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I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

1. Gminne Przedszkole Tworóg

ul. Słowackiego 16

42-690 Tworóg

2. Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami: Mrówka Irena

Tel.  32 285 73 51 w godzinach pracy  przedszkola

e-mail: dyrekcja@gptworog.pl

www.gptworog.pl

2.  Adres  strony  internetowej,  na  której  dostępna  jest  specyfikacja  istotnych  warunków

zamówienia: www.gptworog.pl

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 10 ust. 1 oraz  
art. 39 - 46 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 1843).
Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, w zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia,
stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych wydanych  
na jej podstawie, a w sprawach nieuregulowanych w przywołanych przepisach - przepisy ustawy  
z dnia 23.04.1964 r. - Kodeks cywilny.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Nazwa nadana zamówieniu: „Dostawa artykułów spożywczych do Gminnego Przedszkola       
w Tworogu w terminie do 31.12.2020 r.”

Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Wykonawcy zobowiązani będą dostarczać i wnieść niżej wymieniony asortyment 
do placówki zamawiającego na niżej podany adres: Gminne Przedszkole                       
ul. Słowackiego 16, 42-690 Tworóg

2. Przedmiot zamówienia stanowi sukcesywną dostawę produktów żywnościowych, na koszt    
i ryzyko Wykonawcy, do Gminnego Przedszkola w Tworogu wydzielonych na poszczególne 
pakiety:

1) Pakiet nr 1 – Dostawa mięsa drobiowego i jego przetworów partiami w zależności od 
aktualnych potrzeb Zamawiającego (5 razy w tygodniu, w godzinach od 7.00 do 7.30), na 
podstawie zlecenia dostawy (przekazanego faksem, e-mailem lub telefonicznie –  w 
zależności od uzgodnień) zawierającego szczegółowy asortyment zamawianych artykułów. 
Świeże mięso nie może być poddane żadnemu procesowi poza chłodzeniem. Wędliny i 
produkty mięsne winny być dostarczane luzem , w osłonkach naturalnych lub sztucznych,  
zaopatrzone  w etykietę informującą o składzie produktu i terminie przydatności do spożycia
Mięso dostarczane będzie w zamkniętych pojemnikach plastikowych z pokrywami 
posiadającymi odpowiednie atesty. Pojemniki będą czyste i nieuszkodzone.
Mięso surowe nie może być przewożone w jednym pojemniku razem z wędlinami                 
Oferowane produkty drobiowe nie mogą posiadać domieszek wieprzowych (tłuszczu, 
mięsa, żelatyny).Szczegółowy opis i ilości zawiera załącznik nr 6 do SIWZ- formularz 
asortymentowo-cenowy
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2) Pakiet nr 2 – Dostawa mięsa wieprzowego, wołowego i jego przetworów partiami w 
zależności od aktualnych potrzeb Zamawiającego (5 razy w tygodniu, w godzinach od 7.00 
do 7.30), na podstawie zlecenia dostawy (przekazanego faksem, e-mailem lub telefonicznie
–  w zależności 
od uzgodnień) zawierającego szczegółowy asortyment zamawianych artykułów. Świeże 
mięso nie może być poddane żadnemu procesowi poza chłodzeniem. Wędliny i produkty 
mięsne winny być dostarczane luzem , w osłonkach naturalnych lub sztucznych,  
zaopatrzone  w etykietę informującą o składzie produktu i terminie przydatności do spożycia
Mięso dostarczane będzie w zamkniętych pojemnikach plastikowych z pokrywami 
posiadającymi odpowiednie atesty. Pojemniki będą czyste i nieuszkodzone.
Mięso surowe nie może być przewożone w jednym pojemniku razem z wędlinami                 
Szczegółowy opis i ilości zawiera załącznik nr 6 do SIWZ- formularz asortymentowo-
cenowy

3) Pakiet nr 3 – Dostawa warzyw i owoców partiami w zależności od aktualnych potrzeb 
Zamawiającego (minimum 3 razy w tygodniu, w godzinach od 7.00 do 9.00), na podstawie 
zlecenia dostawy (przekazanego faksem, e-mailem lub telefonicznie – w zależności 
od uzgodnień) zawierającego szczegółowy asortyment zamawianych artykułów. 

Warzywa, owoce i jarzyny powinny być: 
- świeże, czyste, zdrowe, 
- bez uszkodzeń mechanicznych i oznak zwiędnięcia,
- wolne od zanieczyszczeń chemicznych, - wolne od obcych, zapachów i smaków, pleśni, 
zmian  gnilnych, 
- bez oznak wyrośnięcia, gnicia, uszkodzenia przez szkodniki, mróz lub słońce, 
- właściwie obcięte,
 - typowe w kształcie, sypkie, nie oblodzone, bez trwałych zlepieńców, danego   
asortymentu, 
- smak i zapach delikatny, niedopuszczalny smak i zapach świadczący o nieświeżości 
lub inny obcy, 
- barwa typowa dla danego gatunku i odmiany, jednolita w partii ( z wyjątkiem mieszanek) 

Szczegółowy opis i ilości zawiera załącznik nr 6 do SIWZ- formularz asortymentowo-
cenowy

4) Pakiet nr 4 - Dostawa nabiału i przetworów partiami w zależności od aktualnych potrzeb
Zamawiającego (5 razy w tygodniu, w godzinach od 7.00 do 7.30), na podstawie zlecenia
dostawy (przekazanego faksem, e-mailem lub telefonicznie – w zależności od uzgodnień)
zawierającego szczegółowy asortyment zamawianych artykułów. Szczegółowy opis i ilości
zawiera załącznik nr 6 do SIWZ- formularz asortymentowo-cenowy

5) Pakiet nr 5 – Dostawa różnych artykułów spożywczych  partiami w zależności od 
aktualnych potrzeb Zamawiającego, na podstawie zlecenia dostawy (przekazanego faksem,
e-mailem lub telefonicznie – w zależności od uzgodnień) zawierającego szczegółowy 
asortyment zamawianych artykułów. Szczegółowy opis i ilości zawiera załącznik nr 6 do 
SIWZ- formularz asortymentowo-cenowy

6) Pakiet  nr  6 –  Dostawa  pieczywa  i  wyrobów  ciastkarskich   partiami  w  zależności  
od aktualnych potrzeb Zamawiającego(5 razy w tygodniu, w godzinach od 7.00 do 7.30),  
na  podstawie  pisemnego  zlecenia  dostawy  zawierającego  szczegółowy  asortyment
zamawianych  artykułów.  Pieczywo  odpowiadające  zasadom  dobrej  praktyki  żywności
i żywienia tj: pieczywo chrupiące, niezbite, nie kruszące się, świeże, nie spalone. Świeżość
pieczywa nie może wzbudzać żadnych wątpliwości, produkty nadmiernie twarde w stosunku
do ogólnie przyjętych standardów, nadmiernie kruszące się oraz produkty nie przejawiające
ogólnie  przyjętych  dla  danej  grupy  produktów  walorów  smakowych  –  zostaną  przez
zamawiającego uznane za produkty nienależytej jakości; Szczegółowy opis i ilości zawiera
załącznik nr 6 do SIWZ- formularz asortymentowo-cenowy



7) Pakiet nr 7 – Dostawa mrożonek spożywczych  partiami w zależności od aktualnych 
potrzeb Zamawiającego,( w godzinach od 7.00 do 9.00) na podstawie zlecenia dostawy 
(przekazanego faksem, e-mailem lub telefonicznie – w zależności od uzgodnień) 
zawierającego szczegółowy asortyment zamawianych artykułów.

Wymagania w zakresie mrożonek
-  mrożonki powinny być: 
- pakowanie zewnętrzne - karton + opakowanie wewnętrzne folia, trwale i prawidłowo 
oznakowane w języku polskim zarówno na opakowaniu zewnętrznym jak i folii,
- czyste, nie uszkodzone, temperatura surowca w momencie przyjęcia min - 18 º C 
Szczegółowy opis i ilości zawiera załącznik nr 6 do SIWZ- formularz asortymentowo-
cenowy

3. Wielkości zamówienia podane w Zał. Nr 6 do SIWZ – w formularzu asortymentowo-
cenowym (pakiety Nr I -VII) są wielkościami orientacyjnymi ( zostały podane w celu realnej 
oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty według obiektywnych wskaźników), i będą 
korygowane  w zależności od zapotrzebowania z zastrzeżeniem, iż dokonane zmiany nie 
spowodują zwiększenia wartości brutto zamówienia przekraczającego 20%. 

4. Podana ilość towaru może być w trakcie wykonywania umowy zmniejszona lub zmieniona.
W takiej  sytuacji  Wykonawca nie  ma roszczenia  o  zakup  przez  Zamawiającego towaru,
którego  ilość  zamawiający  ograniczył  lub  zmienił.  Zakup  towaru  przez  Zamawiającego
w ilości mniejszej od ustalonej w SIWZ (dla każdego pakietu) nie stanowi nie wykonania  
lub nienależytego wykonania umowy.
 

5. Wykonawca otrzyma jedynie zapłatę należną mu z tytułu faktycznie dostarczonego towaru. 

6. Dostawa  wraz z wniesieniem  nastąpi  na koszt  i  ryzyko Wykonawcy. Środek transportu
musi  być  przystosowany  do  przewożenia  tego  typu  towaru  zgodnie  z  obowiązującymi
przepisami sanitarnymi.

7. Towary dostarczane będą w opakowaniach Wykonawcy, za które nie będzie pobierał opłat,
a Zamawiający zobowiązany będzie do ich zwrotu.

8. Tam, gdzie w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik Nr 6 pakiety I-VI do SIWZ) zostało 
wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent) produktów spożywczych, 
Zamawiający dopuszcza oferowanie produktów równoważnych. Gramatura oferowanego
produktu równoważnego nie może być niższa niż gramatura produktu wskazanego                
w załączniku Nr 6 pakiet I-VII do SIWZ. Zaoferowane produkty równoważne muszą posiadać
te same walory organoleptyczne (smak, zapach, barwa, estetyka, konsystencja) oraz 
zawierać w swoim składzie te same surowce użyte do produkcji, co produkt określony 
przez Zamawiającego.  

9. Główny  przedmiot  zamówienia  wg  wspólnego  Słownika  zamówień  (CPV): 15100000-9;
15300000-1,  15310000-4,  15500000-3,  15800000-6,  1590000000-3,  15330000-0,
15400000-2, 15600000-4,03142500-3, 15810000-9, 15331170-9, 15200000-0. 

10. Uznaje  się,  iż  złożenie  ofert  oznacza,  że  Wykonawcy  zapoznali  się  z  wszelkimi
odpowiednimi ustawami  i innymi przepisami prawnymi obowiązującymi w Rzeczypospolitej
Polskiej, które mogą  w jakikolwiek  sposób wpłynąć na, lub dotyczyć działań  i czynności
objętych ofertą  i wynikającej z niej umową

11. Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych
części zamówienia.



Zamawiający  nie  dokonuje  zastrzeżenia  obowiązku  osobistego  wykonania  przez  Wykonawcę
kluczowych części zamówienia.

12. Informacja o możliwości składania ofert częściowych.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych dla następujących zadań:

Pakiet nr 1 – Dostawa mięsa drobiowego i jego przetworów.

Pakiet nr 2 – Dostawa mięsa wieprzowego, wołowego i jego przetworów.

Pakiet nr 3 -  Dostawa warzyw i owoców.

Pakiet nr 4 - Dostawa nabiału i przetworów. 

Pakiet nr 5 – Dostawa różnych artykułów spożywczych.

Pakiet nr 6 – Dostawa pieczywa i wyrobów ciastkarskich.

Pakiet nr 7 – Dostawa mrożonek.

Dopuszcza się składanie ofert częściowych na każdą z części zamówienia. Wykonawca może 
złożyć ofertę na wybrane przez siebie części lub na całość zamówienia. Oferta na każdą           
z części musi obejmować całość zamówienia z danej części.

13. Informacja o możliwości składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

14. Informacja o zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp.

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1
pkt 7) ustawy Prawo zamówień publicznych.

IV.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31. 12. 2020r. 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

V.A. Warunki udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
1) nie podlegają wykluczeniu;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika 
to z odrębnych przepisów. 
Zamawiający odstępuje od ustalania warunku w tym zakresie.

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 
Zamawiający odstępuje od ustalania warunku w tym zakresie.

c) zdolności technicznej lub zawodowej. 

W  ramach  badania  zdolności  technicznej  i  zawodowej  Wykonawcy  do  wykonania
zamówienia  Zamawiający  określa  następujące  warunki  w  zakresie  posiadania  wiedzy
i doświadczenia:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -



w tym okresie- zrealizował co najmniej  1 zadanie (wykonane w ciągu minimum 12 miesięcy
dla jednego odbiorcy) polegające na dostawie:

1) Dla zadania nr 1 :  mięsa drobiowego i jego przetworów o wartości minimum 5 000,00 zł
brutto.

2) Dla zadania nr 2 :  mięsa wieprzowego, wołowego i jego przetworów o wartości minimum
5 000,00 zł brutto.

3) Dla zadania nr 3:   warzyw i owoców o wartości minimum 15 000,00 zł brutto.
4) Dla zadania nr 4: nabiału i przetworów o wartości minimum 15 000,00 zł brutto.
5) Dla zadania nr 5:  różnych artykułów spożywczych (min. art. sypkich typu mąka, kasze, ryż,

makarony, przyprawy) o wartości minimum 10 000,00 zł brutto,
6) Dla zadania nr  6:   pieczywa i  wyrobów ciastkarskich o wartości  minimum 10 000,00 zł

brutto,
7) Dla zadania nr 7:  mrożonek o wartości minimum 10 000,00 zł brutto,

2. Ocena potwierdzenia  spełniania  warunku,  o  którym mowa w ust.  1  zostanie  dokonana  
przez  Zamawiającego  na  podstawie  załączonego  przez  Wykonawcę  do  oferty
oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej SIWZ. 

3. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada
wymaganych  zdolności,  jeżeli  zaangażowanie  zasobów  technicznych  lub  zawodowych
wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze może mieć negatywny wpływ na realizację
zamówienia. 

4. W przypadku Wykonawców wspólnie  ubiegających się  o  udzielenie  zamówienia  warunki
udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdz. V.A.1 niniejszej SIWZ zostaną spełnione
w  sytuacji,  gdy  Wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o zamówienie  łącznie  wykażą
spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

5. Wykonawca  może  w  celu  potwierdzenia  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części,
polegać  na  zdolnościach  technicznych  lub  zawodowych  lub  sytuacji  finansowej  
lub  ekonomicznej  innych  podmiotów,  niezależnie  od  charakteru  prawnego  łączących  
go z nim stosunków prawnych.

6. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów,  w  szczególności  przedstawiając  zobowiązanie  tych  podmiotów  do  oddania  
mu do  dyspozycji  niezbędnych  zasobów na potrzeby realizacji  zamówienia.  W tym celu
Wykonawca musi wykazać w zobowiązaniu:
- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;

- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu 
zamówienia  publicznego;

- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

- czy inne podmioty, na zdolności których Wykonawca powołuje się w odniesieniu 
do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych 
lub doświadczenia, zrealizują roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności 
dotyczą.

7.  Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne
lub  zawodowe,  pozwalają  na  wykazanie  przez  Wykonawcę  spełniania  warunków  udziału
w postępowaniu oraz bada,  czy nie  zachodzą wobec tego podmiotu  podstawy wykluczenia
o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 P.z.p.

8. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli
podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności
są wymagane.

9. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu trzeciego, nie potwierdzają spełnienia
przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów



podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez
zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże
zdolności techniczne lub zawodowe, jakie Zamawiający określił w postępowaniu.

10. Wykonawca,  który  zamierza powierzyć wykonanie  części  zamówienia  podwykonawcom,  
w  celu  wykazania  braku  istnienia  wobec  nich  podstaw  wykluczenia  z  udziału  
w postępowaniu: 
1) zamieszcza informacje o Podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 2,
jeżeli  wartość  zamówienia  jest  mniejsza  niż  kwoty  określone  w  przepisach  wydanych  
na podstawie art. 11 ust. 8 P.z.p.

11. 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 lub kryteriów selekcji:1

1) zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o spełnianiu warunków i braku
podstaw do wykluczenia – jeżeli  wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone  
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 P.z.p.

V. B. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy PZP.

Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy w oparciu o przesłanki, o których mowa w art. 24
ust. 5 pkt 1 ustawy PZP, tj.: Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy:

a) w  stosunku,  do  którego  otwarto  likwidację,  w  zatwierdzonym  przez  sąd  układzie
w postępowaniu  restrukturyzacyjnym  jest  przewidziane  zaspokojenie  wierzycieli  przez
likwidację jego majątku lub sąd zarządził  likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1
ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978 z późn.
zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości
zawarł  układ  zatwierdzony  prawomocnym  postanowieniem  sądu,  jeżeli  układ  
nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli  przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. –
Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 233 z późn. zm.); 

V.C.  Zamawiający  wykluczy  z  postępowania  wykonawców  wspólnie  ubiegających  
się o zamówienie:

a) którzy nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa
w pkt V.A.4 – warunki mogą być spełnione łącznie.

Jednakże każdy z wykonawców z osobna zobligowany jest złożyć wypełnione i podpisane
oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej SIWZ,

b) którzy nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich przesłanki określone w art. 24 ust. 1
pkt 12 – 23 ustawy – każdy z osobna,

c) wobec których zachodzą przesłanki  wykluczenia, określone w art.  24 ust.  5 pkt 1
ustawy Pzp – każdy z osobna.

VI. WYKAZ  OŚWIADCZEŃ  I  DOKUMENTÓW,  POTWIERDZAJĄCYCH
SPEŁNIANIE  WARUNKÓW  UDZIAŁU  W  POSTĘPOWANIU  ORAZ  BRAK
PODSTAW WYKLUCZENIA 

1
Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania 

braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu: 
1) składa jednolite  dokumenty dotyczące Podwykonawców, jeżeli  wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 P.z.p.; 
2) zamieszcza informacje o Podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 P.z.p



1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w rozdziale V
SIWZ oraz  wykazania  braku  podstaw do  wykluczenia,  wykonawcy  muszą  złożyć  wraz  z  ofertą
następujące oświadczenia i dokumenty:

a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik Nr 2 oraz Nr 3 
do  niniejszej  SIWZ.  Informacje  zawarte  w oświadczeniach  będą  stanowić  potwierdzenie,  
że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, 

2. W  przypadku  wspólnego  ubiegania  się  o  zamówienie  przez  wykonawców  oświadczenia,
o  którym mowa w rozdz.  VI.  1  a)  niniejszej  SIWZ,  składa  każdy  z wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie. 

3. Wykonawca,  który  zamierza  powierzyć  wykonanie  części  zamówienia  podwykonawcom,
zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniach, o którym mowa w rozdz. VI. 1
a)  niniejszej  SIWZ -  w  celu  wykazania  braku  istnienia  wobec nich  podstaw wykluczenia  
z udziału w postępowaniu.

4. Wykonawca w  terminie  3  dni  od  dnia  zamieszczenia  na  stronie  internetowej
Zamawiającego informacji dotyczących:

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

3)  ceny,  terminu  wykonania  zamówienia,  okresu  gwarancji  i  warunków  płatności
zawartych w ofertach przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt
23 ustawy Pzp (według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ). 

Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody,  że powiązania
z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.

W przypadku konsorcjum, oświadczenie składa oddzielnie każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie. 

5. Postanowienia  dotyczące  wykonawców  mających  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej  Polskiej,  zamiast  dokumentów,  o  których  mowa w Rozporządzeniu  
w  sprawie  rodzajów  dokumentów,  jakich  może  żądać  Zamawiający  od  Wykonawcy,  okresu  
ich ważności oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U z 2016 r. poz. 1126)
składa: 

1)  dokument  lub  dokumenty  wystawione  w  kraju,  w  którym  ma  siedzibę  lub  miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

– nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
2) Dokumenty, składane na potwierdzenie, że wobec Wykonawcy nie otwarto jego likwidacji ani

nie  ogłoszono  upadłości,  powinny  być  wystawione  nie  wcześniej  niż  6  miesięcy  przed
upływem terminu składania ofert.

3)  Jeżeli  w  kraju,  w  którym  miejsce zamieszkania  ma  osoba,  której  dokument  dotyczy  ,  
nie  wydaje  się  dokumentów,  o  których  mowa  w  pkt   1)  zastępuje  się  je  dokumentem
zawierającym oświadczenie, odpowiednio Wykonawcy, ze wskazaniem osób uprawnionych
do jego reprezentacji, lub oświadczeniem tych osób, złożonym przed notariuszem lub przed
właściwym -  ze  względu  na siedzibę lub  miejsce zamieszkania  Wykonawcy lub miejsce
zamieszkania tych osób - organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego. Ważność dokumentu jak w pkt 2). 

4) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

6. W zakresie nieuregulowanym w SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra
Rozwoju  z dnia  26  lipca  2016  r.  w  sprawie  rodzajów  dokumentów,  jakich  może  żądać
zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz.
1126). 

7. Zamawiający oceni spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 
stwierdzeniem: „spełnia” lub „nie spełnia”, w oparciu o wymagane oświadczenia, 



dokumenty i zawarte w nich informacje

8. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O ZAMÓWIENIE
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać

warunki  udziału  w  postępowaniu  oraz  złożyć  dokumenty  potwierdzające  spełnianie  tych
warunków zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ.

2. Wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o  zamówienie  ustanawiają  Pełnomocnika  
do  reprezentowania  ich  w niniejszym  postępowaniu  albo  reprezentowania  
ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby
Pełnomocnikiem  był  jeden  z  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o udzielenie
zamówienia. W takim przypadku Pełnomocnictwo winno stanowić załącznik do oferty.

3. W  przypadku Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  zamówienie  do  oferty  należy
dołączyć oryginał lub poświadczoną notarialnie kopię pełnomocnictwa do reprezentowania
w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  albo  do  reprezentowania
w postępowaniu i  zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (o ile nie wynika  
to  z innych dokumentów dołączonych do oferty).

4. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

5. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia
zostanie  wybrana,  Wykonawcy  zobowiązani  są  przedłożyć  Zamawiającemu  przed
zawarciem umowy w sprawie niniejszego zamówienia, umowę regulującą swoją współpracę.

VII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ 
ZAMAWIAJĄCEGO  Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA 
OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW 

1. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. 

2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem 
operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 oraz z 2018 poz. 106,138,650 i 1118), osobiście, za 
pośrednictwem posłańca, lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu 
ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną o świadczeniu usług 
drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123, 730)

3. Dokonany przez Wykonawcę wybór sposobu złożenia informacji / oświadczeń / dokumentów
powinien  uwzględniać  obowiązek  zachowania  przez  Wykonawcę  wymagań  w  zakresie
pisemnej  formy  oferty  oraz  obowiązku  zachowania  charakteru/postaci  składanych
dokumentów  i  oświadczeń  określonych  w  rozdziale  VI  SIWZ.   Wszelkie  oświadczenia,
wnioski,  zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i  Wykonawcy przekazują pisemnie.
Dopuszcza się e-mail : dyrekcja@gptworog.pl

4. Korespondencję  w  formie  pisemnej  wykonawcy  są  zobowiązani  wysyłać  bądź  składać  
na adres: Gminne Przedszkole w Tworogu ul. Słowackiego 16, 42-690 Tworóg.

5. Korespondencję  przekazywaną  za  pomocą  poczty  elektronicznej  (e-mail)  Wykonawcy

proszeni są o przesyłanie na adres:    dyrekcja@gptworog.pl  

6. Strona, która otrzymuje dokumenty lub informacje e-mailem, zobowiązana jest na żądanie
drugiej strony przekazującej dokument lub informację do niezwłocznego potwierdzenia faktu
ich  otrzymania.  Zamawiający  nie  dopuszcza  wyłącznego przekazywania  oświadczeń  lub
dokumentów pocztą elektroniczną bez skutecznego zachowania formy pisemnej. Powyższe
nie dotyczy oferty, która dla swej ważności musi być złożona w formie pisemnej. 
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7. Wykonawcy mogą zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków  zamówienia.  Zamawiający  jest  obowiązany  udzielić  wyjaśnień  niezwłocznie,
jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert,  pod warunkiem,  
że  wniosek  o  wyjaśnienie  treści  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  wpłynął  
do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego
terminu składania ofert.

8. Jeżeli  wniosek  o  wyjaśnienie  treści  specyfikacji  istotnych  warunków wpłynął  po  upływie
terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt.  7. lub dotyczy udzielonych wyjaśnień,
Zamawiający  może  udzielić  wyjaśnień  albo  pozostawić  wniosek  bez  rozpatrzenia.
Przedłużenie  terminu  składania  ofert  nie  wpływa  na  bieg  terminu  składania  wniosku,
o którym mowa w pkt. 7. 

9. Treść  zapytań  wraz  z  wyjaśnieniami  Zamawiający  przekaże  wszystkim  Wykonawcom,
którym  przekazał  SIWZ,  bez  ujawniania  źródła  zapytania  oraz  umieści  je  na  stronie
internetowej: www. gptworog.pl  

10. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 

 W sprawach merytorycznych: Irena Mrówka,  tel. 32 285 73 51, e-mail: 
dyrekcja@gptworog.pl

 W sprawach proceduralnych : Małgorzata Ściślicka tel. 888834567

11. Zamawiający  może  zwołać  zebranie  wszystkich  Wykonawców  w  celu  wyjaśnienia
wątpliwości  dotyczących  treści  SIWZ  a  także  zamieści  informację  o  terminie  zebrania  
na stronie internetowej; W takim przypadku sporządzi informację, zawierającą zgłoszone  
na zebraniu pytania o wyjaśnienie treści SIWZ oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania
źródeł  zapytań.  Informację  z  zebrania  Zamawiający  zamieści  na  stronie  internetowej
www.gptworog.pl 

12. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu do składania
ofert, zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający zamieści na stronie
internetowej na której zamieszczono SIWZ

13. Oferty należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża
zgody  na  składanie  ofert  w  postaci  elektronicznej,  podpisanych  bezpiecznym podpisem
elektronicznym  weryfikowanym  przy  pomocy  ważnego kwalifikowanego  certyfikatu  
lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

a. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

b. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

c. 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. 

d. Wniesienie  środków ochrony prawnej  po upływie terminu składania  ofert  zawiesza bieg
terminu związania ofertą do czasu ich rozstrzygnięcia. 
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X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1. Oferta musi być złożona w formie  pisemnej, pod rygorem nieważności. Na ofertę składają się;

a) formularz oferty wraz z formularzami asortymentowymi,

b) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

c) oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

d) Stosowne Pełnomocnictwo, jeżeli uprawnienie do podpisania oferty nie wynika z właściwego 
rejestru lub centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej. Pełnomocnictwo należy 
dołączyć w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie.  (o ile dotyczy) 

2. Oferta musi być złożona w języku polskim.

3. Cena oferty musi być podana w PLN cyframi i słownie.

4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

5. Ofertę należy złożyć na formularzach o treści zgodnej z załączonymi w SIWZ wzorami.

Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

6.  Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli  w imieniu
Wykonawcy, tj. :

1) osoby uprawnione zgodnie z aktualnym odpisem z właściwego rejestru lub wpisem do ewidencji
działalności gospodarczej, lub
2) osoby posiadające ważne pełnomocnictwo,  którego oryginał, lub kopię  poświadczoną notarialnie 
za zgodność z oryginałem, lub odpis albo wyciąg z dokumentu sporządzony przez notariusza -
należy załączyć w ofercie 

7. Potwierdzenia za zgodność z oryginałem dokonuje Wykonawca albo podmiot trzeci albo 
Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, albo Podwykonawca - 
odpowiednio, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia , w sytuacji gdy postępowanie
nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 P.z.p. składa
każdy  z Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  zamówienie.  Dokumenty  te  potwierdzają
spełnianie  warunków udziału  w  postępowaniu,  brak  podstaw wykluczenia  w  zakresie,  w którym
każdy  z  Wykonawców  wykazuje  spełnianie  warunków  udziału  w  postępowaniu,  brak  podstaw
wykluczenia.

8. Oferta musi być złożona w zamkniętym, nieprzejrzystym opakowaniu, na którym należy napisać: 

 nazwę i adres Wykonawcy (w lewym górnym rogu koperty powinna znajdować się pieczęć 
firmowa Wykonawcy wraz z adresem i nr telefonu.)

 nazwę i adres Zamawiającego,  
oraz zapis: Oferta na wykonanie zadania pn. „Dostawa artykułów spożywczych do Gminnego 
Przedszkola w Tworogu w terminie do 31.12.2020 r.” Nie otwierać przed terminem …............ 
godz. …......

9. Jeżeli zaistnieją  przesłanki z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji  (tj.  Dz.U z 2003r. nr 153 poz. 1503 ze zm.),  informacje składane przez Wykonawcę
objęte  są  tajemnicą  przedsiębiorstwa,  Wykonawca  zobowiązany  jest  złożyć  Zamawiającemu na
piśmie, niezależnie od oferty w odrębnym, nieprzejrzystym opakowaniu, na którym należy napisać:

- nazwę i adres: Gminne Przedszkole w Tworogu ul. Słowackiego 16, 42-690
Tworóg

- nazwę zamówienia,



- nazwę i  dokładny adres Wykonawcy /  wszystkich Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia ,

- „Nie otwierać przed upływem terminu składania ofert”
- „Tajemnica przedsiębiorstwa”

dodatkowe  oświadczenie  o  zastrzeżeniu  tajemnicy  przedsiębiorstwa  wraz  z  dokumentami,  
co do których Wykonawca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

Tajemnica  przedsiębiorstwa  może  mieć  charakter  techniczny,  technologiczny,  handlowy  
lub organizacyjny. Tajemnicą jest informacja, która nie została ujawniona do wiadomości publicznej,
w stosunku do tej  informacji  podjęto niezbędne działania  mające na celu zachowanie poufności
(zgodnie z wyrokiem SN z dnia 03.10.2000 r.  CKN 304/00).

Zamawiający  nie  ujawni  informacji  stanowiących  tajemnicę  przedsiębiorstwa  w  rozumieniu
przepisów  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji,  jeżeli  Wykonawca,  nie  później  niż  w  terminie
składania  ofert  zastrzegł,  że  nie  mogą  być  one  udostępniane  oraz  wykazał,  iż  zastrzeżone
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których
mowa w art. 86 ust. 4 P.z.p.

Wykonawca  nie  może zastrzec  swojej  nazwy  (firmy)  oraz  adresu,  informacji  dotyczących  ceny,
terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

10. Przed  upływem terminu  składania  ofert,  Wykonawca  może wprowadzić  zmiany  do  złożonej
oferty.  Zmiany winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed
upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian winno być opakowane tak,
jak oferta, a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA”. 
Oświadczenie o wprowadzeniu zmian należy złożyć w sekretariacie Przedszkola w Tworogu, 
Oświadczenie musi zawierać dokładną nazwę i adres Wykonawcy, nazwę zamówienia oraz musi
być podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Do
oświadczenia należy dołączyć oryginał lub kserokopię dokumentu, poświadczoną przez Wykonawcę
„za  zgodność  z  oryginałem”,  potwierdzającego  uprawnienia  osoby  podpisującej  „ZMIANĘ”  
do składania oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy (jeżeli dotyczy).

11. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wycofać ofertę. O wycofaniu powinien
powiadomić Zamawiającego na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania
ofert. Oświadczenie o wycofaniu oferty winno być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno
zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: „WYCOFANIE”. 
Oświadczenie  o  wycofaniu  należy złożyć w sekretariacie  Przedszkola  w Tworogu.  Oświadczenie
musi zawierać dokładną nazwę i adres Wykonawcy, nazwę zamówienia oraz musi być podpisane
przez  osoby  uprawnione  do  składania  oświadczeń  woli  w  imieniu  Wykonawcy.  
Do  oświadczenia  należy  dołączyć  oryginał  lub  kserokopię  dokumentu,  poświadczoną  przez
Wykonawcę „za zgodność z oryginałem”, potwierdzającego uprawnienia do składania oświadczenia
woli w imieniu Wykonawcy(jeżeli dotyczy).

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

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego Gminne Przedszkole w Tworogu,            

ul. Słowackiego 16 42-690 Tworóg w terminie  do dnia  09. 12. 2018 do godz. 10 00 - 
sekretariat.

2. Oferty będą otwierane  w dniu 09.12.2018 r . o godz. 10.30  w siedzibie Zamawiającego,
gabinet dyrektora.

3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone               
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, Zamawiający niezwłocznie zwraca 
ofertę, która została złożona po terminie. 

4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje nazwy (firmy) 
oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania 
zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.



XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Cena – należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia ustawy  

z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług                                               
(Dz.U. z 2017 r. poz.1830 ze zm).

2. Cenę oferty stanowi suma wartości wszystkich jej elementów, zawierająca wszystkie koszty 
niezbędne do wykonania zamówienia (w tym transport, załadunek, wyładunek                   
i wniesienie towaru do przedszkola). Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę            
są obowiązujące w okresie ważności umowy i nie ulegną zmianie. 

3. Cenę, o której mowa w ust. 2, deklaruje się na formularzu oferty załączonym do SIWZ           
(załącznik nr 1 do SIWZ). Wykonawca określi cenę na wszystkie elementy zamówienia 
w formularzu cenowym (załącznik nr 6 do SIWZ - odpowiednio dla danego pakietu - zadania,
na które składa ofertę).       

Cenę ofertową stanowi kwota z pozycji RAZEM ( brutto ) formularza cenowego.

4. Cena musi być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
W przypadku rozbieżności  w zapisie  ceny słownie  i  liczbowo za poprawny Zamawiający
przyjmie zapis słowny. 

5. Rozliczenia miedzy Wykonawcą a Zamawiającym dokonywane będą w PLN. Zamawiający
nie dopuszcza możliwości prowadzenia z wykonawcą rozliczeń w innej walucie niż PLN.

6. Jeżeli  w  postępowaniu  złożona  będzie  oferta,  której  wybór  prowadziłby  do  powstania
u  zamawiającego  obowiązku  podatkowego  zgodnie  z  przepisami  o podatku  od  towarów
i  usług,  zamawiający  w  celu  oceny  takiej  oferty  doliczy  do  przedstawionej  w niej  ceny
podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.  
W  takim  przypadku  Wykonawca,  składając  ofertę,  jest  zobligowany  poinformować
zamawiającego,  że  wybór  jego  oferty  będzie  prowadzić  do powstania  u  zamawiającego
obowiązku  podatkowego,  wskazując  nazwę  (rodzaj)  towaru  /  usługi,  których  dostawa  /
świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty
podatku. 

7. Zamawiający  w  celu  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  nie  będzie  przeprowadzał  aukcji
elektronicznej.

XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ
PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW
I SPOSOBU OCENY OFERT

1. Kryteria oceny oferty

1)   cena   -    waga 60 %

     2)  Deklarowana godzina dostawy– znaczenie kryterium – 40 %

1) Cena ofertowa – znaczenie kryterium – 60%

Punkty zostaną obliczone wg. wzoru:

                                               cena najniższa spośród badanych ofert
 ilość uzyskanych punktów = ____________________________________       x  60

                                                              cena badanej oferty  

(wynik działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku)
Maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać – 60



     2)  Deklarowana godzina dostawy dla Pakietów nr 1 i 2 (mięso i przetwory), 4 (nabiał)           
i 6 (pieczywo) - znaczenie kryterium – 40 %

Punkty  zostaną obliczone następująco: 

Liczba uzyskanych punktów dla dostaw: w godzinach od 7:00 do 7:15 wynosi 40 pkt

Liczba uzyskanych punktów dla dostaw: w godzinach od 7:16 do 7:30 wynosi 20 pkt

Liczba uzyskanych punktów dla dostaw: po godzinie 7:31 wynosi 0 pkt

Maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać – 40 

Uwaga: godziny realizacji dostaw proszę wpisać w formularzu oferty. 

     2.1. )  Deklarowana godzina dostawy dla Pakietu nr 3 (warzywa i owoce),5 (artykuły różne), 
i 7 (mrożonki)-– znaczenie kryterium – 40 %

Punkty  zostaną obliczone następująco: 

Liczba uzyskanych punktów dla dostaw: w godzinach od 7:00 do 8:00 wynosi 40 pkt

Liczba uzyskanych punktów dla dostaw: w godzinach od 8:01 do 9:00 wynosi 20 pkt

Liczba uzyskanych punktów dla dostaw: po godzinie 9:00 wynosi 0 pkt

Maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać – 40 

Uwaga: godziny realizacji dostaw proszę wpisać w formularzu oferty.

Za ofertę najkorzystniejszą będzie uznana oferta, która przy uwzględnieniu powyższych kryteriów
i  ich  wag  otrzyma  najwyższą  punktację.  Jeżeli  nie  będzie  można  dokonać  wyboru  oferty
najkorzystniejszej  ze  względu  na  to,  że  dwie  lub  więcej  ofert  otrzyma  taką  samą  punktację,
Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną.

Zamawiający  udzieli  zamówienia  Wykonawcy,  którego  oferta  odpowiadać  będzie  wszystkim
wymaganiom  przedstawionym  w  ustawie  PZP,  oraz  w  SIWZ  i  zostanie  oceniona,  
jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

1. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej. 

2. Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, a nie można dokonać wyboru, 
o którym mowa w punkcie 3, ponieważ dwie lub więcej ofert uzyskało taką samą liczbę punktów
w  kryterium  ceny,  zamawiający  wezwie  Wykonawców,  którzy  otrzymali  taką  samą  liczbę
punktów do złożenia ofert dodatkowych.

3. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury, o której mowa w     art. 24aa  
ust.  1 ustawy Prawo zamówień publicznych.     Zamawiający może najpierw dokonać oceny
ofert,  a  następnie  zbadać,  czy  wykonawca,  którego  oferta  została  oceniona,  jako
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli
wykonawca  uchyla  się  od  zawarcia  umowy  lub  nie  wnosi  wymaganego  zabezpieczenia
należytego  wykonania  umowy,  zamawiający  może  zbadać,  czy  nie  podlega  wykluczeniu  
oraz  czy  spełnia  warunki  udziału  w  postępowaniu  wykonawca,  który  złożył  ofertę  najwyżej
ocenioną spośród pozostałych ofert. 

4. Uzupełnianie  dokumentów,  wyjaśnienia  treści  oferty,  poprawianie  omyłek  pisarskich  
i rachunkowych.

1).  Jeżeli  Wykonawca nie  złożył  oświadczenia,  o którym mowa w art.  25a ust.  1 p.z.p.,
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1
p.z.p.,  lub  innych  dokumentów  niezbędnych  do  przeprowadzenia  postępowania,
oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez
zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia
lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia



oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
Jeżeli  Wykonawca  nie  złożył  wymaganych  pełnomocnictw  albo  złożył  wadliwe
pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym,
chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby
unieważnienie  postępowania.  Wykonawca nie  jest  obowiązany do złożenia  oświadczeń  
lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3
P.z.p, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy
lub  może  je  uzyskać  za  pomocą  bezpłatnych  i  ogólnodostępnych  baz  danych,    
w  szczególności  rejestrów publicznych  w  rozumieniu  ustawy  z  dnia  17  lutego  2005  r.  
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r.
poz.  1114).Zamawiający  korzysta  z internetowego  repozytorium  zaświadczeń  e-Certis  
oraz  wymaga  przede  wszystkim  takich  rodzajów  zaświadczeń  lub  dowodów  w  formie
dokumentów, które są objęte tym repozytorium.
2).  W toku badania  i  oceny ofert  Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących  treści  złożonych  ofert  .Niedopuszczalne  jest  prowadzenie  między
Zamawiającym a  Wykonawca  negocjacji  dotyczących  złożonej  oferty  oraz  dokonywanie
jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
3). Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki
rachunkowe w obliczeniu ceny oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,
niezwłocznie  zawiadamiając  o  tym  Wykonawcę,  którego  oferta  została  poprawiona.
Wykonawca,  którego  oferta  zostanie  poprawiona  jest  zobowiązany  poinformować
Zamawiającego  w  terminie  3  dni  od  dnia  otrzymania  zawiadomienia,  o  którym  mowa
w  poprzednim  zdaniu,  o  braku  zgody  na  dokonane  przez  Zamawiającego  poprawienia
omyłki.  Brak odpowiedzi będzie traktowany jako niezgodzenie się na poprawienie omyłki.
W  przypadku  niezgodzenia  się  Wykonawcy  w  terminie  3  dni  od  dnia  doręczenia
zawiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, na poprawienie omyłki, o której mowa
w art. 87 ust. 2 pkt 3) u.P.z.p., jego oferta zostanie odrzucona.

5. Wykluczenie Wykonawcy

1) Zamawiający  wykluczy  Wykonawcę  z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia
w przypadku zaistnienia przesłanek określonych w art. 24 ust. 1  P.z.p.. Zamawiający może
wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. 

2). Zamawiający  zawiadamia  równocześnie  wszystkich  Wykonawców,  którzy  zostali
wykluczeni  z postępowania  o  udzielenie  zamówienia,  podając  uzasadnienie  faktyczne
i prawne.

3). Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą

6. Odrzucenie oferty. 

7. Zamawiający  odrzuca  ofertę  Wykonawcy  w  przypadku  zaistnienia  przesłanek  określonych
w art. 89 ust. 1 P.z.p. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają
się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego  
co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez
Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwraca się o udzielenie
wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności
w zakresie: 

1)  oszczędności  metody  wykonania  zamówienia,  wybranych  rozwiązań  technicznych,
wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla Wykonawcy,
oryginalności  projektu  Wykonawcy,  kosztów pracy,  których wartość przyjęta  do ustalenia
ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki
godzinowej,  ustalonych  na  podstawie  przepisów ustawy  z  dnia  10  października  2002  r.
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 2015, poz. 2008, oraz z 2016 r. poz. 1265
ze zm.); 
2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. 
3)  wynikającym  z  przepisów  prawa  pracy  i  przepisów  o  zabezpieczeniu  społecznym,
obowiązujących  w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie; 
4) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska; 



5) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

8. W  przypadku  gdy  cena  całkowita  oferty  jest  niższa  o  co  najmniej  30%  od:  wartości
zamówienia  powiększonej  o  należny  podatek  od  towarów  i  usług,  ustalonej  przed
wszczęciem postępowania zgodnie  z art.  35 ust.  1 i  2 lub średniej arytmetycznej cen
wszystkich złożonych ofert,  Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których
mowa w ust.  11,  chyba  że  rozbieżność  wynika  z  okoliczności  oczywistych,  które  nie
wymagają wyjaśnienia;  Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny
lub kosztu spoczywa na Wykonawcy. 

1) Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana
ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami  potwierdza, że oferta zawiera rażąco
niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

9. Unieważnienie postępowania

1). Zamawiający unieważnia postępowanie w przypadku zaistnienia przesłanek określonych
w art. 93 ust. 1 P.z.p..

2).  O  unieważnieniu  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  Zamawiający  zawiadamia
równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:

a)  ubiegali  się  o  zamówienie-  w przypadku unieważnienia  postępowania przed upływem
terminu składania ofert,

b) złożyli  oferty- w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania
ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

3). W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących
po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu,
przysługuje  roszczenie  o  zwrot  uzasadnionych  kosztów  uczestnictwa  w  postępowaniu,  
w szczególności kosztów przygotowania oferty.

XIV.  INFORMACJE  O  FORMALNOŚCIACH,  JAKIE  POWINNY  ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE  PO  WYBORZE  OFERTY  W  CELU  ZAWARCIA  UMOWY
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie
będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

2. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom a ich zmiana przed
podpisaniem umowy możliwa jest jedynie w przypadku usunięcia błędu lub niespójności. 

3. W przypadku,  gdy  Wykonawca,  którego  oferta  została  wybrana,  jako  najkorzystniejsza,
uchyla  się  od  zawarcia  umowy  lub  nie  wnosi  wymaganego  zabezpieczenia  należytego
wykonania  umowy,  Zamawiający  może  zbadać,  czy  nie  podlega  wykluczeniu  oraz  czy
spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną
spośród pozostałych ofert.

4. Zamawiający  udzieli  zamówienia  Wykonawcy,  którego  oferta  odpowiada  wszystkim
wymaganiom określonym w SIWZ i została oceniona, jako najkorzystniejsza. 

5. Przed podpisaniem umowy wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki 
cywilnej  przedkładają Zamawiającemu umowę spółki.

6. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego przedkładają 
Zamawiającemu przed zawarciem umowy  w sprawie zamówienia publicznego, 



pełnomocnictwo do jej zawarcia oraz umowę regulującą współpracę tych Wykonawców. 
Umowa regulująca współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia  będzie określać co najmniej :

a) lidera

b) wzajemne zobowiązania Wykonawców

c) części zamówienia, które będą realizowane przez poszczególnych Wykonawców

d) solidarną odpowiedzialność Wykonawców za wniesienie zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy i za należyte wykonanie zamówienia.

7. Jeśli Zamawiający dopuścił możliwość powierzenia wykonania części zamówienia 
podwykonawcom przed podpisaniem umowy Wykonawca przekazuje Zamawiającemu listę 
podwykonawców na piśmie wraz z opisem powierzonego zakresu i wysokością 
wynagrodzenia podwykonawcy za powierzony zakres.

XV. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  ZABEZPIECZENIA  NALEŻYTEGO
WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVI. ISTOTNE  DLA  STRON  POSTANOWIENIA,  KTÓRE  ZOSTANĄ
WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Wzór umowy stanowi załącznik Nr 5 do SIWZ.

XVII. POUCZENIE  O  ŚRODKACH  OCHRONY  PRAWNEJ
PRZYSŁUGUJĄCYCH  WYKONAWCY  W TOKU  POSTĘPOWANIA  O
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. Wykonawcy  w  toku  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  przysługują  środki
ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego
podjętej  w postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  lub  zaniechania  czynności,  do  której
zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie  powinno  wskazywać  czynność  lub  zaniechanie  czynności  zamawiającego,  której
zarzuca  się  niezgodność  z  przepisami  ustawy,  zawierać  zwięzłe  przedstawienie  zarzutów,
określać żądanie oraz wskazywać okoliczności  faktyczne i  prawne uzasadniające wniesienie
odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego
certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 

6. Wykonawca  może  w  terminie  przewidzianym  do  wniesienia  odwołania  poinformować
zamawiającego  o niezgodnej  z  przepisami  ustawy  czynności  podjętej  przez  niego  
lub  zaniechaniu  czynności,  do  której  jest  on  zobowiązany  na  podstawie  ustawy,  na  które  
nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2.

7. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180
ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.



8. Odwołanie  wobec  treści  ogłoszenia  o  zamówieniu,  a  także  wobec  postanowień  specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia 
w  Biuletynie  Zamówień  Publicznych  lub  zamieszczenia  specyfikacji  istotnych  warunków
zamówienia na stronie internetowej.

9. Odwołanie rozpoznaje Krajowa Izba Odwoławcza.

10. Na  orzeczenie  Krajowej  Izby  Odwoławczej  stronom  oraz  uczestnikom  postępowania
odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

XVIII. POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Informacja o możliwości przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

2. Informacja o możliwości zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

3. Informacja o kosztach udziału w postępowaniu.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

4. Informacja o możliwości rozliczenia w walutach obcych.

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

5. Informacja o standardach jakościowych, o których mowa w art. 91 ust. 2a.

Zamawiający nie określa standardów jakościowych realizacji przedmiotu zamówienia, ponieważ 
cena nie stanowi kryterium o wadze przekraczającej 60%. 

6. Określenie kluczowych części zamówienia, które musi samodzielnie wykonać Wykonawca:

Zamawiający nie określa kluczowych części które musi samodzielnie wykonać Wykonawca

7. Żądanie wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia , której wykonanie 
zamierza powierzyć podwykonawcom.

1) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie 
zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców. 

2)  Jeżeli  zmiana  albo  rezygnacja  z  Podwykonawcy  dotyczy  podmiotu,  na  którego  zasoby
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust.  1 P.z.p.,  w celu wykazania
spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu,  Wykonawca  jest  obowiązany  wykazać
zamawiającemu,  że  proponowany  inny  Podwykonawca  lub  Wykonawca  samodzielnie  spełnia  
je  w  stopniu  nie  mniejszym  niż  Podwykonawca,  na  którego  zasoby  Zamawiający  powoływał  
się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

8. Zmiany, jakie można wprowadzić do umowy o zamówienie publiczne

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień w zawartej umowie w sytuacjach 
przewidzianych wprost w ustawie PZP a także zawartych we wzorze umowy §8.  

6. Informacja o przewidywanych wymaganiach, o których mowa w art. 29 ust. 4.

Zamawiający nie przewiduje wymagań o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Prawo zamówień

 publicznych.

XIX.  – INFORMACJA DOTYCZĄCA RODO



Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego

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 uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 

informuję, że: 

1. administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Gminne  Przedszkole  w  Tworogu  z

siedzibą w Tworogu, tel. 32 285 73 51, e-mail: dyrekcja@gptworog.pl

2. inspektorem ochrony danych osobowych w Gminnym Przedszkolu w Tworogu jest Pan 

Przemysław Kawa , adres e-mail:iod@csw.edu.pl  tel. 500485503

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

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego ZP. 1. 2019  prowadzonym

w trybie przetargu nieograniczonego

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

stanie  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 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej

„ustawa Pzp”;  

 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;

 posiada Pani/Pan:

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

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

c) 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 ***;

d) 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:

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

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



3. na podstawie art.  21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobo-

wych, 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

XX. .ZAŁĄCZNIKI

1) Załącznik nr 1 do SIWZ - Wzór formularza ofertowego
2) Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału
3) Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o braku przesłanek do wykluczenia
4)    Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności  albo braku przynależności do

tej samej grupy kapitałowej  
4) Załącznik nr 5 do SIWZ -  Wzór umowy
5) Załącznik nr 6 do SIWZ - Formularze asortymentowo-cenowe dla zadań 1-7  

Załącznik Nr 1 do SIWZ

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

pieczęć Wykonawcy 

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

REGON .................................................................NIP …………...................................

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

powiat ...................................................... województwo .............................................................

tel.* .................................... fax. ……………………… e-mail. ....................................................

* nr telefonu jest podawany dobrowolnie i może zostać wykorzystany jedynie w celu 
przeprowadzenia postępowania przetargowego



□1  Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem

OFERTA 
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia publicznego polegającego na realizacji 
zadania pn.:  „Dostawa artykułów spożywczych do Gminnego Przedszkola w Tworogu            
w terminie do 31.12.2020 r.”

Zadanie nr 1-  Pakiet 1 Dostawa mięsa drobiowego  i jego przetworów.

cena netto …............................................ zł

VAT …..................................................... zł

wynagrodzenie całkowite brutto ……………………………. zł.

(słownie złotych...............................................................................................:…………)

Oferuję/my dostawę dla Pakietu nr 1  w godzinach  ………………...

Zadanie nr 2-  Pakiet 2 Dostawa mięsa wieprzowego, wołowego  i jego przetworów.

cena netto …............................................ zł

VAT …..................................................... zł

wynagrodzenie całkowite brutto ……………………………. zł.

(słownie złotych...............................................................................................:…………)

Oferuję/my dostawę dla Pakietu nr 2  w godzinach  ………………...

Zadanie nr 3 – Pakiet 3 Dostawa warzyw i owoców.

cena netto …............................................ zł

VAT …..................................................... zł

wynagrodzenie całkowite brutto ……………………………. zł.

(słownie złotych...............................................................................................:…………)
Oferuję/my dostawę dla Pakietu nr 3 w godzinach  ………………...

Zadanie 4- Pakiet 4 Dostawa nabiału i przetworów.

cena netto …............................................ zł

VAT …..................................................... zł

wynagrodzenie całkowite brutto ……………………………. zł.

(słownie złotych...............................................................................................:…………)

Oferuję/my dostawę dla Pakietu nr 4  w godzinach  ………………...

Zadanie 5 – Pakiet 5 Dostawa różnych artykułów spożywczych

cena netto …............................................ zł



VAT …..................................................... zł

wynagrodzenie całkowite brutto ……………………………. zł.

(słownie złotych...............................................................................................:…………)

Oferuję/my dostawę dla Pakietu nr 5 w godzinach  ………………...

Zadanie 6 – Pakiet 6 Dostawa pieczywa i wyrobów ciastkarskich

cena netto …............................................ zł

VAT …..................................................... zł

wynagrodzenie całkowite brutto ……………………………. zł.

(słownie złotych...............................................................................................:…………)

Oferuję/my dostawę dla Pakietu nr 6 w godzinach  ………………...

Zadanie 7- Pakiet 7 Dostawa mrożonek

cena netto …............................................ zł

VAT …..................................................... zł

wynagrodzenie całkowite brutto ……………………………. zł.

(słownie złotych...............................................................................................:…………)

Oferuję/my dostawę dla Pakietu nr 7 w godzinach  ………………... 

1.Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą  30 dni. 

2. Oferujemy termin dostawy : od dnia podpisania umowy do 31. 12. 2020 r.

3. Oświadczamy, że składana oferta jest zgodna z warunkami i treścią Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia  i uznajemy się za związanych określonymi w niej wymaganiami i zasadami 
postępowania,

4. Oświadczam, że akceptuję wzór umowy stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ i w przypadku wyboru
mojej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez 
Zamawiającego. Wyrażam zgodę na warunki płatności określone we wzorze umowy. 

5. Oświadczamy, że niżej podaną część/zakres zamówienia wykonywać będą w moim imieniu 
podwykonawcy:

CZĘŚĆ / ZAKRES ZAMÓWIENIA NAZWA (FIRMA) PODWYKONAWCY2

2 1 zaznaczyć w sposób wyraźny znakiem x informację, jeżeli dotyczy

Mikroprzedsiębiorstwo:

Przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i które roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 
2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo:

przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 
10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa:

przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 
250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 
43 milionów EUR. 



6. załącznikami do niniejszej oferty są:

…………………………………………………………………………………

7.  Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej:

Nazwisko, imię ....................................................................................................

Stanowisko ...........................................................................................................

Telefon...................................................Fax.........................................................

Zakres3:

- do reprezentowania w postępowaniu
- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy

8. Zastrzeżenie Wykonawcy: Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być ogólnie udostępnione:

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

9. Inne informacje Wykonawcy: ……………………………………………………

10. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu 

ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

Miejsce i data ……………………………
Podpis……………………………………………
( Podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentowania
Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu)

Wykonawca:

…………………………………
………………………………..

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności 
od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………
…………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Załącznik Nr 2 do SIWZ

 nazwę (firmę) podwykonawcy należy podać wyłącznie wówczas, gdy Wykonawca powołuje się na zasoby 
podwykonawcy na zasadach określonych w art. 22a ustawy, tj. w celu wykazania spełniania warunków udziału 
w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy

3  Niepotrzebne skreślić



OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU

Składane na podstawie  art.25a ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych 

(tekst jedn.: Dz. U. z 2019, poz. 1843).

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego           
w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest realizacja zadania pn.: „Dostawa 
artykułów spożywczych do Gminnego Przedszkola w Tworogu w terminie do 31.12.2020 r.”  
Zadanie nr …….

Ja (imię i nazwisko składającego oświadczenie) niżej podpisany ……………………………...

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

działając w imieniu i na rzecz ………………………………………. …………………………

firma (nazwa lub nazwisko) oraz adres Wykonawcy: 

Oświadczam, że Wykonawca spełnia warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej 
określone przez Zamawiającego w SIWZ, Rozdział 5. ust.5.A, 

Lp.
Przedmiot          
umowy

Kwota zamówienia 
(dostaw) wykonana
przez Wykonawcę 

Nazwa i adres podmiotu na 
rzecz którego wykonano         
dostawy

Data wykonania          
dostaw  od…..do……

Miejsce i data ……………………………

Podpis……………………………………………

(Podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentowania

Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych           
w  SIWZ, Rozdział 5. ust.5.A. polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów 
……………………………………………………………………………………………………………………
……….... w następującym zakresie: ………………………………………………………………………….

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu)

Miejsce i data ……………………………

Podpis……………………………………………

(Podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentowania

Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu)



OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI

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

Miejsce i data ……………………………

Podpis……………………………………………

(Podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentowania

Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu)

Załącznik nr 3 do SIWZ

Wykonawca:

…………………………………
…………………………………a
nazwa/firma, adres, w zależności od 
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………
…………………………………
mię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 
reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy 

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



 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA  1

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa artykułów 
spożywczych do Gminnego Przedszkola w Tworogu w terminie do 31.12.2020 r.”                
Zadanie nr …….

 

realizowanego przez Gminne Przedszkole w Tworogu, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam,  że  nie  podlegam  wykluczeniu  z  postępowania  na  podstawie  
art. 24 ust 1 pkt 12-22 ustawy Pzp.

[UWAGA:  zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy  
z postępowania na podstawie ww. przepisu]

2. Oświadczam,  że  nie  podlegam  wykluczeniu  z  postępowania  na  podstawie  
art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp  .

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

…………………………………………

                                (podpis)

1. Oświadczenie to jest składane obligatoryjnie zarówno przez Wykonawców (w tym każdy 
z partnerów Konsorcjum) jak i podmioty trzecie udostępniające Wykonawcy potencjał.

Załącznik nr 4 do SIWZ

UWAGA; załącznik należy złożyć w terminie trzech dnia od daty zamieszczenia na stronie
internetowej wykazu wykonawców którzy złożyli oferty.

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

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

(Nazwa i adres wykonawcy)

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ 
ZGODNIE Z ART. 24 ust. 11 ustawy



Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa artykułów 
spożywczych do Gminnego Przedszkola w Tworogu w terminie do 31.12.2020 r.”                 
Zadanie nr …….

 

realizowanego przez Przedszkole z oddziałami integracyjnymi w Koziegłowach, oświadczam, 
co następuje:

 należę  do  grupy  kapitałowej,     o  której  mowa  w  art.  24  ust  1  pkt.  23  ustawy,  
w załączeniu przedkładam listę 

 nie należę do grupy kapitałowej   *

* niepotrzebne skreślić 

....................................................................
(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji)

Oświadczam,  że  wszystkie  informacje  podane w  powyżej  są  aktualne  i  zgodne  z  prawdą oraz

zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji  wprowadzenia zamawiającego w błąd

przy przedstawianiu informacji.

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

…………………………………………

(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji)

Załącznik nr 5 do SIWZ
wzór umowy 

U M O W A NR ...............

Zawarta w dniu ............................  r.  w Tworogu  pomiędzy:

Gminą Tworóg z siedzibą w 42-690 Tworóg, ul. Zamkowa 16, posiadającą NIP: 645 25 05 977, 

reprezentowaną przez Dyrektora Gminnego Przedszkola w Tworogu Panią Irenę Mrówka na 

podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta Gminy Tworóg, zwaną dalej  „Zamawiającym”, 

a 
....................................................................................................................................................



reprezentowanym przez :

............................................................................................... z siedzibą: ..............................................

zwanym dalej Wykonawcą, 

legitymującym się numerami identyfikacyjnymi: NIP ..................... , REGON ..........................

wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem .........................../ posiadającym 
zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej o numerze ........................... 
wydanym przez ……………………………………………………………………………………………….

umowa została zawarta na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty              Wy-
konawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczone-
go zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych                 (t.j. Dz.U. z
2019, poz. 1843).

§ 1

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa artykułów spożywczych, zwanych dalej produktami,
do Gminnego Przedszkola  w Tworogu przy ul. Słowackiego 16, 42-690 Tworóg 

2.  Wykonawca zobowiązuje  się  do  dostarczenia  Zamawiającemu,  a  Zamawiający  do  odebrania
produktów żywnościowych, zwanych w dalszej treści umowy produktami, których asortyment i ilość
określone  są  w  formularzu  cenowym  Wykonawcy  na  część  –  Pakiet  Nr  ……………………
Zamówienia, stanowiącym załącznik do niniejszej umowy, zgodnie ze złożoną oferta przetargową
z dnia……………………… , będący integralną częścią umowy.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian ilościowych poszczególnych towarów a Wykonawcy
nie będą przysługiwały z tego tytułu żadne roszczenia finansowe wobec Zamawiającego.

4.Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  zrealizowania  zamówienia  w  mniejszych  lub  większych
ilościach  (20%),  niż  zostały  przewidziane  w  załączniku  do  umowy.  W  związku  z  powyższym
zmniejszeniu  lub  zwiększeniu  ulegnie  wartość  brutto  niniejszej  umowy,  a  Wykonawcy  nie  będą
przysługiwały z tego tytułu żadne roszczenia finansowe wobec Zamawiającego.

5.  Strony  przewidują  możliwość  zmiany  wskazanego  w  ofercie  określonego  produktu,  o  ile
wykonawca wykaże, że jego dostarczenie stało się niemożliwe z przyczyn od niego niezależnych,
a  w  szczególności  zaprzestania  ich  produkcji.  Na  zmianę  określonego  produktu  Wykonawca
zobowiązany  jest  uzyskać  zgodę  Zamawiającego  na  piśmie.  W  takim  wypadku  Wykonawca
zobowiązuje  się  wskazać  przyczynę  zmiany  określonego  produktu,  oraz  zaoferować  produkt
zamienny o cechach jakościowych odpowiadających produktowi oferowanemu poprzednio.

6. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać produkty, o których mowa w ust. 2 partiami w zależności
od  aktualnych  potrzeb  Zamawiającego, na  podstawie  zlecenia  dostawy  przekazanego  faksem,
e-mailem lub telefonicznie (zależnie od uzgodnień). 

7. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać zamawiany towar o którym mowa w ust. 6 w godzinach
…………………….. 

8.   Wykonawca  zobowiązuje  się  dostarczyć  i  wnieść  zamówione  produkty   do  siedziby
Gminnego Przedszkola  w  Tworogu  przy  ul.  Słowackiego  16.  Wykonawca  dostarczy  produkty
własnym środkiem transportu, spełniającym warunki zgodnie z zasadami GMP/GHP. Wykonawca
zobowiązuje się posiadać środek transportu dopuszczony przez PPiS do przewożenia żywności.
Wykonawca  zobowiązuje  się  przedkładać  każdorazowo  na  żądanie  Zamawiającego  
do  wglądu  dokumenty  potwierdzające  spełnienie  przez  Wykonawcę  wymogów,  o  których  mowa
w zdaniu poprzednim.



9. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać produkty odpowiadające właściwym przepisom prawa,
w szczególności  przepisom ustawy z 25 sierpnia  2006r.  o  bezpieczeństwie  żywności  i  żywienia
(tekst jedn.:  Dz. U. z 2010r. Nr 136 poz. 914 z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 16 grudnia
2005 o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U z 2006r Nr 17 poz. 127 z późn. zmianami)  
oraz przepisom aktów wykonawczych.

§ 2

1. Do Wykonawcy stosuje się odpowiednio n/w wymagania :

a/ w zakresie  dostaw  jarzyn, warzyw i owoców:                                                                             -  
warzywa, owoce i jarzyny powinny być: 
- świeże, czyste, zdrowe, 
- bez uszkodzeń mechanicznych i oznak zwiędnięcia,
- wolne od zanieczyszczeń chemicznych, - wolne od obcych, zapachów i smaków, pleśni, zmian  
gnilnych, 
- bez oznak wyrośnięcia, gnicia, uszkodzenia przez szkodniki, mróz lub słońce, 
- właściwie obcięte,
 - typowe w kształcie, sypkie, nie oblodzone, bez trwałych zlepieńców, danego   asortymentu, 
- smak i zapach delikatny, niedopuszczalny smak i zapach świadczący o nieświeżości lub inny obcy, 
- barwa typowa dla danego gatunku i odmiany, jednolita w partii ( z wyjątkiem mieszanek)                  

b/ w zakresie mrożonek
-  mrożonki powinny być: 
- pakowanie zewnętrzne - karton + opakowanie wewnętrzne folia, trwale i prawidłowo oznakowane 
w języku polskim zarówno na opakowaniu zewnętrznym jak i folii,
- czyste, nie uszkodzone, temperatura surowca w momencie przyjęcia min - 18 º C

c/ z zakresie   mięsa , wędlin i produktów mięsnych:
-  świeże mięso nie może być poddane żadnemu procesowi poza chłodzeniem, 
-  wędliny i produkty mięsne winny być dostarczane luzem , w osłonkach naturalnych lub sztucznych,
zaopatrzone w etykietę informującą o składzie produktu i terminie przydatności do spożycia
-  mięso dostarczane będzie w zamkniętych pojemnikach plastikowych z pokrywami posiadającymi 
odpowiednie atesty. Pojemniki będą czyste i nieuszkodzone.
-  mięso surowe nie może być przewożone w jednym pojemniku razem z wędlinami   - oferowane 
produkty drobiowe nie mogą posiadać domieszek wieprzowych (tłuszczu, mięsa, żelatyny).

d/ w zakresie pieczywa: 

- odpowiadające zasadom dobrej praktyki żywności i żywienia tj: pieczywo chrupiące, niezbite, nie 
kruszące się, świeże, nie spalone. Świeżość pieczywa nie może wzbudzać żadnych wątpliwości, 
produkty nadmiernie twarde w stosunku do ogólnie przyjętych standardów, nadmiernie kruszące się 
oraz produkty nie przejawiające ogólnie przyjętych dla danej grupy produktów walorów smakowych –
zostaną przez zamawiającego uznane za produkty nienależytej jakości;

§3

1. Umowa obowiązuje od dnia podpisania do 31.12.2020r.

2.  Wykonawcy  z  tytułu  realizacji  umowy  przysługuje  wynagrodzenie  stanowiące  iloczyn  ceny
jednostkowej  oraz   ilości  dostarczonych  faktycznie  produktów  na  podstawie  zamówień
jednostkowych.

3.  Maksymalne  wynagrodzenie  Wykonawcy  w  ramach  niniejszej  umowy  nie  może  przekroczyć
kwoty:   ……………………………( słownie …………………………………………) brutto.

§ 4



1. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół / protokoły odbioru dostarczonych produktów 
zawierający wyszczególnienie ilościowe i asortymentowe, potwierdzony przez Strony umowy lub ich 
upoważnionych przedstawicieli.

2. W przypadku dostarczenia produktów wadliwych lub niezgodnych z postanowieniami niniejszej
umowy, Strony sporządzą protokół zwrotu produktów, zawierający wyszczególnienie ilość i podstawę
zwrotu.

3.  Faktury  będą  wystawiane  maksymalnie  2  razy  w  miesiącu  zgodnie  z  poszczególnymi
zamówieniami  i  dokumentami o których mowa w ust.1 i  2.   Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy
nastąpi w terminie do 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej
faktury, na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.
 
4.  Oryginały  faktur  o  których  mowa  w  ust.  1  będą  doręczane  bezpośrednio  do  siedziby
Zamawiającego, a dowodem ich odbioru będzie podpis osoby na kopii faktury upoważnionej przez
Zamawiającego. 

§ 5

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nieodebrania produktów, w przypadku gdy są  nieświeże
lub  przeterminowane,  niezgodne jakościowo i  ilościowo z  bieżącym zamówieniem;  dokumentem
potwierdzającym zwrot towaru jest „Protokół zwrotu”, podpisany przez Wykonawcę i Zamawiającego
lub  ich  upoważnionych  przedstawicieli.  W  sytuacjach  spornych  dotyczących  jakości  o  odbiorze
towaru decyduje Zamawiający.

2. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze wad dostarczonych produktów lub innych niezgodności
jakościowych  lub  asortymentowych  dostarczonych  produktów,   Wykonawca  zobowiązany  jest  
w ciągu 1 godz. dokonać dostawy zgodnie z treścią zamówienia.

3. Towar, o którym mowa w ust.2, zostanie zwrócony Wykonawcy i odebrany transportem na koszt
Wykonawcy.

4.  Zamawiający  nie  odpowiada  za  straty  poniesione  przez  Wykonawcę  z  tytułu  zwrotu
kwestionowanej partii produktów.

5.  W  przypadku  nie  dostarczenia  produktów  zwróconych  zgodnie  z  postanowieniami  ust.  1,
Zamawiający  ma  prawo  dokonać  zakupu  towaru  na  koszt  i  ryzyko  Wykonawcy,  a  należność  
za zakupione produkty ma prawo potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy.

6. Częstotliwość dostarczania towaru uzależniona jest od potrzeb Zamawiającego, maksymalnie 5
razy w tygodniu.

§ 6

1.  Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu
karę umowną:

1) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
w wysokości 10 % maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 3 ust.
2 niniejszej umowy,

2)  za  zwłokę  w  dostarczeniu  produktów  żywnościowych,  w  wysokości  2  %  wartości  brutto
dostawy niezrealizowanej w terminie - za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki.

3)  za  zwłokę  w  dostarczeniu  produktów  żywnościowych  wolnych  od  wad  w  wysokości  2%
wartości  brutto  zakwestionowanych  produktów żywnościowych  za każdą rozpoczętą  godzinę
zwłoki w stosunku do terminu, o którym mowa w §1 ust. 6 i 7.

2. Jeżeli  szkoda spowodowana niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przekroczy
wartość  założonych  kar  umownych,  Zamawiający  ma  prawo  dochodzić  odszkodowania
uzupełniającego na  zasadach ogólnych.



3. Zamawiający ma prawo do potrącenia kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 7

1. Zamawiający może odstąpić od umowy na zasadach określonych z art. 145 ustawy Prawo 
zamówień publicznych .

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części umowy.

3. W razie rażącego naruszenia postanowień niniejszej umowy, w szczególności 3-krotnego 
opóźnienia w realizacji dostaw lub 5-krotnej reklamacji towaru Zamawiającemu przysługuje prawo 
odstąpienia od umowy. W takim wypadku Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w terminie14 
dni od podjęcia wiadomości o wystąpieniu okoliczności uzasadniających odstąpienie od umowy.

4. W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn  określonych w ust.3 Wykonawcy nie  przysługują 
roszczenia finansowe

§ 8

1. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2.   Strony ustalają,  że nie  przewidują  zmian postanowień umowy w stosunku do treści  oferty,  
na  podstawie  której  dokonano  wyboru  Wykonawcy  z  wyjątkiem  zmian,  których  konieczność
wprowadzenia wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, a nadto gdy:

a) nastąpią zmiany techniczne lub organizacyjne,

b) zmianie ulega wielkość opakowań, przy czym cena musi być proporcjonalna do  ceny podanej  
w ofercie,

c)  wystąpienia  siły  wyższej  (klęski  żywiołowe,  strajki),  mającej  wpływ  na  wykonanie   niniejszej
umowy,

d) zmiany danych podmiotowych Wykonawcy, 

e)  zaprzestania  produkcji  asortymentu  objętego  niniejszą  umową,  przy  czym  Zamawiający
dopuszcza  jego   zastąpienie  jedynie  produktem  równoważnym  lub  o  wyższych  parametrach
jakościowych,

f)  nastąpi  zwiększenie  lub  zmniejszenie  ilości  zamówień  poszczególnych  produktów,  jeżeli  nie
spowoduje to przekroczenia  20% maksymalnej wartości  brutto umowy, 

g) nastąpi zmiana terminu realizacji  przedmiotu zamówienia z przyczyn niemożliwych wcześniej  
do przewidzenia lub, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, do wyczerpania maksymalnej
kwoty przeznaczonej na realizację niniejszej umowy, określonej w §3 ust. 2.

3. Każda zmiana umowy, na pisemny wniosek każdej ze stron niniejszej umowy, nastąpi  w formie
aneksu do umowy.

4. Wszelkie załączniki do niniejszej umowy stanowią jej integralną część.

5. Ewentualne spory wynikłe w trakcie realizacji  umowy będą załatwiane w drodze porozumienia
stron,  w przypadku braku porozumienia rozstrzygającym spór będzie sąd  właściwy dla siedziby
Zamawiającego.

6. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających               
z niniejszej umowy na osoby trzecie.



§9

Ewentualne spory wynikłe z wykonania umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy rzeczowo dla 
siedziby Zamawiającego.

§10

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego    
i ustawy Prawo zamówień publicznych.

§11

Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
każdej ze stron.
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