych  będą  osoby  lub  podmioty,  którym  udostępniona  

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. –Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), dalej „ustawa Pzp” 

Pzp”;   
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- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 

lat od dnia zakończenia  postępowania  o  udzielenie  zamówienia,  a  jeżeli  czas  trwania  umowy  

przekracza  4  lata,  okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

 

-obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 

jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 

danych wynikają z ustawy Pzp;   

 

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO, w tym nie będą profilowane; 

 

posiada Pani/Pan: 

−na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

−na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; 

−na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych  

z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;   

−prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 

że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

 

- nie przysługuje Pani/Panu: 

−w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

−prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

−na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 

 
Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu 
przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. 
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu  
oraz jego załączników. 
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia 
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy 
interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego 
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FORMULARZ OFERTOWY-PAKIET I- Mięso ,drób ,wędliny   Załącznik nr 1doSIWZ 

CPV -15131100-6 
 
Wymagania dla mięsa: klasa I, świeże, czyste bez śladów zanieczyszczeń ciałami obcymi, konsystencja jędrna, 
odkształcająca się, elastyczna, smak i zapach swoisty bez oznak zaparzenia i zepsucia, niedopuszczalny zapach moczowy, 
barwa od jasnoczerwonej do ciemnoczerwonej, oznakowane przez lekarza weterynarii-zdatne do spożycia ze sztuk 
zdrowych nie pochodzących od knutów i loch, z etykietą z datą produkcji i terminem przydatności do spożycia.    
Wymagania  dla wędlin:   klasa I ,świeże, powierzchnia sucha ,osłonka ściśle przylegająca ,równomiernie pomarszczona 
,niedopuszczalne zacieki tłuszczu, pęknięcia ,wyciek farszu, w osłonach naturalnych lub sztucznych, wędliny muszą być 
pakowane w folię zgrzaną, w opakowaniach max do 3 kg, na opakowaniu ma być naklejona etykieta z datą produkcji, oraz 
terminem przydatności do spożycia. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  
Nazwa artykułu 

Jedn 
miary 
 

Przewidywana 
ilość  

Cena 
jedn. 
netto 

Wartość 
netto 

Cena jedn. 
brutto 

Wartość  
brutto 

1 Karczek wieprz .świeży  gat.I-polski ,nie mrożony/ kg 150     

2 Łopatka wieprzowa  świeża b/k gatunek I -polski kg 300     

3 Schab wieprzowy b/k, świeży  gatuneki -polski kg 250     

4 Szynka surowa świeża ,kulka,  gatunek I kg 200     

5 Filet z kurczaka  świeży /nie mrożony/ gatunek I kg 250     

6 Kurczak cały , świeży   gatunek I kg 200     

7 Udko z kurczaka świeże ,oczyszczone gatunek I kg 150     

8 Filet z piersi z indyka ,świeży ,gatunek I kg 250     

10 Wołowina Rostbef klasa I  kg  50     

 WĘDLINY       

1 Szynka drobiowa, bez konserwantów, .zawartość mięsa nie 
mniej 90 % 

kg 20     

2 Szynka z indyka /nie mniej niż 90% mięsa kg 30     

3 Szynka wieprzowa gotowana, nie mniej niż  90% mięsa kg 15     

4 Polędwica sopocka nie mniej niż  90% mięsa kg 15     

5 Kiełbasa wieprzowa krakowska sucha o najwyższej jakości 
mięs, gat. I 

kg 30     

6 Kiełbaski  frankfurterki wp., nie mniej niż 90 % mięsa kg 20     

7 Kabanosy z kurczaka – 100% mięsa kg 5     

8 Parówki z szynki wieprzowej  nie mniej niż 93 5 mięsa  kg 20     

9 Pasztet zapiekany wieprzowo-.drobiowy –mięso drobiowe 
62%,wieprzowe .31 % 

kg 20     

10 Kiełbasa śląska z szynki min 90 % mięsa kg 50     

11 Kiełbasa biała parzona min 90 % mięsa kg 20     

 Razem:       
  

 
Wartość oferty netto:…………..słownie…………………………………… 

 
Wartość oferty brutto:…………..słownie………………………………….. 

 
Oświadczamy ,że spełniamy warunki określone w art. 22 ustawy 1 z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych. 

 
 
     _________________________________________________ 

Miejscowość, data                 podpis i pieczęć oferenta lub osoby upoważnionej  
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FORMULARZ OFERTOWY –PAKIET II – Nabiał ,produkty mleczarskie 

   CPV 15500000-3                                                                                     Załącznik nr 2 do SIWZ 

 
 
 

 
Wartość oferty netto:…………..słownie…………………………………… 

 
Wartość oferty brutto:…………..słownie………………………………….. 

 
Oświadczamy ,że spełniamy warunki określone w art. 22 ustawy 1 z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych. 

 
 
     _________________________________________________ 

Miejscowość, data                 podpis i pieczęć oferenta lub osoby upoważnionej  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L.P  
Nazwa artykułu 

J.M Przewidywana 
ilość 

Cena  
jedn. 
Netto 

Wartość 
netto 
/4x5/ 

Cena  
jedn. 

Brutto 

Wartość 
brutto 
/7x8/ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Mleko  3,2   UHT 1L karton litry 2000     

2 Masło śmietankowe extra  
82% tłuszczu  200 g 

szt 
 

600  
 

  

3 Śmietana  kwaśna 18 % - 400 g szt 380     

4 Śmietana 12 % - 400 g  szt  100     

5 Twaróg półtłusty krajanka  kg 120     

6 Ser żółty twardy skład: mleko, 
podpuszczka, bakterie kwasu mlekowego i sól 

kg 40  
 

  

7 Jogurt naturalny    400 g ,,0” % szt 200     

8 Jogurt Bakoma premium (truskawkowy, 
jagodowy)  prosty skład – 140 g 

szt 120  
 

  

9 Danonki Jogurt do picia 4x100 g szt 900     

        

 Razem:       
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Załącznik nr 3 do SIWZ 
 

FORMULARZ OFERTOWY  – PAKIET III  Pieczywo świeże ,wyroby piekarskie i ciastkarskie 

        CPV 15800000-6 

 
L. 
P 

Nazwa  artykułu Jedn. 
miary 

Przewidywana 
ilość 

Cena 
jedn. 
netto 

Wartość 
netto 
/4x5/ 

Stawka 
 VAT 

Cena 
jedn. 

brutto 

Wartość 
brutto 

1 2 3 4 5 6  7 8 

1 Chleb krojony  zwykły na nat. 
zakwasie    600 g 

szt. 510  
 

   

2 Chleb razowy, na nat. zakwasie ,  
krojony   400 g 

szt. 360  
 

   

3 Chleb słonecznikowy 500 g szt. 350      

4 Chleb wieloziarnisty 500 g  szt. 350      

 Buła mała  1500      

5 Bułka poznańska 80 g-sucha szt. 300  
 

   

6 Bułka drożdżowa z nadzieniem szt 320      

7 Rogal z wiśnią 100g szt. 320  
 

   

              

         

         

 Ogółem:        

 
 

Wartość oferty netto:…………..słownie…………………………………… 
 

Wartość oferty brutto:…………..słownie………………………………….. 
 
Oświadczamy ,że spełniamy warunki określone w art. 22 ustawy 1 z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych. 

 
 
     _________________________________________________ 

Miejscowość, data                 podpis i pieczęć oferenta lub osoby upoważnionej  
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FORMULARZ OFERTOWY –PAKIET  IV    -Owoce i warzywa mrożone             Załącznik nr 4 do SIWZ 

Ryby mrożone i przetworzone  
               CPV 15331170-9 

L.P Nazwa artykułu Jedn. 
miary 

Przewidywana  
ilość 

Cena  
jedn. 
netto 

Wartość  
netto 
/4x5/ 

Cena  
jedn.  

brutto 

Wartość 
brutto 
/4x7/ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 
1 

Mieszanka kompotowa  mrożona 
op.2,50kg  KL.I  bez pestki co najmniej 
4 składnikowa 

 
kg 

 
160 

    

 
2 

Truskawka mrożona  KL.I   op.2,50 kg 
 

kg 100     

 
3 

 Malina grys  KL.I    op.2,50 kg 
 

kg 
 

40     

  
4 

Czarna porzeczka   kl. I op. 2,5 kg  
 

 
kg 

80     

5 Marchewka z groszkiem mrożona   
KL.I op.2 kg 

kg 60     

 
6 

Marchewka mrożona KL.I –mini 
op.2,00 kg 

 
kg 

60     

 
7 

Groszek mrożony       KL.I op. 2 kg  
kg 

30     

 
8 

Fasolka szparagowa cięta KL.I op.2 kg 
 

 
kg 

100     

 
9 

Brokuły mrożone               KL.I op.2 kg 
 

 
kg 

50     

 
10 

Kalafior mrożony               KL.I op. 2kg  
kg 

50     

 
11 

Dynia mrożona               KL.I op.2,00 kg  
kg 

40     

 
12 

Szpinak  mrożony pras..rozdrobniony 
KL.I op.2,00 kg 

 
kg 

50     

 
13 

Warzywa  na patelnię  9 składnikowe  
KL.I op.2 kg 

 
kg 

60     

 
14 

 
Filet z morszczuka SHP, argentyński 

bez glazury NR 2 

 
kg 

 
160 

    

15 Filet z dorsza bez skóry Kg  400     

16 Makrela wędzona kg 10     

 
Wartość oferty netto:…………..słownie…………………………………… 

 
Wartość oferty brutto:…………..słownie………………………………….. 

 
Oświadczamy ,że spełniamy warunki określone w art. 22 ustawy 1 z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych. 

 
 
     _________________________________________________ 

Miejscowość, data                 podpis i pieczęć oferenta lub osoby upoważnionej  
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FORMULARZO OFERTOWY –PAKIET V-   Produkty gotowe/wyroby                Załącznik nr 5 do SIWZ 

  CPV 15894200-3                                                          garmażeryjne/ 
                                                                                    

L 
P 

Nazwa artykułu Jedn. 
miary 

Przewidywana 
ilość 

Cena  
Jedn. 
netto 

Wartość  
netto 

Cena  
Jedn. 
brutto 

Wartość 
brutto 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Kopytka    - op.2,50 kg 
(ziemniaki 70%, skrobia ziemniaczana, 
mąka pszenna, jaja, sól, olej rzepakowy, 
przyprawy ) 

kg 180     

2.  Kluski na parze -  op.2,50 kg  
(bez  spulchniaczy i glutaminianu 
sodu ; skład: mąka pszenna, woda, 

cukier, olej rzepakowy, drożdże, mleko i 
sól) 

kg 360     

3.  Krokiety z kapustą i mięsem – op.2,5 
kg   
(mąka pszenna, mleko, woda, jaja, sól, 
naturalne przyprawy, olej rzepakowy, 
cebula, mięso, kapusta kiszona, bułka 
tarta) 

 
 

kg 

 
 

90 

    

4.  Pierogi ruskie - op.2,50kg  
( 44% ziemniaki, 15 % twaróg ,olej ,cebula 
,pieprz) 

 
kg 

 
270 

    

5.  Pierogi ze szpinakiem op.2,50 kg 
(mąka pszenna, woda, szpinak (30%), ser 
twarogowy półtłusty, cebula, olej 
rzepakowy, przyprawy naturalne) 

 
kg 

 
180 

    

6.  Pierogi leniwe           op.2,50 kg 
(ziemniaki, ser twarogowy, skrobia 
ziemniaczana, mąka pszenna, 
pasteryzowane jaja płynne, olej 
rzepakowy) 

 
kg 

 
270 

    

7.  Pierogi z owocami    op. 2,50 kg 
(mąka pszenna, woda, owoc (25%), olej 
rzepakowy, cukier, skrobia, sól) 

 
kg 

 
90 

    

        

        

        

        

        

        

        

 Ogółem: x x x  x  

 
 

Wartość oferty netto:…………..słownie………….. 
 

Wartość oferty brutto:…………..słownie………….. 
 
Oświadczamy ,że spełniamy warunki określone w art. 22 ustawy 1 z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych.                                      _________________________________________________ 

Miejscowość, data                 podpis i pieczęć oferenta lub osoby upoważnionej  
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FORMULARZ OFERTOWY –PAKIET VI     Warzywa i owoce ,jaja                          Załącznik nr 6 doSIWZ 

CPV-03100000-2 
  

 
Nazwa artykułu 

Jedn. 
miary 

Przewidywana 
ilość 

Cena  
jedn . 
netto 

Wartość 
netto 
/4x5/ 

Cena 
Jedn. 
brutto 

Wartość 
brutto 
/4X7/ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 WARZYWA       

 Cukinia kg 40     

 Brokuły świeże szt. 40     
 Kalafior świeży szt 40     

 Rzodkiew biała świeża kg 90     
 Rzodkiewka - pęczek szt 50     
 Buraki  ćwikłowy  -  klasa I kg 200     
 Botwinka świeża - pęczek szt 20     
 Sałata zielona  - klasa I szt 100     
 Sałata lodowa szt 200     
 Koper świeży pęczek szt 400     
 Szczypior świeży pęczek szt. 160     
 Pietruszka zielona  świeża-pęcz. szt 400     
 Kiełki lucerny ,rzodkiewki  

op.50 g 
szt 50     

 Pomidory  - klasa I kg. 70     
 Ogórki zielone świeże,sort. kg 350     
 Papryka  świeża: czerwona, żółta, 

zielona 
kg 200     

 Fasola szparagowa żółta kg 50     
 Kapusta biała -  klasa I kg 400     
 Kapusta czerwona KL.I kg 250     
 Kapusta włoska -   klasa I kg 50     
 Brukselka świeża kg 50     
 Kalarepa szt 50     
 Marchew  św .sort. – klasa I kg 650     
 Pietruszka świeża  korzeń KLI kg 400     
 Por   - klasa I szt. 80     
 Seler korzeń –klasa I kg 320     
 Cebula   biała  - klasa I kg 250     
 Cebula czerwona – klasa I kg  50     
 Czosnek polski  główka Kl.I szt. 150     
 Ziemniaki polskie jadalne 

sortowane  -klasa I 
kg 4000,00     

 Imbir kg 5     
 OWOCE       
 Jabłka słodkie  -  klasa I kg 1400,00     
 Gruszki KL.I kg 700     
 Winogrona zielone KL.I kg 200     
 Pomarańcza –KL.I kg 1400,00     
 Grejpfruty żółte KL.I kg 700     
 Banany KL.I kg 1500,00     
 Cytryny  KL.I kg 300     
 Mandarynki  KL.I kg 500     
 Nektarynki   KL.I kg 100     
 Brzoskwinie  KL.I kg 100     
 Brzoskwinia paraguayo KL.I kg 100     
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 Kiwi KL.I kg 300     
 Morela krajowa kl.I kg 100     
 Śliwki Kl I kg 50     
 INNE       
 Jajka kurze świeże  KL.I szt 2000     
 Groch suchy połówki KL.I kg. 70     
 Fasola sucha ,,Jaś” kl.I kg 100     
 Czerwona sucha fasola kg 100     
 Ogórki kiszone naturalnie kg 450     
 Kapusta kiszona naturalnie kg 300     
 Chrzan słoik 200 g szt 15     
 Musztarda 185 g słoik: 

(woda,, gorczyca biała i czarna, 
ocet spirytusowy,, cukier, sól, 
przyprawy, estragon, barwnik: 
kurkumina) 

 
szt. 

 
20 

    

 Ketchup Pudliszki dla dzieci 100% 
naturalnych składników 275 g: 
pomidory (185 g na 100 g ketchupu), 
cukier, ocet, sól, aromaty naturalne 

 
szt. 

 
50 

    

 Koncentrat pomidorowy Pudliszki 
200 g : zawartość ekstraktu 30% 

 
szt 

 
350 

    

 Majonez - słoik  400 g: 
olej rzepakowy rafinowany, musztarda 
(woda, ocet, gorczyca, cukier, sól, 
przyprawy), woda, żółtka jaj kurzych 
(7,0%) 

 
szt 

 
40 

    

 Ananas KL.I szt 20     
 Kukurydza  konserw.  330 g – biała 

puszka w środku: 
kukurydza, woda, sól 

 
szt 

 
80 

    

 Barszcz lub żurek wiejski 0,5 L – w 
butelce szklanej -  
woda ,mąka żytnia czosnek 

 
szt 

 
200 

    

 Miód pszczeli ,nektarowy 
,wielokwiatowy-NK - polski słoik 
1000g 

 
szt 

 
40 

    

 Olej kujawski   1 L Olej kujawski   1 L 

100% rafinowany olej rzepakowy z 
pierwszego tłoczenia, filtrowany na 
zimno o zawartości kwasów 
jednonienasyconych powyżej 50 % i 
zawartości kwasów 
wielonienasyconych poniżej  40 % 

 
szt 

 
250 

    

 Mus owocowy 100%  -  bez dodatku 
cukru, bez konserwantów 

szt 200     

 Dżem truskawkowy niskosłodzony - 
truskawki (100 g truskawek na 100 g 
produktu), zagęszczony sok jabłkowy, 
zagęszczony sok cytrynowy do korekty 
smaku kwaśnego, substancja żelująca 
– pektyny 

 
szt 

 
50 

                                                                                               

 Szczaw konserwowy 330g szt 60     

                            

 Ogółem:                                                                                                  

Wartość oferty netto:…………..słownie…………………………………… 
Wartość oferty brutto:…………..słownie………………………………….. 

Oświadczamy ,że spełniamy warunki określone w art. 22 ustawy 1 z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych. 

 
Miejscowość, data                 podpis i pieczęć oferenta lub osoby upoważnione 
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FORMULARZ OFERTOWY – PAKIET  VII - Artykuły suche i inne     Załącznik. nr 7 doSIWZ 
 CPV 15000000-8       
 
 
 

L 
P 

Nazwa artykułu J.M Przewidywana 
ilość 

Cena 
Jedn. 
netto 

Wartość 
netto 

Cena 
Jedn. 

brutto 

Wartość 
brutto 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Bazylia suszona paczka 10 g szt 2     

 Lubczyk paczka 10 g szt 320     

 Liść laurowy paczka 10 g szt 30     

 Ziele angielskie - mielone paczka 10 g szt 30     

 Pieprz czarny mielony  20 g szt 200     

 Pieprz biały mielony 20 g  szt 120     

 Czosnek granulowany 20 g szt 220     

 Czosnek kolorowy 20 g (typu KAMIS) 

Czosnek kolorowy 20 g  
Skład - czosnek - 83%, papryka słodka - 3%, 
natka pietruszki - 2,5%, koperek 

szt 100     

 Papryka mielona słodka 20 g szt 320     

 Majeranek 20 g szt 320     

 Oregano 10 g szt 20     

 Imbir mielony 15 g  szt 5     

 Cynamon mielony 15 g  szt 10     

 Kurkuma mielona 20 g  szt 5     

 Kminek mielony 20 g  szt 10     

 Gałka muszkatołowa mielona szt 10     

 Cukier kryształ biały sypki  op.1 kg kg 400     

 Mąka tortowa typ  450 op.1 kg kg 110     

 Mąka orkiszowa op.1 kg  kg 20     

 Mąka  ziemniaczana op. 1 kg kg 30     

 Kasza jęczmienna w tor. 4 X 100 szt 400     

 Kasza gryczana ekologiczna  tor.4x100 szt 300     

 kasza jaglana torebki  4x100 szt. 30     

 Kasza manna torebka  op.500g szt 20     

 Ryż brązowy  4 X 100 szt 200     

 Ryż paraboliczny  4x100  szt 200     

 Makaron nitki 5 jajeczny      op. 400 g 
mąka makaronowa pszenna, jaja płynne 
pasteryzowane 23% 

szt 100     

 Makaron kokarda pełnoziarnisty  
op. 400 g 
mąka makaronowa pszenna 

szt 120     

 Makaron świderki pełnoziarnisty  
op. 400 g 
mąka makaronowa pszenna 

 
szt 

 
120 

    

 Makaron spagetti pełnoziarnisty  
op. 400 g 
mąka makaronowa pszenna 

szt 200     

 Makaron literki op. 500 g 
mąka makaronowa pszenna, Smolina, świeże 
jaja  
20 %, woda, kurkuma 

 
szt. 

 
10 

    

 Bułka tarta 500 g 
mąka pszenna, woda, sól i drożdże. 

szt 200     
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 Kawa inka 150 g szt 60     

 Kakao naturalne z wiatrakiem 150g szt 100     

 Herbata exspresowa ,,lipton” tor.25szt szt 48     

 Herbata owocowa 25 szt szt 80     

 Sól niskosodowa op.1 kg typu Sante kg 90     

 Płatki górskie op.500 g 
100% płatki owsiane 

szt 62     

 Płatki żytnie 400 g 
100% płatki żytnie 

szt 62     

 Pełnoziarniste musli 5 zbóż z rodzynkami, 400 
g : 35% płatki owsiane, 20% płatki jęczmienne, 
15% płatki żytnie, 10% płatki pszenne, 10% 
płatki gryczane, 10% rodzynki 

 
szt. 

 
10 

    

 Czekolada gorzka – 70 miazgi kakaowej: 
cukier, kakao o obniżonej zawartości tłuszczu, 
tłuszcz kakaowy, emulgator: lecytyny (z soi), 
masa kakaowa minimum 70% 

 
szt 

 
320 

    

 Herbatniki prostokątne lub okrągłe  
50 g bez cukru: mąka pszenna, tłuszcz 
kokosowy 

szt 900     

 Słonecznik łuskany 200 g  szt 6     

 Siemię lniane 200 g szt 5     

 Morela suszona 100 g  szt 15     

 Figa suszona 200 g szt 15     

 Soczewica czerwona 400 g  szt 20     

 Razem: x      

 
 
Wartość oferty netto:…………..słownie…………………………………… 

 
Wartość oferty brutto:…………..słownie………………………………….. 

 
Oświadczamy ,że spełniamy warunki określone w art. 22 ustawy 1 z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych. 

 
 
     _________________________________________________ 

Miejscowość, data                 podpis i pieczęć oferenta lub osoby upoważnionej  
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Załącznik nr 8 do SIWZ 

Część II - OFERTA 
           

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

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

NIP ………………………………........... 

fax nr ……………………………     

tel. kom. ……………………….... 

                                                                                           Szkoła Podstawowa nr 9   

                                                                                                ul. Legnicka 1  

                                                                                                59-300 Lubin 

 

    Nawiązując do zaproszenia na złożenie oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

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

  

 

Nr zadania 

częściowego 

 

 

Opis i nazwa zadania 

Całkowita cena zadania 

częściowego wybranego przez 

Wykonawcę realizowanego  

w terminie od dnia 

02.09.2019 r. do dnia 31.12.2019 r  

w złotych brutto 

1 Mięso drób i wędliny 

 

 

2 Produkty mleczarskie  

 

 

3 Pieczywo, wyroby piekarskie i ciastkarskie  

 

 

4 Ryby mrożone, przetworzone i konserwowe 

Owoce i warzywa mrożone  

 

 

5 Produkty gotowe/ wyroby garmażeryjne   

 

6 Warzywa, owoce świeże i konserwowe 

 

 

          7 Artykuły suche i inne   

 

oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych 

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

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

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

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

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

dostarczenia artykułów i prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie 

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

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

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

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

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

umowy na wyżej wymienionych warunkach  w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego.  

5. Zamówienie  wykonamy w terminie określonym w rozdziale VII SIWZ. 
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6. Oświadczamy, że spełniamy wymagania higieniczno-sanitarne zgodnie z Ustawą z dnia 25 

sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2016  poz. 65). 

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

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

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

wymagane przepisami prawa. 

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

podwykonawców w zakresie czynności towarzyszących wykonaniu przedmiotu zamówienia): 

 

L.p. Zakres dostaw Wartość dostaw  

w złotych brutto  

   

   

   

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

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

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

 

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

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

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

  

  

  

 

10. Do oferty załączamy nw. dokumenty: 

1) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 

22 ust. 1 ustawy, wg wzoru na załączniku nr 9 do SIWZ - oryginał podpisany przez 

osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania Wykonawcy; 

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

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

załączniku nr 10 do SIWZ - oryginał podpisany przez osobę/osoby 

uprawnioną/uprawnione do reprezentowania Wykonawcy; 

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

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

4) Dokument potwierdzający pełnomocnictwa dla osoby nie wymienionej w odpisie właściwego 

rejestru do podpisania oferty i zawarcia umowy, dla osoby/-b działającej/-ych w imieniu 

Wykonawcy, a w przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane 

przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do 

reprezentowania w postepowaniu (zgodnie z art.,23 ustawy Pzp) – wystawiony w oryginale 

lub kopii poświadczonej notarialnie; pełnomocnictwo nie jest wymagane jeżeli 

podpisujący jest / są właścicielem/-ami firmy lub jeżeli są oni wymienieni z imienia i 

nazwiska w dokumencie rejestracyjnym jako osoby do reprezentowania Wykonawcy. 

 

5) W ciągu 3 dni od otwarcia ofert – informację o przynależności do tej samej grupy 

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

konsumentów, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo 

informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, wg wzoru na załączniku 

nr 12 do SIWZ - oryginał podpisany przez osobę / osoby uprawnioną / uprawnione do 

reprezentowania Wykonawcy; 

6) Po wybraniu oferty jako najkorzystniejszej - wykaz potwierdzający wykonanie w okresie 

ostatnich 3 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) przed 

upływem terminu składania ofert przynajmniej dwóch dostaw w zakresie określonym w 
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przedmiocie zamówienia o wartości z podatkiem VAT nie mniejszej niż cena ofertowa 

Wykonawcy, z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem 

dokumentów potwierdzających, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie 

- wg wzoru na załączniku nr 11 do SIWZ - oryginał podpisany przez osobę/osoby 

uprawnioną/uprawnione do reprezentowania Wykonawcy; 

 

7) oświadczenie, że oferowane przez wykonawcę dostawy odpowiadają wymaganiom 

określonym przez Zamawiającego (spełniają wymagania określone przez Zamawiającego)                 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, wg wzoru na załączniku nr 13 do 

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

reprezentowania Wykonawcy; 
8) wzór umowy zatwierdzony (podpisany) przez Wykonawcę – załącznik nr 14 do SIWZ. 

 

 

 

 

 

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

......... . 

 

 

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

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

................................................................................................................................................... 
(podać imiona, nazwiska i stanowiska) 

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

 

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

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

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

 

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

 

 

Podpisano ............................................................................................................................... 
                                                (podpis czytelny upoważnionego  przedstawiciela wykonawcy) 

 

.................................................................... dnia,.................................................................... 
                  (miejscowość)                                                                 (data) 

 

Uwaga! - w przypadku  przeredagowania, zmiany zapisów,  podania informacji alternatywnych, nie podania 

wszystkich informacji  w formularzu oferty z załącznikami / -em lub podpisania powyższego formularza ofert przez 

osoby do tego nie upoważnione, Zamawiający  uzna,  iż oferta jest sprzeczna ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia i na podstawie art. 89 ust.1 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

zostanie odrzucona.  
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Załącznik Nr 9 do SIWZ 

 

Nazwa i adres wykonawcy : 

    
 

 

 

Oświadczenie 

 
 

 

 

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

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz.1986)  

 
 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę artykułów 

żywnościowych do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 9 w Lubinie oświadczam/-y, że 

spełniam/-y warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), tj. tekstu ujednoliconego przez Urząd Zamówień 

Publicznych i przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, w tym: 

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

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

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

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

zamówienia, 

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

zamówienia. 

 

 

 

 

Miejscowość i data: 

 

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

                                                                                                                             występowania w imieniu wykonawcy i pieczęć 

 

 

 

 

 

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

zamówienia innych podmiotów, zobowiązany jest do niniejszego oświadczenia dołączyć 

pisemne zobowiązanie w tym zakresie 

 

http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/GetFile1.aspx?attid=3681
http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/GetFile1.aspx?attid=3681
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Załącznik Nr10 do SIWZ 

 

 

 

Oświadczenie 

 
o braku podstaw do wykluczenia z postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego  
 
 
 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na 

Dostawę artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 9 

w Lubinie, oświadczam/-y, iż nie podlegam/-y wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 

1 oraz art. 24 ust. 2 pkt 1 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2018 r. poz. 1986 ).. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miejscowość i data: 

 

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

                                                                                                                             występowania w imieniu wykonawcy i pieczęć 
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Załącznik Nr 11 do SIWZ 

 

 

 
………………………………. 
    (pieczęć Wykonawcy) 

 

 
 

WYKAZ  
 

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

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

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

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

  

Odbiorca zamówienia Przedmiot  zamówienia 

Wartość 

zamówienia 

z podatkiem VAT 

Data i miejsce 

wykonania dostaw 

 
 
 
 
 
 
 

   

 
 

 
 

 

 
 

 

   

 

W załączeniu: 

a) poświadczenie, 

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

charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia;  

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

 

 
 

 
 

 

 
Miejscowość i data: 

 

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

                                                                                                                             występowania w imieniu wykonawcy i pieczęć 
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Załącznik nr 12 do SIWZ 

 
INFORMACJA 

 

o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, składane zgodnie z art. 24 ust. 11 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 

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

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

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

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

Składając ofertę do przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:  

  

„Dostawa artykułów spożywczych do stołówki w Szkole Podstawowej nr 9 w Lubinie” 

 
Oświadczam że:  
 
1) nie należę do grupy kapitałowej*) 
 
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów  (t.j. Dz.U.2017.229 z późn. 
zm.) z żadnym z Wykonawców, którzy złożyli ofertę w przedmiotowym postępowaniu 

 
 

2) należę do grupy kapitałowej*) 
 
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U.2017.229 z późn. 
zm.) z następującymi Wykonawcami, którzy złożyli ofertę w przedmiotowym postępowaniu*) 
 
1/……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
2/……………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 

*) niepotrzebne skreślić  

**) wraz z niniejszym oświadczeniem Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do 
zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 

 

 

 

.................................................................... 
podpisano 

(uprawniony przedstawiciel Wykonawcy) 
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Załącznik Nr 13 do SIWZ 

 

 

 

 
 

Nazwa i adres wykonawcy : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 

 

 

 

 

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

odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego (spełniają wymagania określone przez 

Zamawiającego) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę artykułów 

żywnościowych do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 9 w Lubinie, ul. Legnicka 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miejscowość i data: 

 

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

                                                                                                                             występowania w imieniu wykonawcy i pieczęć 
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Załącznik Nr 14 do SIWZ 

 

 

UMOWA DOSTAWY  

ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH 
 

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

 

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

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

reprezentowanym  przez: 

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

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

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

Szkołą Podstawową  w Lubinie mającym swą siedzibę przy ul. Legnicka 1 reprezentowanym przez: 

Panią Elżbietę Sikorę – Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 9 

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, 

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 24.06.2019 r. -  Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) i przepisów wykonawczych wydanych na jej 

podstawie o następującej treści: 
 

§1 

1. Wykonawca zobowiązuje się na podstawie niniejszej umowy sukcesywnie dostarczać Zamawiającemu 

produkty żywnościowe, których asortyment, cenę jednostkową brutto oraz wartość brutto określa 

załącznik nr 1-7 do SIWZ – formularz ofertowy, będący integralną częścią umowy. Pakiet: ………….. 

 

 

§2 

1. Umowa zawarta zostaje na czas określony, tj. od dnia 02.09.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. 

2. Dostawy będą wykonywane sukcesywnie w okresie, o którym mowa w ust. 1 z wyłączeniem okresu dni 

wolnych od nauki wynikających z organizacji pracy szkoły. 

3. Wartość przedmiotu zamówienia strony ustalają na podstawie załącznika nr 1-7 do SIWZ – formularz 

ofertowy na kwotę brutto …………… (słownie……). 

4. Podana w ust. 3 wartość brutto zawiera wartość towaru netto, podatek VAT, koszty transportu, 

rozładunku i wniesienia towaru. 

5. Nie przewiduje się zmian postanowień umowy w stosunku do treści ofert (art. 144 ust. 1ustawy) za 

wyjątkiem: 

a. Zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy, jeżeli zajdzie taka potrzeba – w 

przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy z daną osobą lub zdarzenia losowego, 

choroby uniemożliwiającej pełnienie powierzonych jej obowiązków, 

b. Zmiany nazwy towaru w przypadku, kiedy nowy towar spełnia wszystkie parametry towaru, 

który przestał być wytwarzany, 

c. Zmiany podatku VAT o procent zmiany stawki podatku. 

6. Dopuszcza się zmianę świadczenia Wykonawcy na świadczenie lepszej jakości przy zachowaniu 

tożsamości przedmiotu zamówienia. 

7. W przypadku zwiększenia bądź ograniczenia ilości żywionych dzieci Zamawiający zastrzega sobie 

możliwość wprowadzania zmian w zakresie zwiększenia lub zmniejszenia wielkości dostaw. Z tego 

tytułu Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie finansowe ani prawne 

8. Zamawiający ma prawo nie wykonać w okresie trwania umowy całej ilości zaplanowanych dostaw, a 

Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu prawo dochodzenia odszkodowania z tytułu utraconych 

korzyści. 

 

 

 

http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/GetFile1.aspx?attid=3681
http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/GetFile1.aspx?attid=3681
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§3 

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania terminowo, własnym transportem, na własny koszt i 

ryzyko wraz z rozładunkiem asortymentu do siedziby Zamawiającego. 

2. Transport oferowanych artykułów spożywczych musi odpowiadać wymaganiom sanitarnym 

dotyczącym środków transportu żywności określonym przepisami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku 

o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2005 r. poz. 594 z póź zm.). 

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

zamówienia przez Zamawiającego. 

4. Produkty spożywcze objęte dostawą powinny spełniać wymogi sanitarno-epidemiologiczne i zasady 

systemu HACCP w zakładach żywienia zbiorowego. 

5. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany okazać w stosunku do każdego 

produktu odpowiedni certyfikat zgodności z Polską Normą lub normami europejskimi. 

6. Dostarczony towar winien być w oryginalnych opakowaniach producenta oznakowanych i 

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

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

informacji wymaganych odpowiednimi przepisami. Opakowania winny być nieuszkodzone i wykonane 

z materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. 

7. Dostawy będą realizowane przez Wykonawcę sukcesywnie w ilości i terminach określonych przez 

Zamawiającego po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu zapotrzebowania, dokonanym najpóźniej w 

dniu poprzedzającym dzień planowanych dostaw do godz. 14.00 na numer Wykonawcy …………. 

8. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć zamówiony towar pod wskazane miejsce znajdujące się w 

budynku siedziby Zamawiającego w godzinach 7.00 – 7.30 w dni robocze. 

9. Dostawa dotycząca jednego zamówienia winna zawierać wszystkie zamówione artykuły. Zamawiający 

nie wyraża zgody na dzielenie zamówionej dostawy na części. 

10. Dostarczony przez Wykonawcę towar musi być w początkowym okresie przydatności do spożycia, 

minimum 2/3 pełnego terminu ważności od dnia dostarczenia do Zamawiającego, z wyjątkiem mięsa, 

jaj kurzych oraz mleka i produktów mleczarskich, które winny być dostarczone świeże. 

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

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

stwierdzona zła jakość produktów oraz będą widoczne uszkodzenia spowodowane niewłaściwym 

zabezpieczeniem produktów, złymi warunkami transportowymi lub niewłaściwym stanem 

higienicznym środków transportu przewożących przedmiot umowy. 

12. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia partii przedmiotu umowy w przypadku 

niedotrzymania przez Wykonawcę określonego w umowie terminu realizacji partii artykułów. 

13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do składania reklamacji ilościowych w dniu dostarczenia towaru 

przez Wykonawcę, a jakościowych w chwili ich ujawnienia. 

14. W przypadku stwierdzonych wad w dostarczonym towarze, eliminującym go ze spożycia, Wykonawca 

gwarantuje natychmiastową jego wymianę na nowy, pełnowartościowy na własny koszt. 

15. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji jakościowej na dostarczony towar na warunkach 

określonych w PN. 

 

§4 

1. Wykonawca dołoży należytej staranności w celu jak najrzetelniejszego wykonania niniejszej Umowy 

mając na uwadze charakter świadczonych przez siebie usług. 

2. Ze strony Wykonawcy osobą odpowiedzialną za realizację umowy jest:……………………… 

3. Ze strony Zamawiającego osobą odpowiedzialną za realizację umowy jest: intendent szkoły. 

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

niedostarczenia zamówionego towaru w wymaganych godzinach, a także niedokonania 

natychmiastowej jego wymiany na towar właściwy, Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania 

zakupu interwencyjnego od innego dostawcy – w celu zaspokojenia potrzeb związanych z 

prawidłowym funkcjonowaniem stołówki – w ilości i asortymencie niezrealizowanej w terminie 

dostawy. 

5. W przypadku zakupu interwencyjnego zmniejsza się odpowiednio wielkość przedmiotu niniejszej 

umowy oraz jej wartość o wielkość tego zakupu. 

6. W przypadku zakupu interwencyjnego Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu Zamawiającemu 

różnicy pomiędzy ceną zakupu interwencyjnego a ceną dostawy ustaloną w niniejszej umowie. 

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

zaproponowanie przedmiotu zamówienia w opakowaniach o innych lecz zbliżonych 
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wielkościach/gramaturach. W takim przypadku Wykonawca winien przeliczyć wartość opakowania do 

gramatury podanej/wymaganej przez Zamawiającego. 

8. Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków 

wynikających z Umowy, w całości lub w części. 

9. Wykonawca nie może zaangażować do wykonania Umowy podwykonawców w zakresie innym niż 

wskazany w wypełnionym przez niego formularzu ofertowym. Wykonawca zapewnia, że 

podwykonawcy będą przestrzegać wszelkich postanowień Umowy. Wykonawca odpowiada wobec 

Zamawiającego za wszelkie działania lub zaniechania swoich podwykonawców jak za swoje działania 

lub zaniechania. Wykonawca ma prawo zmienić podwykonawcę na wniosek i za zgodą Zamawiającego. 

 

§5 

1. Formularz ofertowy asortymentu stanowi załącznik do niniejszej umowy. 

2. Ceny jednostkowe, zawarte w formularzu ofertowym, o którym mowa w ust. 1 są stałe przez cały okres 

obowiązywania umowy, z zastrzeżeniem możliwości ich zmiany jedynie w przypadku zmiany 

ustawowej stawki podatku VAT, w zakresie wynikającym z tej zmiany. 

3. Strony ustalają, że rozliczenie niniejszej umowy będzie następowało raz w tygodniu lub co 10 dni (tzn. 

10, 20, 30/31 dnia miesiąca, na podstawie faktur VAT, wystawianych na: 

 

Nabywca: GMINA MIEJSKA LUBIN, ul. Kilińskiego 10, 

59-300 Lubin,  NIP: 692-22-53-959 

Odbiorca: Szkoła Podstawowa Nr 9 , ul. Legnicka 1, 59-300 Lubin 

 

4. Zapłata za dokonaną dostawę nastąpi w drodze przelewu bankowego w terminie 14 dni (czternastu dni) 

od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

5. Zapłata nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy Nr ……………………………………….. 

6. Za dzień spełnienia świadczenia uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

 

§6 

1. W przypadku nieterminowej dostawy Zamawiający może żądać od Wykonawcy kary umownej za 

zwłokę w wydaniu towaru w wysokości 10% wartości towaru brutto objętego dostawą. 

2. W przypadku nieuprawnionego odstąpienia przez Wykonawcę od niniejszej Umowy Zamawiający ma 

prawo żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości 10% kwoty określonej w formularzu 

ofertowym, stanowiącym załącznik do niniejszej umowy. 

3. Zamawiający może odstąpić od naliczania kar umownych na podstawie pisemnego, uzasadnionego 

wniosku Wykonawcy. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w terminie 14 dni od dnia wezwania do 

zapłaty. Opóźnienie upoważnia strony do naliczania odsetek ustawowych. 

 

§7 

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

wypowiedzenia, ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca. 

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

a. Wykonawca nie przystąpił lub przerwał realizację przedmiotu umowy, 

b. Wykonawca nie realizuje postanowień umowy z należytą starannością, w tym: 

1) Nie stosuje się do uwag pisemnych Zamawiającego dotyczących nieprawidłowej jakości i 

gatunku dostarczanych artykułów, 

2) Dostarcza zamawiane artykuły nieterminowo, 

3) Wobec Wykonawcy została otwarta likwidacja lub ogłoszona jego upadłość, albo gdy 

zaprzestał on wykonywania działalności gospodarczej. 

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

uzasadnienia. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy z jednotygodniowym wyprzedzeniem w 

przypadku wprowadzenia przez organ prowadzący szkołę zmian organizacyjnych w jednostce 

Zamawiającego, związanych z zamówieniem na przedmiotową usługę. 
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§8 

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

– pod rygorem nieważności. 

 

 

§9 

1. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy dla Zamawiającego. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do powiadomienia Zamawiającego w terminie 14 dni o każdej zmianie 

adresu, nazwy firmy oraz wszelkich zmian związanych z jego statusem prawnym. 

3. Zamawiający zastrzega sobie, że pisma kierowane do Wykonawcy na ostatni znany mu adres uważa się 

za skutecznie doręczone z dniem powtórnego zawiadomienia o możliwości odbioru pisma, albo zwrotu 

przez pocztę z adnotacją o nieskuteczności doręczenia. 

 

§10 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego oraz inne przepisy powszechnie obowiązujące w danym zakresie. 

 

§11 

1. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez obie strony. 

2. Umowa została zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, w tym : 1 egzemplarz dla 

Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

 

 

…………………………………    …………………………………. 

WYKONAWCA       ZAMAWIAJĄCY 


