
Gminne Przedszkole Tworóg
ul. Słowackiego 16, 42-690 Tworóg 

Tel.  32 285 73 51 w godzinach pracy  przedszkola

e-mail: dyrekcja@gptworog.pl

www.gptworog.pl

Nr sprawy: ZP.1.2019

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ

O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO.

 „Dostawa artykułów spożywczych do Gminnego Przedszkola w Tworogu
w terminie do 31.12.2019 r.”

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Nazwa nadana zamówieniu: „Dostawa artykułów spożywczych do Gminnego Przedszkola       
w Tworogu w terminie do 31.12.2019 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 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 2 do zaproszenia - formularz
asortymentowo-cenowy.

2) Pakiet nr 2 – Dostawa mięsa wołowego i wieprzowego oraz jego przetworów partiami  
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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 2 do zaproszenia - formularz asortymentowo-
cenowy

3) Wielkości zamówienia podane w Zał. Nr 2 do Zaproszenia – w formularzu asortymentowo-
cenowym (pakiety Nr I - II) 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%. 

3. 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.
 

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

5. 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.

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

7. Tam, gdzie w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik Nr 2 pakiety I-II do Zaproszenia) 
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 2 pakiet I-II do Zaproszenia. 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.  

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

Pakiet nr 1 – Dostawa mięsa drobiowego.

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

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.

IV.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31. 12. 2019r. 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 



W  ramach  badania  zdolności  technicznej  i  zawodowej  Wykonawcy  do  wykonania
zamówienia  Zamawiający  określa  następujący  warunek:  Wykonawca  posiada  środek
transportowy dopuszczony do transportu żywności, spełniający wymogi obowiązujących
przepisów sanitarnych. 

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 Zaproszeniu wzorami.

Treść oferty musi odpowiadać treści Zaproszenia.

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 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 31.12.2019 r.”Zadanie nr 1 i 2 Nie otwierać przed 
terminem 11.01.2019 godz.13.00



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  11. 01. 2098 do godz. 13 00 - 
sekretariat.

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).

1. 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. 

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

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

3. 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. 

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

IX.  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 100 %

     Cena ofertowa – znaczenie kryterium –100%

Punkty zostaną obliczone wg. wzoru:

                                               cena najniższa spośród badanych ofert
 ilość uzyskanych punktów = ____________________________________       x  100

                                                              cena badanej oferty  

(wynik działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku)
Maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać – 100

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.

X – 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

jako postępowanie o wartości poniżej 30 000 euro

 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

XI.ZAŁĄCZNIKI

1) Załącznik nr 1 do SIWZ        - Wzór formularza ofertowego
2) Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularze asortymentowo-cenowe dla zadań 1-2   
3)  Załącznik nr 3 do SIWZ      Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału oraz

braku przesłanek do wykluczenia
4)  Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór umowy 



Załącznik Nr 1 do Zaproszenia

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

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 

□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 31.12.2019 r.”

Zadanie nr 1-  Pakiet 1 Dostawa mięsa drobiowego.
cena netto …............................................ zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Oferujemy termin dostawy : od dnia podpisania umowy do 31. 12. 2019 r.

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

4. Oświadczam, że akceptuję wzór umowy stanowiący załącznik nr 4 do Zaproszenia 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) PODWYKONAWCY1

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

                   Mikroprzedsiębiorstwo:  



6. załącznikami do niniejszej oferty są:

…………………………………………………………………………………

7.  Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej:

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

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

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

Zakres2:

- 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)

Załącznik nr 3 do Zaproszenia

Pełna nazwa Wykonawcy: ...........................................................................

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. 

 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

2 Niepotrzebne skreślić



Adres siedziby Wykonawcy:...........................................................................

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału i braku podstaw 

wykluczenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

o wartości poniżej 30 000 euro.

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej
niż 30 000 euro którego przedmiotem jest realizacja zadania pn.: 

„Dostawa artykułów spożywczych do Gminnego Przedszkola w Tworogu  w terminie do
31.12.2019 r.” Zadanie nr …..

           

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

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

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

firma (nazwa lub nazwisko) oraz adres Wykonawcy: 

I. Oświadczam, że Wykonawca spełnia warunki dotyczące posiadania:
1) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile

wynika to z odrębnych przepisów;
2) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
3) Zdolności technicznej lub zawodowej.

II. Oświadczam również że  brak jest podstaw do wykluczenia  Wykonawcy z powodu 
niespełnienia warunków, o których  mowa w art. 24 ust.1 pkt 12-23 ustawy Pzp z 
zastrzeżeniem ar. 26 ust. 3 3a i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. 
U. z 2018 r. poz. 1986)

…………….……. (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
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, o wartości poniżej 30 000 euro.

§ 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  ofertą
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 ul. Słowackiego 16. 

9.  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.

10. 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   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).

§3

1. Umowa obowiązuje od dnia podpisania do 31.12.2019r.

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. Zwrócone produkty nie będą ujmowane w protokole odbioru jako dostarczone.

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, ilościowych lub asortymentowych dostarczonych produktów  Wykonawca 
zobowiązany jest w ciągu 1 godz. dokonać dostawy nowych produktów w zamian  zwróconych 
zgodnie z treścią zamówienia.

3. Towar, o którym mowa w ust.1 i 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 nowych produktów w zamian  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:

a) 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.
3 niniejszej umowy,

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

1. 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.   

§11

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

Wykonawca Zamawiający 
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