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Rozdział I. Nazwa oraz adres Zamawiającego

Nazwa Zamawiającego: GMINNE  PRZEDSZKOLE  PUBLICZNE  IM.  JANA   BRZECHWY
W GÓRZE
REGON: 271512388

NIP: 638-177-39-07
Miejscowość GÓRA
Adres: UL. KRĘTA 13, 43-227 GÓRA
Strona internetowa: http://www.przedszkole-gora.pl/
Godziny urzędowania: poniedziałek -  piątek 6:30-16:30 
Tel./fax.: 322117120

Wszelką     korespondencję     związaną     z     niniejszym     postępowaniem     należy     kierować     na     adres:  
GMINNE PRZEDSZKOLE PUBLICZNE IM. JANA  BRZECHWY W GÓRZE UL. KRĘTA 13

 43-227 GÓRA 
znak postępowania : GPPG.262.1.2019

Rozdział II. Tryb udzielenia zamówienia publicznego 
 

1. Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych dalej ustawa Pzp, oraz aktów wykonawczych  do tej ustawy.

2. Rodzaj zamówienia: dostawy
3. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:   
 Biuletyn Zamówień Publicznych
 strona internetowa Zamawiającego – www.przedszkole-gora.pl/
 tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

Rozdział III. Opis przedmiotu zamówienia 
1. Przedmiotem zamówienia jest:  Sukcesywna  dostawa artykułów  spożywczych  do  stołówki

przedszkolnej Gminnego Przedszkola Publicznego im. Jana Brzechwy w Górze,  mieszczącej
się przy ulicy Krętej 13, 43-227 Góra  w okresie od 02.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 7 części od nr 1 do nr 7: 
a) Część 1 – Mięso i  produkty mięsne   (CPV: 15100000-9;  15110000-2;  15112000-6;

15112300-9) 
b) Część 2 – Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie  (CPV: 15810000-9)
c) Część 3 – Produkty mleczarskie  (CPV: 15500000-3) 
d) Część 4 – Różne produkty spożywcze  (CPV: 15400000-2; 15800000-6)
e) Część  5  –  Warzywa  i  owoce  świeże  oraz  suszone,  jaja  za  wyjątkiem  ziemniaków

(CPV: 03100000-2; 15300000-1)
f) Część 6 – Ryby mrożone, warzywa i owoce mrożone  (CPV: 15220000-6; 15331170-9)
g) Część 7 – Ziemniaki – przedszkole (CPV: 15310000-4)
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3. Artykuły spożywcze muszą być dostarczane w opakowaniach jednostkowych opisanych w

formularzu  ofertowym lub  w opakowaniu  o  gramaturze,  nie  mniejszej  niż  opisana  przez
Zamawiającego. 

4. Dostawa  artykułów  spożywczych  obejmuje  dostarczenie  ich  przez  Wykonawcę  własnym
transportem do Gminnego Przedszkola Publicznego im. Jana Brzechwy w Górze ul. Kręta 13,
43-227 Góra (dotyczy zamówień wskazanych w części 1. – 7.) oraz wniesienie towaru do
pomieszczeń  magazynowych  w budynku  Przedszkola.  Koszty  i  ryzyko  transportu  ponosi
Wykonawca. 

5. Transport oferowanych artykułów spożywczych musi odpowiadać wymaganiom sanitarnym
dotyczącym środków transportu żywności określonych przepisami ustawy z dnia 25 sierpnia
2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

6. Wykonawca  będzie  dostarczać  towar  Zamawiającemu  własnym  transportem  i  ponosi
odpowiedzialność za braki i wady powstałe w czasie transportu. 

7. Towar dostarczony przez Wykonawcę zawsze będzie pierwszego gatunku oraz dostarczony
asortyment  winien  być  dobrej  jakości  oraz  spełniać  w  zależności  od  zaoferowanej  przez
Wykonawcę  części  zamówienia  wymagania  wynikające  
z obowiązujących przepisów prawa w szczególności w: 

- Ustawie z dnia 25.08.2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia w tym HACCP; 

- Ustawie z dnia 16.12.2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego); 

8. Wszyscy  pracownicy  Wykonawcy  mający  bezpośredni  kontakt  z  dostarczaną  na  rzecz
Zamawiającego  żywnością  muszą  posiadać  aktualne  określone  przepisami  o  chorobach
zakaźnych  i  zakażeniach  orzeczenia  lekarskie  do  celów  sanitarno  –  epidemiologicznych   
o  braku  przeciwwskazań  do  wykonywania  pracy  przy  wykonywaniu,  których  istnieje
możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby. Wykonawca zobowiązuje się do okazania w
razie potrzeby wszystkich niezbędnych badań Zamawiającemu. 

9. W  przypadku  towarów  posiadających  nazwy  towarowe  ma  zastosowanie  zapis  „lub
równoważny” (zgodnie z art. 29 ust.3 Pzp) gdy przedmiotu zamówienia nie można opisać za
pomocą  dostatecznie  dokładnych  określeń.  Zamawiający  może  w  opisie  przedmiotu
zamówienia  zastosować  znaki  towarowe  wraz  z  zapisem  „lub  równoważny”)  Produkty
równoważne, to produkty o parametrach porównywalnych lub lepszych, nie pogorszonych. 

10. Zamawiający dopuszcza przyjęcie innych, równoważnych artykułów spożywczych niż podane
w  formularzu  ofertowym,  przy  czym  równoważne  oznacza  zastosowanie  artykułów
spożywczych mających skład surowcowy przyjęty w produktach spożywczych podanych w
formularzu ofertowym. 

11. Rozliczenie finansowe Wykonawcy z Zamawiającym odbywać się będzie na podstawie ilości i
rodzaju  faktycznie  dostarczonych  do  Zamawiającego  produktów  spożywczych  i  ich  cen
jednostkowych podanych przez Wykonawcę w formularzu ofertowo-cenowym odpowiednim
dla części zamówienia.
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Rozdział IV. Termin wykonania zamówienia
1. Podstawą dostawy danej partii towaru będzie każdorazowo zamówienie  składane telefonicznie,

drogą  elektroniczną  (e-mail)  przez  Zamawiającego.  Zamówienie   musi  zawierać  następujące
elementy: ilość zamawianego towaru i jego rodzaj, termin dostawy, miejsce dostawy.

2. Wykonawca niezwłocznie po złożeniu zamówienia,  poinformuje Zamawiającego o całkowitej
cenie towaru objętego złożonym zamówieniem. 

3. Wykonawca  zobowiązuje  się  przygotować  towar  i  dostarczyć  go  do  miejsca   dostawy
następnego dnia roboczego po dniu złożenia zamówienia przez Zamawiającego pod warunkiem,
iż  Zamówienie  zostało  złożone  przez  Zamawiającego  do  godziny  15.  W  przypadku  gdy
zamówienie zostało złożone po tej godzinie Wykonawca, może je zrealizować w najbliższym
dniu roboczym przypadający

4.  m po dniu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.  
5. Dostawa nastąpi w  godzinach od 7 do 8 rano.
6. Na  potrzeby  niniejszej  umowy  strony  pod  pojęciem  dnia  roboczego  rozumieją  dzień

przypadający  na  okres  pomiędzy  poniedziałkiem  a  piątkiem  oprócz  dni  wolnych  od  zajęć
dydaktyczno-wychowawczych.

7. Dostawa będzie realizowana przy użyciu środków transportowych przeznaczonych do przewozu
żywności, zgodnie z obowiązującymi przepisami . 

8. W przypadku gdy  termin dostawy wskazany w zamówieniu jest dłuższy niż jeden dzień roboczy
wówczas Wykonawcę obowiązuje termin dostawy wskazany w  zamówieniu.

9. W przypadku gdy Zamawiający w zamówieniu  wskaże jako termin dostawy  dzień złożenia
zamówienia, wówczas Wykonawca jest obowiązany jedynie przygotować w tym dniu towar do
wydania i w takim przypadku Zamawiający może sam odebrać towar od Wykonawcy. Gdyby w
sytuacji,  o  której  mowa w zd.  1  Zamawiający  nie  dokonał  odbioru towaru od Wykonawcy,
wówczas Wykonawca jest obowiązany go dostarczyć Zamawiającemu zgodnie z ust. 3.

Rozdział V. Oferty częściowe

1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych poprzez składanie ofert na poszczególne
części 

2. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części. 

3. Każda część oceniana będzie odrębnie. 

4. Zamawiający  informuje,  że  oferta  musi  obejmować  całość  przedmiotu  zamówienia  
w danej części, w przeciwnym wypadku oferta zostanie odrzucona, jako nieodpowiadająca
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Rozdział VI. Warunki udziału w postępowaniu 

1. Udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają określone w art. 22 ust. 1
ustawy Pzp tj.: 

a) wszyscy  pracownicy  Wykonawcy  mający  bezpośredni  kontakt  z  dostarczaną  na  rzecz
Zamawiającego żywnością posiadają aktualne określone przepisami o chorobach zakaźnych i
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zakażeniach  orzeczenia  lekarskie  do  celów  sanitarno  –  epidemiologicznych   o  braku
przeciwwskazań  do  wykonywania  pracy  przy  wykonywaniu,  których  istnieje  możliwość
przeniesienia  zakażenia  na  inne  osoby.  Wykonawca  potwierdza  spełnianie  tego  warunku
poprzez złożenie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ;

b) dysponują  odpowiednim  potencjałem  technicznym  gwarantującym  dowóz  surowców  
w  pojemnikach  oraz  opakowaniach  posiadających  atest  PZH  odnośnie  dopuszczenia  do
kontaktu z żywnością, tak, by dostawy realizowane były zgodnie z właściwymi przepisami
prawa.  Wykonawca  potwierdza  spełnianie  tego  warunku  poprzez  złożenie  oświadczenia
stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ;

2. Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki, o których mowa w pkt. 1. na podstawie
złożonego oświadczenia stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ. 

3. Ocena  spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  zostanie
dokonana  na  zasadzie  formuły  „spełnia/nie  spełnia”  w  oparciu  o  informacje  zawarte  
w wymaganych dokumentach i oświadczeniach, których wykaz znajduje się w rozdziale VIII.
niniejszej SIWZ. 

4. Jeżeli  Wykonawca  nie  dołączy  do  oferty  wymaganych  oświadczeń  i  dokumentów  lub  
z treści dołączonych dokumentów nie będzie wynikać, że zostały spełnione określone warunki, z
zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, to Zamawiający wykluczy Wykonawcę odpowiednio na
podstawie art. 24 ustawy Pzp. 

5. W przypadku, kiedy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie warunek zostanie uznany
za spełniony, jeżeli wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie. 

6. Wykonawca  może  polegać  na  wiedzy  i  doświadczeniu  innych  podmiotów,  niezależnie  od
charakteru  prawnego  łączącego  go  z  nimi  stosunków.  Wykonawca  w  takiej  sytuacji
zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do
realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy
wykonaniu zamówienia 

Rozdział VII. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 PZP 
Zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 1 

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę 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.
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
(Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.);
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Rozdział VIII. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału
w niniejszym postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

1. Wykonawca musi złożyć następujące dokumenty:

a) wypełniony druk formularza ofertowego– zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ;

b) Formularz  ofertowo-cenowy  (odpowiednio  do  części,  której  dotyczy  oferta)  wg
złączników nr: 2a, 2b ,2c, 2d, 2e, 2f, 2g;

c) wypełniony i podpisany formularz oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu na
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp – załącznik nr 3 do SIWZ ;

d) oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu składane na podstawie
art. 25a ust. 1 ustawy PZP – załącznik nr 5 do SIWZ ;

e) wykonawca,  w  terminie  3  dni  od  zamieszczenia  na  stronie  internetowej  informacji,  
o  której  mowa  w  art.  86  ust.  5,  przekazuje  zamawiającemu  oświadczenie  
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa
w ust. 1 pkt 23 ustawy PZP – załącznik nr 6 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;

2. Podmioty mające siedzibę poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej składa dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

3. W przypadku wątpliwości  co do treści  dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający
może zwrócić się odpowiednio do właściwych organów kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, albo miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie
niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

4.  Dokumenty  sporządzone  w  języku  obcym  są  składane  wraz  z  tłumaczeniem  przez  tłumacza
przysięgłego na język polski.

Rozdział IX.  Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osoby uprawnionej do porozumiewania
się z Wykonawcami 

1. W niniejszym postępowaniu oferta,  dokumenty potwierdzające  brak wykluczenia z art.  24
ust.  5  pkt  1  ustawy  PZP,  wszelkie oświadczenia, wnioski, wykazy,  zawiadomienia oraz
informacje przekazywane będą w formie pisemnej na adres Zamawiającego.

2. Postępowanie odbywa się w języku polskim, w związku z czym wszelkie pisma, dokumenty,
oświadczenia składane w trakcie postępowania między Zamawiającym a Wykonawcami
muszą być sporządzone w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym  są
składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję za pomocą faksu lub
elektronicznie –  każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich
otrzymania.

4. Wykonawca może zwrócić się (pisemnie, e-mailem) do Zamawiającego o przekazanie SIWZ.
We wniosku należy podać: 
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a) nazwę i adres Wykonawcy, 
b) nr telefonu i faksu, e-mail,

5. SIWZ została opublikowana na stronie: www.przedszkole-gora.pl  oraz można ją także
odebrać w siedzibie Zamawiającego ul. Kręta 13, 43-227 Góra w godzinach urzędowania
Zamawiającego.

6. Do kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający upoważnia:

Ewa Janosz tel. 32211-71-20

Rozdział X. Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Rozdział XI.  Termin związania ofertą
Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania
ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, licząc od dnia składania ofert
włącznie.

Rozdział XII.  Opis sposobu przygotowania ofert
1. Opakowanie i adresowanie oferty:

Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta)
zaadresowanym i opisanym:

Nadawca:

Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć).

Adresat:

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do Gminnego Przedszkola Publicznego im. Jana
Brzechwy w Górze 

Oferta na część: ………………………….

ZNAK SPRAWY:GPPG.262.1.2019

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT

18.12.2019 r.  godz. 09.00

2. Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania
Wykonawcy/Wykonawców w obrocie prawnym zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS –
rejestrze przedsiębiorców albo w ewidencji działalności gospodarczej lub Pełnomocnika,

3. Tajemnica przedsiębiorstwa:
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a) jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), muszą być
oznaczone klauzulą NIE UDOSTĘPNIAĆ – TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA. Zaleca
się umieścić takie dokumenty na końcu oferty (ostatnie strony w ofercie lub osobno),

b) zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń nie stanowiących tajemnicy
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji spowoduje ich
odtajnienie.

4. Informacje pozostałe:
a) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
b) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę przygotowaną według wymagań określonych w

niniejszej SIWZ,
c) Oferta musi być sporządzona:
w języku polskim, 
w formie pisemnej.

5. Zaleca się, aby:
a) ewentualne poprawki i skreślenia lub zmiany w tekście oferty (i w załącznikach

do oferty) były parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy lub
posiadającą Pełnomocnictwo,

b) każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była parafowana i oznaczona
kolejnymi numerami,

c) kartki oferty były trwale spięte (z zastrzeżeniem, że część stanowiąca tajemnicę
przedsiębiorstwa może stanowić odrębną część oferty),

d) oferta została opracowana zgodnie ze wzorem załączonym do specyfikacji (wzór stanowi
Załącznik Nr 1 do SIWZ).

6. Zmiana / wycofanie oferty:
a) zgodnie z art. 84 ustawy Pzp Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert

zmienić lub wycofać ofertę,
b) o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy pisemnie powiadomić Zamawiającego,

przed upływem terminu składania ofert,
c) pismo należy złożyć zgodnie z opisem podanym w ust. 1 oznaczając odpowiednio

„ZMIANA OFERTY”/„WYCOFANIE OFERTY”,
d) do pisma o wycofaniu oferty musi być załączony dokument, z którego wynika prawo osoby

podpisującej informację do reprezentowania Wykonawcy.
7. Ofertę złożoną po terminie składania ofert Zamawiający zwróci niezwłocznie Wykonawcy.

Rozdział XIII.  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie  Zamawiającego, Góra ul. Kręta 13, w terminie do dnia
18.12.2019 roku, godz. 08.30

2. Otwarcie ofert nastąpi w Górze ul. Kręta   13 (sekretariat)  dnia 18.12.2019 roku, godz.
09:00.

3. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert. Zainteresowani udziałem 
w otwarciu ofert Wykonawcy proszeni są o stawienie się 18.12.2019 r. o godz. 09.00 w Górze
ul. Kręta 13 (sekretariat). 
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4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć

na sfinansowanie zamówienia.

5. Otwierając oferty Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli
oferty, a także informacje dotyczące cen, terminu wykonania zamówienia, warunków
gwarancji i warunki płatności zawartych w ofertach. 

6. Informacje, o których mowa w ust. 4 i 5 przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy
nie byli przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

7. UWAGA –  za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty
do Zamawiającego.

Rozdział XIV. Opis sposobu obliczania ceny oferty. 
1. Cenę oferty brutto należy podać cyframi i słownie w złotych polskich
2.  z dokładnością  do dwóch miejsc po przecinku. 
3. Umowa będzie  zawarta  na całość dostawy określonej  w rozdziale  III.  SIWZ, na podstawie

wyceny elementów kalkulacji przedłożonej przez Wykonawcę (załączniki od 2a do 2g). 
4. Cena całkowita  i  ceny jednostkowe podane przez Wykonawcę mogą podczas wykonywania

umowy podlegać waloryzacji, stosownie do postanowień zawartych  w treści umowy. 
5. W całkowitej  cenie  ofertowej  przedłożonej  przez  Wykonawcę  będą  zawarte  wszelkie   cła,

podatki, wszelkie dostawy i inne należności płatne przez Wykonawcę, według stanu prawnego
na dzień wszczęcia postępowania, niezbędne do wykonania przedmiotu umowy. 

Rozdział XV.  Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1. Zamawiający ustala następujące kryteria wyboru i oceny ofert: 
a) Cena oferty brutto  - waga 60% 
b) Czas realizacji zamówienia uzupełniającego złożonego w dniu dostawy– waga 40% 

Ocena  ofert  w  kryterium  -  Cena  zostanie  dokonana  na  podstawie  ceny  zaoferowanej  w
formularzu ofertowym oddzielnie dla każdej części. Oferta może maksymalnie otrzymać 60 pkt.
Ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty zgodnie z poniższym wzorem:

        C min
C= ----------- x 100 pkt x 60%
       C bad
Gdzie:
C - liczba uzyskanych punktów w kryterium „Cena”
C min – najniższa cena brutto w złożonych ofertach 
C bad – cena brutto badanej oferty 

Punkty w kryterium – Czas realizacji zamówienia uzupełniającego, jakie otrzyma badana oferta będą 
liczone w następujący sposób:
- do 30 min – 40 pkt.
- od 31 minut do 60 min – 30 pkt.
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- od 61 minut do 90 minut – 20 pkt.
- od 91 minut do 180 minut – 10 pkt.
- powyżej 180 minut – 0 pkt.
Punktowa ocena kryterium – Czas realizacji zamówienia uzupełniającego może maksymalnie 
osiągnąć  40 punktów gdzie 1 punkt – 1 %

2. Ocenę punktową stanowi suma punktów kryterium „Ceny oferty brutto” oraz kryterium „Czas
realizacji zamówienia uzupełniającego”, indywidualnie dla każdej z części.

3. Oferent może uzyskać maksymalnie  100 punktów – 100 %
4. Wyniki  poszczególnych  działań  matematycznych  będą  zaokrąglane  do  dwóch  miejsc  po

przecinku.
5. W  toku  oceny  ofert  Zamawiający  może  żądać  od  Wykonawcy  pisemnych  wyjaśnień

dotyczących treści   złożonej oferty.
6. Zamawiający  udzieli  zamówienia  Wykonawcy,  którego  oferta  odpowiada  wszystkim

wymaganiom  przedstawionym  w  ustawie  oraz  SIWZ  i  została  oceniona  jako
najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru. 
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Rozdział XVI.  Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty 
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie i sposób
określony w art. 94 ustawy Pzp.

2. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie terminu
związania ofertą, jeżeli Zamawiający przekaże wykonawcom informację o wyborze oferty
przed upływem terminu związania ofertą, a Wykonawca wyrazi zgodę na zawarcie umowy na
warunkach określonych w złożonej ofercie. 

Rozdział XVII.  Inne informacje

1. Zamawiający nie przewiduje:
a) składania ofert wariantowych,
b) zawarcia umowy ramowej,
c) ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,
d) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej,
e) rozliczenia w walucie innej niż złoty polski.

2. Zamawiający  dopuszcza udzielenie  dodatkowego zamówienia na usługę dostawy większej
ilości artykułów spożywczych  w związku ze:
a) zwiększeniem liczby dzieci korzystających ze stołówki szkolnej;
b) koniecznością  zapewnienia  innych  posiłków  dziecku  wynikających  z  zaleceń  lekarza

pediatry ze względu na stan zdrowia dziecka.
3. Zamawiający dopuszcza zmiany w umowie niepowodujące zwiększenia wartości zamówienia

polegające na:

a) zmianie  sposobu  konfekcjonowania  towarów  objętych  umową  w  przypadku  zmiany
wielkości  opakowania  wprowadzonej  przez  producenta  z  zachowaniem  zasady
proporcjonalności w stosunku do ceny objętej umową, na podstawie pisemnego wniosku
Wykonawcy, pod warunkiem uzyskania zgody Zamawiającego;

b) zmianie  asortymentu  określonego  w załącznikach  do  umowy w zależności  od  potrzeb
Zamawiającego; 

c) możliwości  dostarczania  odpowiedników towarów objętych  umową,  o  parametrach  nie
gorszych niż towary objęte ofertą, przy zachowaniu ceny ofertowej  dla danego towaru, na
podstawie  pisemnego  wniosku  Wykonawcy,  pod  warunkiem  uzyskania  zgody
Zamawiającego w przypadku wstrzymania lub zakończenia produkcji towarów będących
przedmiotem dostawy. 

4. Zamawiający dopuszcza zmiany w umowie niepowodujące zwiększenia wartości zamówienia
w przypadku:

a) wzrostu średniej ceny rynkowej dostarczanych towarów w ramach jednej części o ponad 50%
w stosunku do treści oferty;
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b) zmiany stawki VAT wartości netto z oferty Wykonawcy pozostaną bez zmian, a nowa kwota

ceny brutto Wykonawcy zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.

5. Wszelkie zmiany do umowy mogą być dokonywane za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie
pod rygorem nieważności, wyłącznie na zasadach określonych w art.144 Ustawy Pzp.  

6. Zamawiający  zastrzega  sobie  możliwość  zmniejszenia  ilości  zamawianego  towaru  
w przypadku ograniczenia ilości żywionych dzieci. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługuje
żadne roszczenie finansowe ani prawne. Zmiana ta nie wymaga zmiany umowy.

Rozdział XVIII.  Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia.

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, który ma lub miał  interes w uzyskaniu danego
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego
przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI tej ustawy.  

Rozdział XIX.  Załączniki do SIWZ

Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy 
Załącznik Nr 2a Formularz ofertowo-cenowy dla części 1. – Mięso i produkty mięsne 

Załącznik Nr 2b Formularz ofertowo-cenowy dla części 2. – Pieczywo, świeże wyroby piekarskie
i ciastkarskie 

Załącznik Nr 2c Formularz ofertowo-cenowy dla części 3. – Produkty mleczarskie 

Załącznik Nr 2d Formularz ofertowo-cenowy dla części 4. – Różne produkty spożywcze 

Załącznik Nr 2e Formularz  ofertowo-cenowy  dla  części  5.  –  Warzywa  i  owoce  świeże  oraz
suszone, jaja za wyjątkiem ziemniaków 

Załącznik Nr 2f Formularz ofertowo-cenowy dla części 6. – Ryby mrożone, warzywa i  owoce
mrożone 

Załącznik Nr 2g Formularz ofertowo-cenowy dla części 7. – Ziemniaki 

Załącznik Nr 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

Załącznik nr 4 Istotne warunki umowy

Załącznik nr 5 Oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu składane na
podstawie art. 25a ust. 1 ustawy PZP

Załącznik nr 6 Oświadczenie  wykonawcy  o  przynależności  lub  braku  przynależności  do  tej
samej grupy kapitałowej
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Załącznik nr 7 Klauzula informacyjna do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
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ZAŁĄCZNIK NR 1 

FORMULARZ OFERTOWY

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

 (nazwa, adres Wykonawcy/ Wykonawców) 
 

tel. ............................................................

fax .......................................................... 

NIP ..........................................................

REGON .................................................. 

 
1. Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w 

trybie przetargu nieograniczonego na : „Sukcesywną dostawę artykułów 
spożywczych do  Gminnego Przedszkola Publicznego im. Jana Brzechwy w 
Górze” oferujemy wykonanie dostaw stanowiących przedmiot  zamówienia: 

w części 1. - Mięso i produkty mięsne 
zgodnie ze specyfikacją ofertowo – cenową zawartą w załączniku nr 2a,  za cenę ofertową:  

netto: ………………………………………………….……… PLN  

(SŁOWNIE ……………………………………………………………………………) 
brutto: ………………………………………………….……… PLN  

(SŁOWNIE …………………………………………………………………………… )         
w tym podatek VAT (kwota): ……………………………………………… PLN. 

Czas realizacji zamówienia uzupełniającego ustalamy na ………………… minut 

w części 2.   Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie   
zgodnie ze specyfikacją ofertowo – cenową zawartą w załączniku nr 2b,  za cenę ofertową:  

netto: ………………………………………………….……… PLN  

(SŁOWNIE ……………………………………………………………………………) 
brutto: ………………………………………………….……… PLN  

(SŁOWNIE …………………………………………………………………………… )         
w tym podatek VAT (kwota): ……………………………………………… PLN. 

Czas realizacji zamówienia uzupełniającego ustalamy na ………………… minut 
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w części 3. Produkty mleczarskie 
zgodnie ze specyfikacją ofertowo – cenową zawartą w załączniku nr 2c,  za cenę ofertową:  

netto: ………………………………………………….……… PLN  

(SŁOWNIE ……………………………………………………………………………) 
brutto: ………………………………………………….……… PLN  

(SŁOWNIE …………………………………………………………………………… )         
w tym podatek VAT (kwota): ……………………………………………… PLN. 

Czas realizacji zamówienia uzupełniającego ustalamy na ………………… minut 

w części 4.    Różne produkty spożywcze   
zgodnie ze specyfikacją ofertowo – cenową zawartą w załączniku nr 2d,  za cenę ofertową:  

netto: ………………………………………………….……… PLN  

(SŁOWNIE ……………………………………………………………………………) 
brutto: ………………………………………………….……… PLN  

(SŁOWNIE …………………………………………………………………………… )         
w tym podatek VAT (kwota): ……………………………………………… PLN. 

Czas realizacji zamówienia uzupełniającego ustalamy na ………………… minut 

w części 5. Warzywa i owoce świeże oraz suszone, jaja za wyjątkiem ziemniaków 

zgodnie ze specyfikacją ofertowo – cenową zawartą w załączniku nr 2e,  za cenę ofertową:  

netto: ………………………………………………….……… PLN  

(SŁOWNIE ……………………………………………………………………………) 
brutto: ………………………………………………….……… PLN  

(SŁOWNIE …………………………………………………………………………… )         
w tym podatek VAT (kwota): ……………………………………………… PLN. 

Czas realizacji zamówienia uzupełniającego ustalamy na ………………… minut 

w części 6. Ryby mrożone, warzywa i owoce mrożone  
zgodnie ze specyfikacją ofertowo – cenową zawartą w załączniku nr 2f,  za cenę ofertową:  

netto: ………………………………………………….……… PLN  

(SŁOWNIE ……………………………………………………………………………) 
brutto: ………………………………………………….……… PLN  

(SŁOWNIE …………………………………………………………………………… )         
w tym podatek VAT (kwota): ……………………………………………… PLN. 

Czas realizacji zamówienia uzupełniającego ustalamy na ………………… minut 
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w części 7. Ziemniaki 

zgodnie ze specyfikacją ofertowo – cenową zawartą w załączniku nr 2g,  za cenę ofertową:  

netto: ………………………………………………….……… PLN  

(SŁOWNIE ……………………………………………………………………………) 
brutto: ………………………………………………….……… PLN  

(SŁOWNIE …………………………………………………………………………… )         
w tym podatek VAT (kwota): ……………………………………………… PLN. 

Czas realizacji zamówienia uzupełniającego ustalamy na ………………… minut

2. Oświadczamy,  że  zapoznaliśmy  się  ze  Specyfikacją  Istotnych  Warunków  Zamówienia
i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte. 

3. Przedmiot zamówienia wykonamy w terminach zgodnych z SIWZ. 
4. Oświadczam,  że  jestem związany  złożoną  ofertą  przez  30 dni  od  upływu terminu  składania

ofert . 
5. W  przypadku  przyznania  nam  zamówienia,  zobowiązujemy  się  do  zawarcia  umowy  na

warunkach oraz  w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 
6. Wskazujemy nr konta  bankowego, na który będą przelewane środki finansowe za realizację

zamówienia  objętego umową, w przypadku wyboru naszej oferty:  
 ……………………………………………………………………………………………… 
7. Korespondencję w sprawie przedmiotowego zamówienia proszę kierować na:  
Osoba do kontaktu: 

................................................................................................................................................ 
(podać adres) 

tel.: .......................................................................... 
faks: ........................................................................
e-mail: .....................................................................

Oferta wraz z oświadczeniami, dokumentami została złożona na ....... stronach, kolejno 
ponumerowanych od nr 1 do nr ..... 
Do oferty dołączam  następujące dokumenty:  
1) ......................................................................................... 
2) ......................................................................................... 
3) ......................................................................................... 
4) ......................................................................................... 
5) ......................................................................................... 
6) ......................................................................................... 
 
...................................................  ............................................................................................ 
  /miejscowość i data/                                /podpisy uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy/ 

*  niepotrzebne skreślić 
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ZAŁĄCZNIK NR 3

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24
UST. 1 USTAWY PZP 

Wykonawca/wykonawcy

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

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

Oświadczenie 1

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego na „Sukcesywne  dostawy  artykułów  spożywczych  do  Gminnego
Przedszkola  Publicznego  im.  Jana  Brzechwy  w  Górze”, oświadczam/my, że nie podlegam/my
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych.

........................., dn. ................. ...........................................................
Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń wiedzy w imieniu

Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki

1  Podpisuje każ�dy wykonawca składający ofertę. W prżypadku Wykonawco� w wspo� lnie ubiegających się o żamo� wienie
powyż�sży dokument podpisuje każ�dy ż Wykonawco� w wspo� lnie ubiegających się o udżielenie żamo� wienia lub Pełnomocnik
umocowany do składania os�wiadcżen�  wiedży w imieniu każ�dego ż Wykonawco� w osobno.

18



Zamawiający GMINNE PRZEDSZKOLE PUBLICZNE IM. JANA BRZECHWY W GÓRZE

Przetarg nieograniczony na: SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DO GMINNEGO PRZEDSZKOLA 
PUBLICZNEGO IM. JANA BRZECHWY W GÓRZE

Sygnatura akt: GPPG.262.1.2019
ZAŁĄCZNIK NR 4
ISTOTNE WARUNKI UMOWY

UMOWA 
zawarta w dniu …………………………… 

pomiędzy

Gminą  Miedźna,  ul.  Wiejska  131,  43-227 Miedźna  NIP:  638-164-24-24 REGON:  276258291  –
Gminne Przedszkole Publiczne im. Jana Brzechwy w Górze, 43-227 Góra, ul. Kręta 13 w imieniu,
którego działa w ramach udzielonego pełnomocnictwa Dyrektor Renata Koczy, zwanym w dalszej
części „Zamawiającym”,

a

zwanym ....................................................................................................................................................

zwanym dalej „Wykonawcą” o następującej treści: 

 
PRZEDMIOT UMOWY 

§ 1  
1. Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje

do  wykonania sukcesywną dostawę  artykułów  spożywczych (zwanych  dalej  towarem  lub
przedmiotem umowy) do stołówki przedszkolnej w Gminnym Przedszkolu Publicznym im. Jana
Brzechwy w Górze mieszczącej się przy ulicy Krętej 13, 43-227 Góra w części……………

2. Umowa będzie realizowana partiami na podstawie zamówień  składanych przez Zamawiającego
Wykonawcy.

3. Szczegółowy  zakres  przedmiotu  umowy  –  określają  załączniki  nr:……………do  niniejszej
umowy  oraz  Specyfikacja  Istotnych  Warunków  Zamówienia  stanowiące  integralną  część
umowy. 

 
§ 2   

1. Przedmiot  umowy winien spełniać wymogi w zakresie jakości handlowej,  o której  mowa  w
ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych 
 (Dz. U. z 2019 r., poz. 2178).  

2. Wykonawca  zobowiązany  jest  dostarczyć  przedmiot  umowy  odpowiadający  wymogom
zawartym w ustawie  z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia  (Dz. U. z
2019 r., poz. 1252). 

3. Wykonawca udziela  Zamawiającemu gwarancji  jakości  zdrowotnej  i  trwałości  dostarczonego
towaru  do  daty  minimalnej  trwałości  lub  terminu  przydatności  do  spożycia,  określonych  na
czytelnych etykietach. 

4. Wykonawca  gwarantuje  Zamawiającemu,  że  dostarczany  towar  będzie  wolny  od  wad,  oraz
będzie spełniać wszelkie wymagania określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia. 
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5. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  zmiany  (zwiększenia  lub  zmniejszenia)  ilości  towaru

podanego w arkuszu kalkulacyjnym w załączniku nr ………. do umowy jednak zmiana ta nie
może powodować zwiększenia kwoty o której mowa w § 7 ust.1 umowy. 

6. Wykonawca  na  własny  koszt  zabezpieczy  towar  na  czas  przewozu  (opakowania,  pojemniki
przystosowane do danego asortymentu). 

7. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostawę i jakość towaru.  

TERMIN REALIZACJI 
 
§ 3 

1. Termin realizacji przedmiotu umowy - od dnia 02.01.2020 r. do 31.12.2020 r. 
2. Zamawiający zastrzega, że w przypadku gdy kwota , o której mowa w § 7 ust. 1 umowy zostanie

w całości wykorzystana przed terminem, o którym mowa w ust. 1 umowa wygasa.  
 

SPOSÓB REALIZACJI 
REKLAMACJA 

 
§ 4 

1. Podstawą dostawy danej partii towaru będzie każdorazowo zamówienie   składane telefonicznie,
drogą elektroniczną (e-mail), bądź faksem przez Zamawiającego. Zamówienie  musi zawierać
następujące  elementy:  ilość  zamawianego  towaru  i  jego  rodzaj,  termin  dostawy,  miejsce
dostawy.

2. Wykonawca niezwłocznie po złożeniu zamówienia,  poinformuje Zamawiającego o całkowitej
cenie towaru objętego złożonym zamówieniem. 

3. Wykonawca  zobowiązuje  się  przygotować  towar  i  dostarczyć  go  do  miejsca   dostawy
następnego dnia roboczego po dniu złożenia zamówienia przez Zamawiającego pod warunkiem,
iż  Zamówienie  zostało  złożone  przez  Zamawiającego  do  godziny  15.  W  przypadku  gdy
zamówienie zostało złożone po tej godzinie Wykonawca, może je zrealizować w najbliższym
dniu roboczym przypadającym po dniu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.  

4. Dostawa nastąpi w  godzinach od 7 do 8 rano.
5. Na  potrzeby  niniejszej  umowy  strony  pod  pojęciem  dnia  roboczego  rozumieją  dzień

przypadający  na  okres  pomiędzy  poniedziałkiem  a  piątkiem  oprócz  dni  wolnych  od  zajęć
dydaktyczno-wychowawczych.

6. Dostawa będzie realizowana przy użyciu środków transportowych przeznaczonych do przewozu
żywności, zgodnie z obowiązującymi przepisami . 

7. W przypadku gdy  termin dostawy wskazany w zamówieniu jest dłuższy niż jeden dzień roboczy
wówczas Wykonawcę obowiązuje termin dostawy wskazany w  zamówieniu.

8. W przypadku gdy Zamawiający w zamówieniu  wskaże jako termin dostawy  dzień złożenia
zamówienia, wówczas Wykonawca jest obowiązany jedynie przygotować w tym dniu towar do
wydania i w takim przypadku Zamawiający może sam odebrać towar od Wykonawcy. Gdyby w
sytuacji,  o  której  mowa w zd.  1  Zamawiający  nie  dokonał  odbioru towaru od Wykonawcy,
wówczas Wykonawca jest obowiązany go dostarczyć Zamawiającemu zgodnie z ust. 3.      
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§ 5 
 

1. Zamawiający każdorazowo dokona odbioru produktów dostarczonych zgodnie z § 4  umowy.  
2. Wykonawca  jest  zobowiązany  dostarczyć  towar  w  ilości  odpowiadającej  zamówieniu  

o jakości wskazanej w SIWZ i w ofercie. 
3. Zamawiający zobowiązuje się niezwłocznie przy odbiorze zamówionej partii towaru sprawdzić

jego ilość i stan.
4. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  odmówienia  przyjęcia  dostarczonych  towarów,  jeżeli

wystąpią  jakiekolwiek  nieprawidłowości,  co  do  jakości,  terminu  przydatności  do  spożycia
danego produktu, bądź będzie on przewożony w nieodpowiednich warunkach.

5. Jeżeli  w  wyniku  sprawdzenia  ilości  i  stanu  Zamawiający  wnosi  zastrzeżenia  niezwłocznie
zawiadamia o tym Wykonawcę, a jeżeli  wada została ujawniona w obecności przedstawiciela
Wykonawcy umieszcza odpowiednią adnotację  na dowodzie dostawy. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany zakwestionowanej ilości dostarczonej partii towaru na
wolną od wad, w terminie  podanym przez Wykonawcę w formularzu ofertowym, liczonym od
telefonicznego lub osobistego zgłoszenia tego faktu przez Zamawiającego. 

7. Jeżeli Wykonawca nie uznał reklamacji albo w razie niezgodności stanowisk co do oceny jakości
towaru,  strony niezwłocznie  sporządzają  protokół  i  pobierają  próbki towaru.  Pobraną próbkę
wadliwego  towaru  Zamawiający  dostarczy  w  ciągu  2  godzin  do  Stacji  Sanitarno  –
Epidemiologicznej w Tychach w celu wydania orzeczenia co do  jakości dostarczonego towaru. 

8. Koszt badania próbek ponosi Wykonawca gdy ocena wskazała wadliwą jakość dostarczonego
towaru. 

9. Wyniki ekspertyz oraz badań laboratoryjnych wiążą strony. 

§ 6 
1. W  przypadku,  gdy  dostawa  danej  partii  towaru  nie  nastąpi   

w  określonym  w  Umowie  terminie,  Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  dokonania  zakupu
towaru od osoby trzeciej w ilości i asortymencie określonym w  niezrealizowanym w terminie
zamówienia. 

2. W przypadku zakupu wymienionego w ust. 1 zmniejsza się odpowiednio cena zamówienia oraz
kwota wskazana w § 7 ust. 1 o wartość tego zakupu. 

3. W  przypadku  zakupu  wymienionego  w  ust.  1  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zwrotu
Zamawiającemu kwoty stanowiącej  różnicę  pomiędzy tym zakupem, a  ceną niezrealizowanej
części zamówienia  . 

WYNAGRODZENIE 
 

§ 7   
1. Wartość  zamówień   składanych  przez  Zamawiającego  na  podstawie  niniejszej  umowy  nie

przekroczy kwoty ………………zł brutto (……………. złotych brutto). 
2. Zapłata nastąpi za faktycznie zrealizowane dostawy według cen jednostkowych określonych  

w załączniku nr …………… do niniejszej umowy.  
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3. Ostateczna  wartość  umowy wynikać  będzie  z  rzeczywiście  zleconych  i  wykonanych dostaw

(rzeczywiście dostarczonej ilości towaru)  potwierdzonych protokołami przez Zamawiającego i
nie może przewyższyć kwoty  określonej w ust. 1.

4. Strony ustalają,  że cena towaru objętego danym zamówieniem, uwzględnia wszystkie koszty
Wykonawcy  związane  z  realizacją  zamówienia,  a   w  szczególności  koszty  transportu,
rozładunku, ubezpieczenia na czas transportu, odbioru reklamowanych artykułów i ich wymiany
na nowe. 

5. Wraz  z  każdą  dostawą  Wykonawca  dostarczy  Zamawiającemu  dokument  potwierdzający
wydanie towaru odpowiadający każdorazowej dostawie zamówionych towarów.. 

6. Faktura wystawiana będzie przez Wykonawcę za dostawy zrealizowane w okresie tygodnia. 
7.  Cena  zrealizowanego  zamówienia  zostanie  zapłacona   po  wystawieniu  przez  Wykonawcę

prawidłowej  faktury  oraz  po  stwierdzeniu  przez  pracownika  Zamawiającego  dostarczenia
wszystkich  zamówionych  pozycji  i  ilości,  zgodnych  z  podanym  w  formularzu  cenowym
stanowiącym załącznik  do  niniejszej  umowy i  cenami  jednostkowymi,  na  podstawie  faktury
płatnej przelewem bankowym.

8.  Ceny jednostkowe towarów określone w załączniku do umowy, są niezmienne przez cały okres
realizacji umowy. 

9.  Faktura  VAT  płatna  będzie  na  rachunek  bankowy  Wykonawcy  w  niej  wskazany   
 w terminie do 30 dni od daty jej doręczenia do siedziby Zamawiającego wraz z dokumentami
potwierdzającymi wydanie towaru objętego zamówieniami, których dotyczy dana faktura VAT..  

10. W przypadku  nie  złożenia  przez  Zamawiającego  w  okresie  realizacji  umowy  zamówień   o
wartości wskazanej w § 7 ust. 1, Wykonawca nie będzie dochodził od Zamawiającego z tego tyłu
jakichkolwiek roszczeń .

11. Nabywcą  wskazanym w fakturach  VAT,  o  których mowa powyżej,  będzie  Gmina  Miedźna,
natomiast  odbiorcą i  płatnikiem ww. faktury VAT będzie Gminne Przedszkole Publiczne im.
Jana Brzechwy w Górze, 43-227 Góra, ul. Kręta 13. 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY  
§ 8 

 
. 

1. W razie zaistnienia istotnej przesłanki, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym,
czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający  może odstąpić od
umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, także jeżeli:

a) zostanie   wydany   nakaz   zajęcia  majątku   Wykonawcy  na  podstawie  jakiegokolwiek 
tytułu prawnego

b) Wykonawca przerwał realizację dostaw i nie realizuje ich przez okres 3 dni roboczych 
pomimo dodatkowego wezwania na piśmie przez Zamawiającego.
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c) Wykonawca dostarcza towar niezgodny z wymaganiami określonymi w niniejszej umowie.
d) został złożony wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego bądź restrukturyzacyjnego

       wobec Wykonawcy.

3. Jeżeli  Wykonawca  wykonuje  umowę  wadliwie  albo  sprzecznie  z  jej  postanowieniami
Zamawiający  wzywa go  do zmiany  sposobu  wykonywania  umowy i  wyznacza  mu w tym celu
odpowiedni  termin.  Po  bezskutecznym  upływie  wyznaczonego  terminu  Zamawiający  może  od
umowy odstąpić .

4. Zamawiający  jest  uprawniony  do  złożenia  oświadczenia  o  odstąpieniu  od  umowy  w
przypadkach wskazanych w ust. 2 i 3  w terminie do 30 dni od dnia powzięcia informacji  o
przyczynie uprawniającej do odstąpienia od umowy.
5. Uprawnienie Zamawiającego do odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, 2 i 3  może
dotyczyć całości jak i niezrealizowanej części umowy.
6. Odstąpienie od umowy, powinno nastąpić w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie .
7. Odstąpienie od umowy w trybie, o którym mowa w ust. 3 będzie traktowane jako odstąpienie
od umowy z winy Wykonawcy.
8. Wszelkie inne uzasadnione koszty dodatkowe związane z odstąpieniem od umowy, poniesie
strona, która spowodowała odstąpienie od umowy.

KARY UMOWNE 
§ 9 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  

a)w  wysokości  1% ceny  brutto  danego   zamówienia  za  każdą  godzinę  opóźnienia  w  jego
dostawie, jeżeli towar  nie został dostarczony w terminie wskazanym w § 4 ust. 1 umowy; 

b)w wysokości  5%  ceny  brutto danego zamówienia,  za każdy przypadek gdy dostarczony
towar ilościowo lub  jakościowo nie odpowiada złożonemu zamówieniu (braki ilościowe lub
wady jakościowe); 

c)za  odstąpienie  od  umowy  przez  Wykonawcę  z  przyczyn  zależnych  od  Wykonawcy  
w wysokości 10% maksymalnej wartości umowy brutto i  wskazanej w § 7 ust. 1; 

d)za  odstąpienie  od  umowy przez  Zamawiającego  z  przyczyn  zależnych  od Wykonawcy   
w wysokości 10% maksymalnej wartości umowy brutto wskazanej w  § 7 ust. 1  .  

2. Zamawiającemu  przysługuje  prawo  do  dokonania  potrącenia  naliczonych  kar  umownych   
z objętych fakturą należności przysługujących Wykonawcy.  

3. Wysokość naliczonej kary umownej określonej w ust. 1 pkt a i b nie może przekroczyć 40 %
maksymalnej wartości umowy brutto wskazanej w § 7 ust. 1 umowy.

4. Jeżeli  naliczone przez Zamawiającego kary umowne nie  pokrywają całości  poniesionej  przez
niego  szkody,  Zamawiający  może  dochodzić  odszkodowania  uzupełniającego  na  zasadach
ogólnych określonych w kodeksie cywilnym.
5. Pomimo odstąpienia od części lub całości umowy, Zamawiający nie traci uprawnienia do 
naliczenia wobec Wykonawcy kar umownych określonych w niniejszym paragrafie.
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ZMIANY DO UMOWY  
§ 10  

1.Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 1  ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje
możliwość wprowadzenia zmian do umowy w zakresie: 

a) zmiany  sposobu  konfekcjonowania  towarów  objętych  umową  w  przypadku  zmiany
wielkości  opakowania  wprowadzonej  przez  producenta  z  zachowaniem  zasady
proporcjonalności w stosunku do ceny objętej umową, na podstawie pisemnego wniosku
Wykonawcy, pod warunkiem uzyskania zgody Zamawiającego; 

b) zmiany  asortymentu  określonego  w  załącznikach  nr  …………  do  umowy 
w  zależności  od  potrzeb  Zamawiającego,  jednak  zmiana  ta  nie  może  powodować
zwiększenia kwoty o której mowa w § 7 ust.1 umowy; 

c) w przypadku  wstrzymania  lub  zakończenia  produkcji  towarów  będących  przedmiotem
dostawy,  możliwość  dostarczania  odpowiedników  towarów  objętych  umową,  o
parametrach nie gorszych niż towary objęte ofertą, przy zachowaniu ceny ofertowej  dla
danego towaru, na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy, pod warunkiem uzyskania
zgody Zamawiającego;

d) zmiany wysokości kwoty określonej w § 7 ust. 1 umowy lub zmiany cen jednostkowych
towarów wskazanych w załączniku nr ... do umowy, w sytuacji gdy średnia cena rynkowa
dostarczanych towarów w ramach jednej grupy wzrośnie o ponad 50 % w stosunku do
treści oferty;

e)  w przypadku zmiany stawki VAT wartości  netto  z  oferty Wykonawcy pozostaną bez
zmian, a nowa kwota ceny brutto Wykonawcy zostanie wyliczona na podstawie nowych
przepisów;

2. Wszelkie  zmiany  do  niniejszej  umowy  wymagają  pod  rygorem  nieważności  zachowania
formy pisemnej w formie aneksu. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o zmianie formy prowadzonej
działalności oraz zmianie adresu siedziby firmy i zamieszkania jej właściciela, pod rygorem
uznania korespondencji kierowanej na ostatni podany przez Wykonawcę adres za doręczony.
Powyższe zobowiązanie dotyczy okresu obowiązywania umowy, rękojmi gwarancji oraz nie
zakończonych rozliczeń wynikających z umowy.  

 

PRZEDSTAWICIELE STRON  
§ 11   

1. Nadzór nad realizacją umowy po stronie Wykonawcy  
będzie pełnił/a  

p. ……………………………………………, tel. ................................................................ 
2. Koordynatorem w zakresie realizacji przedmiotu umowy po stronie Zamawiającego będzie  

p. …………………………………………...., tel. …………………………………….… 
3. Osoby, o których mowa w ust.1 i 2  uprawnione są składania wiążących oświadczeń woli w
zakresie  wykonywania  niniejszej  umowy  w  imieniu  stron,  w  szczególności  do  składania  i
przyjmowania  zamówień  częściowych  w  ich  imieniu,  czy  też  podpisywania    stosownych
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protokołów odbioru. Uprawnienie do składania wiążących oświadczeń woli w imieniu stron nie
dotyczy  oświadczeń  w przedmiocie  zmiany  postanowień  niniejszej  umowy oraz  rozwiązania
niniejszej umowy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
§ 12   

 
1.Przelew  wierzytelności  wynikających  z  niniejszej  umowy  wymaga  pisemnej  zgody

Zamawiającego. 
2.Ewentualne spory wynikłe z wykonania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez właściwe sądy

według siedziby Zamawiającego. 
3.W sprawach  nie  uregulowanych  niniejszą  umową mają  zastosowanie  przepisy  Ustawy Prawo

Zamówień Publicznych oraz Kodeksu Cywilnego. 
4.Umowa sporządzona została w czterech egzemplarzach z przeznaczeniem trzech egzemplarzy dla

Zamawiającego, jednego egzemplarza dla Wykonawcy. 
5.Załącznikami do niniejszej umowy są1: 

a) załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia w części I.
b) załącznik nr 2 - opis przedmiotu zamówienia w części II.
c) załącznik nr 3 - opis przedmiotu zamówienia w części III.
d) załącznik nr 4 - opis przedmiotu zamówienia w części IV.
e) załącznik nr 5 - opis przedmiotu zamówienia w części V
f) załącznik nr 6 - opis przedmiotu zamówienia w części VI.
g) załącznik nr 7 - opis przedmiotu zamówienia w części VII.

 

1 niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 5  OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Wykonawca:

……………………………………

……………………………………

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

reprezentowany przez: Zamawiający:

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

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

(imię, 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 SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.  „Sukcesywne dostawy
artykułów  spożywczych  do  Gminnego  Przedszkola  Publicznego  im.  Jana  Brzechwy  w  Górze
oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że na dzień składania ofert spełniam(-y) warunki udziału w postępowaniu t.j.:

1) wszyscy  pracownicy  mający  bezpośredni  kontakt  z  dostarczaną  na  rzecz  Zamawiającego
żywnością  posiadają aktualne  określone  przepisami  o chorobach zakaźnych i  zakażeniach
orzeczenia lekarskie do celów sanitarno – epidemiologicznych  o braku przeciwskazań do
wykonywania pracy przy wykonywaniu, których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia
na inne osoby;

2) dysponuję/jemy odpowiednim potencjałem technicznym gwarantującym dowóz surowców w
pojemnikach  oraz  opakowaniach  posiadających  atest  PZH  odnośnie  dopuszczenia  do
kontaktu z żywnością, tak, by dostawy realizowane były zgodnie z właściwymi przepisami
prawa

………………….. dnia ………….……. r. ........................................................
(podpis)

26



Zamawiający GMINNE PRZEDSZKOLE PUBLICZNE IM. JANA BRZECHWY W GÓRZE

Przetarg nieograniczony na: SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DO GMINNEGO PRZEDSZKOLA 
PUBLICZNEGO IM. JANA BRZECHWY W GÓRZE

Sygnatura akt: GPPG.262.1.2019
ZAŁĄCZNIK NR 6

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ
SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

Na podstawie art. 24 ust. 11 Ustawy Pzp, Wykonawca oświadcza, że:  

 
1) nie należy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.  

o ochronie konkurencji i konsumentów z żadnym z Wykonawców, którzy złożyli ofertę  
w niniejszym postępowaniu*, 

 
lub 
 

2) należy do tej  samej grupy kapitałowej  w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.  
o  ochronie  konkurencji  i  konsumentów  (Dz.  U.  z  2017  r.  poz.  229  z  późn.  zm.)   
z następującymi Wykonawcami, którzy złożyli ofertę w niniejszym postępowaniu: 

a) ……………………………………………………………………  
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, 
KRS/CEiDG), 
b) ……………………………………………………………………  
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, 
KRS/CEiDG), 
c) ……………………………………………………………………  

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, 
KRS/CEiDG)* 

  
 
 
 
 
Podpis …………………………………………….. 

(osoba lub osoby upoważnione do podpisywania w imieniu Wykonawcy) 

Data: ………………………………………………. 
                                            
* niepotrzebne skreślić; 
** Zgodnie z art. 24 ust. 11 Ustawy Pzp Wykonawca przedkłada Zamawiającemu powyższe 

oświadczenie  w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie 
internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 wraz ze złożeniem oświadczenia. 
Wykonawca może przedstawić dowody,  że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do 
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
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