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POSTANOWIENIA 
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

(SIWZ) 
 
ROZDZIAŁ I.  ZAMAWIAJĄCY 
 
 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr  3 w Rudzie Śląskiej 
 ul. Główna 40 
 41- 711 Ruda Śląska 
  
zwany dalej „Zamawiającym” 
 
ROZDZIAŁ II.  TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
 

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytanie o cenę zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.759, z późn.zm.) zwaną w 
dalszej części „ustawą”. 
W sprawach nieuregulowanych zapisami niniejszej SIWZ, stosuje się przepisy wspomnianej ustawy. 
 
ROZDZIAŁ III.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Zakup wraz z dostawą artykułów żywnościowych (produktów spożywczych) dla Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego nr 3 w Rudzie Śląskiej. Artykuły żywnościowe pogrupowane zostały w następujące 
części zamówienia – pakiety: 

1) mięso i wędliny  
2) pieczywo  
3) produkty mleczarskie  
4) warzywa i owoce  
5) pozostałe artykuły spożywcze 
6) mrożonki 

 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do SIWZ. 
 
 
ROZDZIAŁ IV.  INFORMACJA NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA I MOŻLIWOŚCI 

SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH 
 
1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, na jedną lub więcej wybranych 

części (także na całość zamówienia) – co oznacza możliwość złożenia oferty na wybrane pakiety 
artykułów żywnościowych. 

2. Wybór oferty najkorzystniejszej nastąpi oddzielnie dla każdej części zamówienia – pakietu 
artykułów żywnościowych. 

 
 
ROZDZIAŁ V.  INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT 

WARIANTOWYCH 
 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 
 
ROZDZIAŁ VI.   INFORMACJA NA TEMAT PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIEŃ 

UZUPEŁNIAJĄCYCH  
 

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 7 ustawy. 
 
 
ROZDZIAŁ VII. MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY 

ZAWRZE UMOWĘ RAMOWĄ 
 
Zamawiający nie przewiduje w niniejszym postępowaniu zawarcia umowy ramowej. 
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ROZDZIAŁ VIII. INFORMACJA W SPRAWIE ZWROTU KOSZTÓW W POSTĘPOWANIU 
 
Koszty udziału w postępowaniu, a w szczególności koszty sporządzenia oferty, pokrywa Wykonawca. 
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu (za wyjątkiem zaistnienia sytuacji, 
o której mowa w art. 93 ust. 4 ustawy). 
 
ROZDZIAŁ IX. INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA JEDNEJ OFERTY, 

PRZEZ DWA LUB WIĘCEJ PODMIOTÓW ORAZ UCZESTNICTWA 
PODWYKONAWCÓW 

 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (możliwość składania jednej 
oferty, przez dwa lub więcej podmiotów), pod warunkiem, że taka oferta będzie spełniać 
następujące wymagania: 

a) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą ustanowić pełnomocnika do 
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania 
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy 
spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki 
wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę; 

b) Wykonawcy tworzący jeden podmiot przedłożą wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo – 
zgodnie z rozdz. XII pkt. 7.2. SIWZ - Inne oświadczenia i dokumenty – nie dotyczy 
spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki 
wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę; 

Uwaga 1: pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej (lit. a i b) może wynikać albo 
z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z zawartej pomiędzy wykonawcami umowy, 
regulującej współpracę tych podmiotów. 
c) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich 

Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z wykonawców lub pełnomocnika); 
d) Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zobowiązany 

jest złożyć dokumenty wymienione w rozdziale XII w pkt 1.1. i 1.2. SIWZ. 
e) Wspólnie Wykonawcy tworzący jeden podmiot mogą złożyć dokumenty wymienione 

w rozdz. XII pkt 4.2. SIWZ. 
Uwaga 2: wspólne złożenie dokumentów, o którym wyżej mowa, prowadzić ma do 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, opisanych w SIWZ 
(wystarczające będzie, jeżeli dokumenty te złoży tylko jeden z Wykonawców 
wspólnie składających ofertę, o ile wykazane zostanie w ten sposób spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu postawionych w SIWZ); 

f) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 4.1. 
rozdziału XII SIWZ Wykonawcy składający ofertę wspólną mogą złożyć łącznie, pod 
warunkiem, iż oświadczenie to zostanie podpisane w imieniu wszystkich podmiotów 
występujących wspólnie (przez Pełnomocnika) lub przez wszystkie podmioty składające 
ofertę wspólną; Zamawiający dopuszcza również złożenie Oświadczenia przez każdego 
z Wykonawców odrębnie. 

g) wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z Wykonawcą występującym jako 
Pełnomocnik pozostałych. 

 
2. Zamawiający dopuszcza w postępowaniu uczestnictwo podwykonawców. Wykonawca, który 

zamierza wykonywać zamówienie przy udziale podwykonawcy, musi wyraźnie w ofercie wskazać, 
jaką część/zakres zamówienia wykonywać będzie w jego imieniu podwykonawca. 
Należy wypełnić odpowiednio załącznik nr 1 – formularz oferty. W przypadku, gdy Wykonawca 
nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale podwykonawców, należy wpisać w formularzu 
„nie dotyczy” lub inne podobne sformułowanie. Jeżeli Wykonawca zostawi ten punkt formularza 
nie wypełniony (puste pole), Zamawiający uzna, iż zamówienie zostanie wykonanie siłami 
własnymi, bez udziału podwykonawców. 

 
 
ROZDZIAŁ X.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 

Zamówienie należy zrealizować w terminie: sukcesywnie od podpisania umowy do 30.06.2021 roku 
z zastrzeżeniem, iż umowę uznaje się za wykonaną także w przypadku wyczerpania łącznej kwoty 
wynagrodzenia, stanowiącej cenę ofertową podaną przez Wykonawcę w formularzu oferty 
ROZDZIAŁ XI.  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
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  OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 
  INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MUSZĄ 

DOŁĄCZYĆ DO OFERTY WYKONAWCY 
 

1. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie, nie mogą podlegać wykluczeniu 
z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy. 
 

W celu wykazania spełniania w/w warunku tj. braku podstaw do wykluczenia z postępowania 
o udzielenie zamówienia, wraz z ofertą należy dołączyć: 

1.1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy – zgodnie 
z załącznikiem nr 2 do SIWZ; 
1.2. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, 
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; w przypadku, gdy 
Wykonawcą składającym ofertę jest osoba fizyczna, należy złożyć oświadczenie w zakresie art. 24 
ust. 1 pkt 2 ustawy – zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ; 

 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki z art. 22 
ust. 1 ustawy dotyczące: 

2.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

2.2. posiadania wiedzy i doświadczenia. 
2.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia. 
2.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
 

 
3. Inne oświadczenia i dokumenty, które należy przedłożyć wraz z ofertą. 
7.1. Oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z warunkami zamówienia i z załączonym wzorem 

umowy oraz, że przyjmuje ich treść bez żadnych zastrzeżeń-na formularzu oferty – zgodnie 
z załącznikiem nr 1 do SIWZ. 

1.2. Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się 
o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, 
potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie. 

 
 
ROZDZIAŁ XII.  INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 

Z WYKONAWCAMI 
 

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, z zastrzeżeniem ust. 2 
niniejszego rozdziału, Zamawiający oraz Wykonawcy mają obowiązek przekazywać wyłącznie na 
piśmie, faksem lub drogą elektroniczną (adres Zamawiającego, nr faksu oraz adres e-mail podany 
został w oznaczeniu Zamawiającego na stronie tytułowej SIWZ). 

2. W przypadku konieczności złożenia przez Wykonawcę dokumentów na wezwanie 
Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 3 ustawy, dokumenty te muszą zostać złożone w takiej 
samej formie jak do oferty tj. w formie pisemnej, w oryginale lub kopii poświadczonej przez 
Wykonawcę za zgodność z oryginałem. 

3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej ma obowiązek 
potwierdzić fakt otrzymania korespondencji. 

4. Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej bądź o unieważnieniu postępowania Zamawiający 
przekaże telefonicznie. 

 
 
ROZDZIAŁ XIII. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SIWZ 
 

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 
2. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednakże nie później niż na 2 dni przed upływem 

terminu składania ofert, o ile wniosek o wyjaśnienie Specyfikacji wpłynie do Zmawiającego 
nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

3. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu do składania ofert, Zamawiający może 
zmienić treść dokumentów składających się na SIWZ. Każda wprowadzona przez Zamawiającego 
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zmiana staje się w takim przypadku częścią Specyfikacji. Zostanie ona doręczona wszystkim 
Wykonawcom, którym przekazano specyfikację (oraz zadającym pytania do SIWZ) i będzie dla 
nich wiążąca. 

4. Zamawiający oświadcza, iż nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia 
treści SIWZ. 

 
 
ROZDZIAŁ XIV.  OSOBY ZE STRONY ZAMAWIAJĄCEGO UPRAWNIONE DO 

POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 
 

Zamawiający wyznacza następującą/e osobę/y do porozumiewania się z Wykonawcami, w sprawach 
dotyczących niniejszego postępowania: 
 
 - intendent 
      

 
ROZDZIAŁ XV.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu. 
 
 
ROZDZIAŁ XVI.  TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
 

Termin związania ofertą wynosi: 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem 
terminu składania ofert, określonym w rozdziale XX SIWZ. Dzień ten jest 1 (pierwszym) dniem terminu 
związania ofertą. 
 
 
ROZDZIAŁ XVII.   OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 
 

1. Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty lub według takiego samego schematu, 
stanowiącego załączniki nr 1a do 1e  do SIWZ. 

 

2. Do oferty należy dołączyć: 
2.1. Spis wszystkich załączonych dokumentów (spis treści) – zalecane, nie wymagane. 
2.2. Dokumenty i oświadczenia wymagane odpowiednimi postanowieniami SIWZ. 
2.3. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami (dokumentami i oświadczeniami) stanowi jedną całość. 

Zaleca się, aby wszystkie strony były ze sobą połączone w sposób uniemożliwiający ich 
samoczynną dekompletację (np. zszyte, spięte, zbindowane itp.). 

 

3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na określony asortyment. 
3.1. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami SIWZ. 
 
4. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona na piśmie, w języku polskim. 
4.1. Dokumenty, w tym oświadczenia, sporządzone w języku obcym, należy składać wraz 

z tłumaczeniem na język polski – nie dotyczy formularza oferty, który musi być sporządzony 
zgodnie z wymogiem podanym w pkt 4 niniejszego rozdziału. 

4.2. Oferta musi być napisana na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym atramentem. 
4.3. Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. 
4.4. Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenie Wykonawcy, muszą być również 

podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. 
4.5. Upoważnienie/pełnomocnictwo do podpisania oferty, do poświadczania dokumentów za zgodność 

z oryginałem oraz do parafowania stron należy dołączyć do oferty, o ile nie wynika ono z innych 
dokumentów załączonych przez Wykonawcę. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale 
bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie. 

4.6. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, powinny być parafowane przez osobę/y 
upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. 

 

5. Zaleca się, aby zapisane strony oferty, wraz z dołączonymi do niej dokumentami i oświadczeniami 
były ponumerowane oraz parafowane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania 
Wykonawcy. W przypadku, gdy jakakolwiek strona zostanie podpisana przez Wykonawcę, parafa 
na tej stronie nie jest już wymagana. 
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6. Wykonawca powinien zamieścić ofertę wraz z pozostałymi dokumentami oświadczeniami w dwóch 
kopertach, opisanych w następujący sposób: 

 
a) koperta zewnętrzna: 

- powinna być zaadresowana na Zamawiającego, na adres podany na wstępie SIWZ, 
- opisana: „Oferta na: Zakup wraz z dostawą artykułów żywnościowych dla Zespołu 

Szkolno- Przedszkolnego nr 3 w Rudzie Śląskiej – Nie otwierać przed 29.12.2020 r. godz. 10.00” 
b) koperta wewnętrzna: 

- powinna być zaadresowana oraz opisana jw. oraz dodatkowo musi zawierać nazwę i adres 
Wykonawcy. 

 

7. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że 
Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu, przed 
upływem terminu do składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty 
należy umieścić w kopercie, opisanej jak wyżej w pkt. 6. Koperta dodatkowo musi być oznaczona 
określeniami: „Zmiana” lub „Wycofanie”. 

 

8. Złożona oferta wraz z załącznikami będzie jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji co, do których 
Wykonawca składając ofertę zastrzegł (w odniesieniu do tych informacji), że nie mogą być one 
udostępniane.  

8.1. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, winny być zgrupowane i stanowić 
oddzielną część oferty, opisaną w następujący sposób: „tajemnice przedsiębiorstwa – tylko 
do wglądu przez Zamawiającego”. 

8.2. Po otwarciu złożonych ofert, Wykonawca, który będzie chciał skorzystać z jawności dokumentacji z 
postępowania (protokołu), w tym ofert, musi wystąpić w tej sprawie do Zamawiającego 
z wnioskiem. 

 
ROZDZIAŁ XVIII.  OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 
 

1. Wykonawca poda cenę ofertową oraz poszczególne ceny jednostkowe na formularzu oferty, 
zgodnie z załącznikiem nr 1a do 1e do SIWZ. 

2. Podane ceny jednostkowe netto muszą zawierać wszystkie koszty związane z realizacją 
zamówienia, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia.  

3. Ceny jednostkowe będą stałe i nie mogą się zmienić.  
4. Cenę oferty wynikającą z sumy poszczególnych cen jednostkowych netto przemnożonych przez 

szacunkowe ilości poszczególnych produktów, jakie zamierza nabyć Zamawiający w trakcie 
realizacji umowy, należy podać w następujący sposób: łącznie z należnym podatkiem VAT – 
cena brutto. 

5. Cena ofertowa musi być podana w złotych polskich, cyfrowo i słownie (do drugiego miejsca po 
przecinku). Brak określenia ceny w postaci słownej poczytany zostanie za błąd co do formy oferty 
i nie będzie skutkować jej odrzuceniem. 

6. Za cenę oferty będzie uznawać się łączną cenę brutto, podaną w formularzu oferty – łączne 
wynagrodzenie Wykonawcy. 

 
 
ROZDZIAŁ XIX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3  w 
sekretariacie nie później niż do dnia 29 grudzień 2020r. do godziny 8.00 

2. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym w pkt. 1 niniejszego 
rozdziału, zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom. 

3. Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w dniu 29 grudzień 2020r. o godzinie 10.00 
w gabinecie Dyrektora w siedzibie Zamawiającego. 

 
 
ROZDZIAŁ XX.  INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT 
 

1. Otwarcie ofert jest jawne. 
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2. Podczas otwarcia kopert z ofertami, Zamawiający poda (odczyta) imię i nazwisko, nazwę (firmę) 
oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące 
ceny oferty, terminu wykonania zamówienia oraz warunków płatności zawartych w ofercie. 

2.1. W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego wniosek Zamawiający  
prześle mu wszystkie informacje, o których mowa w pkt. 2 i 3 niniejszego rozdziału. 

 

3. W toku badania ofert Zamawiający sprawdzi, czy poszczególni Wykonawcy nie podlegają 
wykluczeniu z postępowania, na podstawie, art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy. 

3.1. Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania, uznaje się za odrzuconą, zgodnie z art. 24 
ust. 4 ustawy. 

 

4. Z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, oferta niezgodna z ustawą Prawo zamówień 
publicznych lub sprzeczna (nie odpowiadająca) z treścią SIWZ, podlega odrzuceniu. 
Wszystkie przesłanki, w przypadkach których Zamawiający jest zobowiązany do odrzucenia 
oferty, zawarte są w art. 89 ustawy. 

 

5. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez 
Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. 

 

6. Zamawiający poprawi w tekście oferty omyłki wskazane w art. 87 ust. 2 ustawy, niezwłocznie 
zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta zostanie poprawiona. 

 
7. W przypadku, gdy złożona zostanie mniej niż jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu, 

postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia zostanie unieważnione. Zamawiający 
unieważni postępowanie także w innych przypadkach, określonych w ustawie w art. 93 ust. 1 
ustawy. 

 

8. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, który złoży ofertę niepodlegającą odrzuceniu, 
i która zostanie uznana za najkorzystniejszą (uzyska największą liczbę punktów przyznanych 
według kryteriów wyboru oferty określonych w niniejszej SIWZ). 

 

9.  Zamawiający powiadomi o wynikach przetargu przesyłając zawiadomienie wszystkim 
Wykonawcom, którzy złożyli oferty oraz poprzez zamieszczenie informacji o wyborze oferty 
najkorzystniejszej w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń znajduje 
się przy wejściu  w siedzibie Zamawiającego). 
 

9.1. Zawiadomienie o wyniku przetargu przesyłane do Wykonawców, którzy złożyli oferty, będzie 
zawierało informacje o: 
- wyborze najkorzystniejszej oferty (nazwa i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano; 
uzasadnienie jej wyboru; nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz 
ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom 
w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację); 
- Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone, wraz z podaniem uzasadnienia faktycznego 
i prawnego; 
- Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, wraz 
z uzasadnieniem faktycznym i prawnym, 
- terminie, określonym zgodnie z przepisami ustawy, po upływie którego umowa w sprawie 
zamówienia publicznego może być zawarta. 

 
 
ROZDZIAŁ XXI.  OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ 

PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH 
KRYTERIÓW 

 

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

 
cena ofertowa – 100 pkt 
 
2. Każdy z Wykonawców w poszczególnych kryteriach otrzyma odpowiednią liczbę punktów, 

wyliczoną w następujący sposób: 
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cena ofertowa - wg następującego wzoru: 
N 

I P =   -----   x  A 
B 

 
gdzie poszczególne litery oznaczają: 
I P – liczba punktów, 
N – cena ofertowa najniższa spośród wszystkich rozpatrywanych i nieodrzuconych ofert, 
B – cena ofertowa oferty badanej (przeliczanej), 
A – waga danego kryterium wyrażona w punktach  - 100 pkt. 
 

Uwaga 6: Przy obliczaniu punktów, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku. 
 
 
ROZDZIAŁ XXII. INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI ROZLICZANIA SIĘ 

W WALUTACH OBCYCH 
 

Zamawiający będzie rozliczał się z Wykonawcą wyłącznie z uwzględnieniem waluty polskiej. 
 
ROZDZIAŁ XXIII.  INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY 
 

1. Istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy, zawiera załączony do niniejszej SIWZ wzór 
umowy (załącznik nr 6). 

1.1. Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy, w stosunku do 
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami podanymi 
poniżej:  
a) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy: 
- podane ceny jednostkowe oraz łączne wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie (zmniejszeniu 
lub zwiększeniu), w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, 
- łączne wynagrodzenie Wykonawcy może ulec także zmianie (zmniejszeniu), w wyniku zmian 
ilościowych realizowanych dostaw, 

b) zmiana terminu realizacji zamówienia: 
- zastrzega się możliwość zmiany terminu wykonania umowy (dni i godziny realizacji 
poszczególnych dostaw), po uprzednim uzgodnieniu. 
c) zmiany ilościowe realizowanych dostaw: 
- zastrzega się, iż podane w opisie przedmiotu zamówienia ilości dostaw są szacunkowe i mogą ulec 
zmianie z zastrzeżeniem, iż nie może zostać przekroczona kwota łącznego wynagrodzenia Wykonawcy, 
podana w formularzu oferty jako „cena ofertowa”; 
d) zmiana zaoferowanego produktu na inny – równoważny: w przypadku wycofania danego produktu 
z rynku lub gdy stanie się on trudno dostępny na rynku lub nie spełnia wymogów, 
e) zmiana podwykonawcy; 
- dopuszcza się zmianę wskazanego podwykonawcy lub wprowadzenie podwykonawcy w zakresie 
nieprzewidzianym w złożonej ofercie; w przypadku, gdy podwykonawca udostępnił Wykonawcy swoje 
zasoby w celu wykazania spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu, nowy 
podwykonawca musi spełniać podane w SIWZ wymogi w takim samym zakresie, co poprzedni 
podwykonawca. 
 
2. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta wyłącznie z Wykonawcą, 

którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, po upływie terminów określonych 
w art. 94 ustawy. 

2.1. W przypadku wniesienia odwołania, aż do jego rozstrzygnięcia, Zamawiający wstrzyma podpisanie 
umowy. 

 

3. W przypadku dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia, przed podpisaniem umowy należy przedłożyć umowę 
regulującą współpracę tych podmiotów (umowa konsorcjum, umowa spółki cywilnej). 

 

4. Osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego do ustalania szczegółów związanych z podpisaniem 
umowy po wyborze najkorzystniejszej oferty, będzie: 
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Rudzie Śląskiej,  
tel. 32 2420958 
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ROZDZIAŁ XXIV. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 
WYKONAWCOM W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO 

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz 
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, 
przysługują środki ochrony prawnej określone przepisami działu VI ustawy. 

1.1. Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ, środki ochrony prawnej przysługują również 
organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony 
prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. 

2. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują 
przepisy działu VI ustawy – Środki ochrony prawnej (art. 179 – 198g ustawy). 

 
3. Wybrane informacje dotyczące wnoszenia środków ochrony prawnej: 
3.1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego 
podjętej w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub zaniechania czynności, 
do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 
 
3.2. 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. 
 
3.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej 
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 
kwalifikowanego certyfikatu. 
 
3.4. 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. 
Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do 
jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem do jego wniesienia za pomocą 
jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 (za pomocą faksu lub drogą elektroniczną). 

 
3.5. 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. 27 ust. 2 ustawy (faksem lub drogą 
elektroniczną), albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 
- odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec treści SIWZ, wnosi się w terminie 5 
dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia SIWZ na 
stronie internetowej. 
- odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 3.5.1. i 3.5.2. wnosi się w terminie 5 dni od 
dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o 
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 
 
3.6. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię 
odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli 
odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ, zamieszcza ją również na 
stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniona SIWZ, 
wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego. 

3.6.1. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od 
dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu 
rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się 
Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej 
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego 
certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie. 

 
3.7. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli: nie zawiera braków formalnych, uiszczono wpis. Wpis 
uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia 
dołącza się do odwołania. 
 
3.8. Z uwagi na fakt, iż wartość niniejszego zamówienia jest mniejsza, od tzw. kwoty unijnej, odwołanie 
przysługuje jedynie w przypadkach, o których mowa w art. 180 ust. 2 ustawy. 
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---------------------------            

Pieczęć Wykonawcy 

 

 

FORMULARZ OFERTY 

 

1.Oferta złożona do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytanie o cenę na : 

Zakup wraz z dostawą artykułów żywnościowych (produktów spożywczych) dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 

nr 3 w Rudzie Śląskiej –Część 1 –pakiet 1 : mięso i wędliny. 

 

2.Nazwa i adres Wykonawcy,nr regon,telefon i fax: 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

3.Cena ofertowa zamówienia(podana cyfrowo i słownie) –łączne wynagrodzenie Wykonawcy 

Netto:----------------------zł 

Brutto:----------------------zł 

Słownie:----------------------------------------------------- 

 

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

żywnościowych: 

Lp. Nazwa produktu Cena 

jedn.netto-za 1 

kg 

Ilość Rodzaj 

miary 

Cena łączna-

netto (kol.3 x 

kol.4) 

Stawka 

VAT-% 

Cena łączna-

brutto (kol.6 x 

kol.7) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

1. Kiełbasa drobiowa 

(do grzania) 

 140 kg    

2. Filet z indyka  200 kg    

3. Filet z kurczaka  200 kg    

4. Karczek b/k  150 kg    

5. Szynka b/k  200 kg    

6. Schab b/k  200 kg    

7. Łopatka b/k  200 kg    

8. Mięso pieczeniowe z 

indyka,medaliony 

 150 kg    

9. Parówka cielęca  50 kg    

10. Wołowe b/k  150 kg    

11. Kurczak  600 kg    

12. Udziec z kurczaka   150 kg    

13. Szponder (rosołowe)  80 kg    

14. Pasztet pieczony 

forma 

 20 kg    

15. Szynka delikatesowa  30 kg    

16. Szynka konserwowa  30 kg    

17. Kiełbasa szynkowa  30 kg    

18. Pasztet drobiowy 

160g 

 80 szt    

19. Pasztet wędzony  10 kg    

20. Polędwica sopocka  30 kg    

21. Szynka z filetu 

kurczaka 

 30 kg    

22. Kiełbasa krakowska 

sucha 

 20 kg    

23. Szynka gotowana  30 kg    

24. Szynka domowa  30 kg    

25. Polędwica drobiowa  30 kg    

26. Szynka 

aleksandryjska 

 30 kg    
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Podane ilości poszczególnych produktów służące do wyliczenia ceny, mogą ulec zmianie, 

w zależności od faktycznych potrzeb Zamawiającego z zastrzeżeniem, iż zakupy będą 

dokonywane do wysokości łącznego wynagrodzenia Wykonawcy. 

4.Termin realizacji zamówienia: sukcesywnie od dnia podpisania umowy do 30.06.2021r. 

5.Warunki płatności: zgodnie z wzorem umowy. 

6.Niniejszym oświadczam, że: 

- zapoznałem się z warunkami zamówienia i przyjmuję je bez zastrzeżeń; 

-zapoznałem się z postanowieniami załączonego do SIWZ wzoru umowy i przyjmuję go bez 

zastrzeżeń; 

-przedmiot oferty jest zgodny z przedmiotem zamówienia; 

-jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia składania ofert podanego 

W SIWZ. 
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------------------------------ 

Pieczęć Wykonawcy 

 

 

 

FORMULARZ OFERTY 

 

1.Oferta złożona do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytanie o cenę na : 

Zakup wraz z dostawą artykułów żywnościowych (produktów spożywczych) dla Zespołu Szkolno- 

Przedszkolnego nr 3 w Rudzie Śląskiej –Część 2 –pakiet 2 : pieczywo. 

 

2.Nazwa i adres Wykonawcy,nr regon,telefon i fax: 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3.Cena ofertowa zamówienia(podana cyfrowo i słownie) –łączne wynagrodzenie Wykonawcy 

Netto:------------------zł 

Brutto:-----------------zł 

Słownie:------------------------------------------------ 

 

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

żywnościowych: 

Lp. Nazwa produktu Cena 

jedn.netto-za 

1szt/ kg 

Ilość Rodzaj 

miary 

Cena łączna-

netto (kol.3 x 

kol.4) 

Stawka 

VAT-% 

Cena łączna-

brutto (kol.6 x 

kol.7) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

1. Bułka duża  150 szt.    

2. Bułka tarta 0,5kg  250 szt.    

3. Kajzerka  1500 szt.    

4. Drożdżówka  400 szt.    

5. Chleb graham 

krojony 

 200 szt.    

6. Chleb Helios krojony  150 szt.    

7. Chleb mieszany mały 

krojony 

 400 szt.    

8. Chleb słonecznikowy  150 szt.    

9. Chleb natura  100 szt.    

10. Kołocz z jabłkiem  60 szt.    

11. Rogal  300 szt.    

12. Babka piaskowa, 

cytrynowa 

 80 szt.    

13. Bułka mleczna  300 szt.    

14. Baton krojony  100 szt.    

 

Podane ilości poszczególnych produktów służące do wyliczenia ceny,mogą ulec zmianie, 

w zależności od faktycznych potrzeb Zamawiającego z zastrzeżeniem,iż zakupy będą 

dokonywane do wysokości łącznego wynagrodzenia Wykonawcy. 

4.Termin realizacji zamówienia: sukcesywnie od dnia podpisania umowy do 30.06.2021r. 

5.Warunki płatności: zgodnie z wzorem umowy. 

6.Niniejszym oświadczam,że: 

- zapoznałem się z warunkami zamówienia i przyjmuję je bez zastrzeżeń; 

-zapoznałem się z postanowieniami załączonego do SIWZ wzoru umowy i przyjmuję go bez 

zastrzeżeń; 

-przedmiot oferty jest zgodny z przedmiotem zamówienia; 

-jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni,licząc od dnia składania ofert podanego 

W SIWZ. 
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      -------------------------- 

Pieczęć  Wykonawcy  

 

 

 

FORMULARZ OFERTY 

 

1.Oferta złożona do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytanie o cenę na : 

Zakup wraz z dostawą artykułów żywnościowych (produktów spożywczych) dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 

nr 3 w Rudzie Śląskiej –Część 3 –pakiet 3 : produkty mleczarskie. 

 

2.Nazwa i adres Wykonawcy,nr regon,telefon i fax: 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3.Cena ofertowa zamówienia(podana cyfrowo i słownie) –łączne wynagrodzenie Wykonawcy 

Netto:-------------------zł 

Brutto:-----------------zł 

Słownie:------------------------------------------------ 

 

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

żywnościowych: 

Lp. Nazwa produktu Cena 

jedn.netto-za 1 

kg/szt 

Ilość Rodzaj 

miary 

Cena 

łączna 

netto(kol.3

xkol.4) 

Stawka 

VAT-

% 

Cena łączna-

brutto 

(kol.6xkol.7) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

1. Masło extra.200g/82%tł.  800 szt.    

2. Mleko 2% tł. 1l  1200 szt.    

3. Śmietana 12% UHT 0,5l  120 szt.    

4. Śmietana 18%  0,33l  100 szt.    

5. Twaróg połtłusty  100 kg.    

6. Ser żółty typu Gouda  30 kg.    

7. Ser żółty typu salami  30 kg    

8. Ser żółty typu mozaika  30 kg    

9. Śmietanka 30%  0,25l  50 szt.    

10. Twaróg biały wiaderko 

1kg 

 40 szt.    

11. Twaróg biały 450g  20 szt.    

12. *Jogurt owocowy 

 ze zbożami 165g  

 400 szt.    

13. *Jogurt owocowy 130g  400 szt.    

14. Jogurt naturalny 370g  300 szt.    

15. *Jogurt owocowy 150g  600 szt.    

16. *Deser mleczny 50g    600 szt.    

17. *Serek homogenizowany 

owocowy 90g 

 1200 szt.    

18. *Deser mleczny typu 

budyń 120g 

 1000 szt    

19. *Napój jogurtowy typu 

Actimel 80g 

 1000 szt.    

 

* Produkty mleczne przeznaczone do bezpośredniego spożycia zawierające nie więcej niż 13,5g cukrów w 

100g/ml oraz nie więcej niż 10g tłuszczu w 100g/ml. 

Podane ilości poszczególnych produktów służące do wyliczenia ceny,mogą ulec zmianie, 

w zależności od faktycznych potrzeb Zamawiającego z zastrzeżeniem,iż zakupy będą 

dokonywane do wysokości łącznego wynagrodzenia Wykonawcy. 

4.Termin realizacji zamówienia: sukcesywnie od dnia podpisania umowy do 30.06.2021r. 

5.Warunki płatności: zgodnie z wzorem umowy. 



Zamawiający: ……Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Rudzie Śląskiej………… . 

 
13 

6.Niniejszym oświadczam,że: 

- zapoznałem się z warunkami zamówienia i przyjmuję je bez zastrzeżeń; 

-zapoznałem się z postanowieniami załączonego do SIWZ wzoru umowy i przyjmuję go bez 

zastrzeżeń; 

-przedmiot oferty jest zgodny z przedmiotem zamówienia; 

-jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni,licząc od dnia składania ofert podanego 

W SIWZ. 
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--------------------------------- 

Pieczęć Wykonawcy 

 

 

 

FORMULARZ OFERTY 

 

1.Oferta złożona do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytanie o cenę na : 

Zakup wraz z dostawą artykułów żywnościowych (produktów spożywczych) dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 

nr 3 w Rudzie Śląskiej –Część 4 –pakiet 4 : warzywa i owoce. 

 

2.Nazwa i adres Wykonawcy,nr regon,telefon i fax: 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

3.Cena ofertowa zamówienia(podana cyfrowo i słownie) –łączne wynagrodzenie Wykonawcy 

Netto:------------------zł 

Brutto:-----------------zł 

Słownie:------------------------------------------------ 

 

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

żywnościowych: 

Lp. Nazwa produktu Cena 

jedn.netto-za 

1 kg 

Ilość Rodzaj 

miary 

Cena 

łączna-netto 

(kol.3 x 

kol.4) 

Stawka 

VAT-

% 

Cena 

łączna-

brutto 

(kol.6 x 

kol.7) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

1. Cebula  100 kg    

2. Fasola biała drobna   25 kg    

3. Burak  150 kg    

4. Cebula czerwona  5 kg    

5. Czosnek świeży  100 szt    

6. Kapusta biała  150 kg    

7. Kapusta biała nowa  50 kg    

8. Koperek świeży  300 szt.    

9. Marchew  150 kg    

10. Ogórek zielony  200 kg    

11. Papryka czerwona  50 kg    

12. Pieczarka  80 kg    

13. Pietr.nać świeża  200 szt.    

14. Por  100 szt.    

15. Ziemniaki  3000 kg    

16. Ziemniaki młode  800 kg    

17. Cukinia  50 Kg    

18. Kapusta kiszona  250 kg    

19. Kapusta kiszona nowa  50 kg    

20. Banan  150 kg    

21. Jabłko  300 kg    

22. Mandarynka  100 kg    

23. Ogórek kiszony  150 kg    

24. Ogórek małosolny  50 kg    

25. Groch łuskany  50 kg    

26. Kapusta czerwona  150 kg    

27. Kapusta czerwona nowa  50 kg    

28. Kap.pekińska  120 szt.    

29. Soczewica czerwona  50 kg    

30. Kapusta włoska  25 szt.    

31. Cytryna   20 kg    
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32. Szczypiorek  50 szt.    

33. Zielona cebulka  50 szt.    

34. Sałata lodowa  120 szt.    

35. Pomidor  120 kg    

36. Rzodkiewka  150 szt.    

37. Pomarańcza  100 kg    

38. Nektaryna  50 kg    

39. Brzoskwinia  50 Kg    

40. Gruszka  50 kg    

41. Seler  30 kg    

42. Pietruszka  30 kg    

43. Sałata zielona  120 Szt.    

44. Papryka żółta  100 kg    

45. Kiwi  80 kg    

46. Śliwka  80 kg    

47. Morela  50 kg    

48. Pomidor koktajlowy  80 kg    

49. Winogrona bezpestkowe  80 kg    

50. Arbuz  100 kg    

51. Truskawki  80 kg    

52. Borówka amerykańska  20 kg    

53. Malina  20 kg    

 

Podane ilości poszczególnych produktów służące do wyliczenia ceny,mogą ulec zmianie, 

w zależności od faktycznych potrzeb Zamawiającego z zastrzeżeniem,iż zakupy będą 

dokonywane do wysokości łącznego wynagrodzenia Wykonawcy. 

4.Termin realizacji zamówienia: sukcesywnie od dnia podpisania umowy do 30.06.2021r. 

5.Warunki płatności: zgodnie z wzorem umowy. 

6.Niniejszym oświadczam,że: 

- zapoznałem się z warunkami zamówienia i przyjmuję je bez zastrzeżeń; 

-zapoznałem się z postanowieniami załączonego do SIWZ wzoru umowy i przyjmuję go bez 

zastrzeżeń; 

-przedmiot oferty jest zgodny z przedmiotem zamówienia; 

-jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni,licząc od dnia składania ofert podanego 

W SIWZ. 
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-------------------------- 

Pieczęć  Wykonawcy  

 

 

 

FORMULARZ OFERTY 

 

1.Oferta złożona do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytanie o cenę na : 

Zakup wraz z dostawą artykułów żywnościowych (produktów spożywczych) dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 

nr 3 w Rudzie Śląskiej –Część 5 –pakiet 5 : ogólnospożywcze. 

 

2.Nazwa i adres Wykonawcy,nr regon,telefon i fax: 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

3.Cena ofertowa zamówienia(podana cyfrowo i słownie) –łączne wynagrodzenie Wykonawcy 

Netto:-------------------zł 

Brutto:-----------------zł 

Słownie:------------------------------------------------ 

 

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

żywnościowych: 

Lp. Nazwa produktu Cena 

jedn.netto-za 

1 kg /szt. 

Ilość Rodzaj 

miary 

Cena 

łączna-

netto 

(kol.3 x 

kol.4) 

Stawka 

VAT-

% 

Cena 

łączna-

brutto 

(kol.6 x 

kol.7) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

1. Cukier trzcinowy  12 kg    

2. Cukier   250 kg    

3. Kasza jęczmienna exp. 400g 

(typu:Sonko,Kupiec) 

 120 szt.    

4. Kasza kuskus   50 kg    

5. Kasza manna   30 kg    

6. Mąka poznańska 1kg  120 kg    

7. Makaron  Spagetti z dodatkiem 

mąki durum 500g 

 80 kg    

8. Makaron  Świderki z 

dodatkiem mąki durum 500g 

 80 kg    

9. Makaron  kolanka z falbanką z 

dodatkiem mąki durum 500g  

 80 kg    

10. Makaron  łazanki z dodatkiem 

mąki durum 500g 

 50 kg    

11. Makaron  muszelki drobne z 

dodatkiem mąki durum 500g 

 20 kg    

12. Makaron literki 250g  100 szt.    

13. Makaron gwiazdki 250g  100 szt.    

14. Musztarda 180g  50 szt.    

15. Majonez  310g  80 szt.    

16. Ryż exp.paraboliczny  400g 

(typu:Sonko,Kupiec) 

 250 szt.    

17. Sól niskosodowa   50 kg    

18. Żur śląski   80 litr.    

19. Fasola czerwona kons.puszka 

400g 

 30 szt.    

20. Gołąbki garmażeryjne  500 szt.    

21. Ogórek konserwowy 0,9l  120 szt.    

22. Keczup (min.120g pomidorów 

w składzie produktu) 

 25 

 

szt.    
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23. Chrzan słoik 300g  15 szt.    

24. Groszek konserwowy 400g  80 szt.    

25. Konc.pomidorowy 30% 0,9l  100 szt.    

26. Kukurydza kons.puszka 400g  50 szt.    

27. Ocet  10 szt.    

28. Papryka marynowana 720g  30 szt.    

29. Pomidory b/s krojone 400g  80 szt.    

30. Mąka ziemniaczana  30 kg    

31. Makaron krajanka jajeczna 

250g  

 40 szt.    

32. Ryż  50 kg    

33. Jajka  2000 szt.    

34. Olej rzepakowy z pierwszego 

tłoczenia,filtrowany na 

zimno1l 

 220 szt.    

35. Woda gazowana 1,5l  24 szt.    

36. Woda n/g 1,5l  400 szt.    

37. Cukier waniliowy   40 szt.    

38. Proszek do pieczenia   30 szt.    

39. Kasza jęczmienna średnia  30 kg    

40. Płatki owsiane 0,5kg  40 szt    

41. Przyprawa czosnek 

granulowany 1kg 

 5 szt    

42. Przyprawa liść laurowy  30 szt.    

43. Przyprawa majeranek  30 szt.    

44. Przyprawa natka pietruszki  30 szt.    

45. Przyprawa ziele angielskie  30 szt.    

46. Przyprawa suszone pomidory  30 szt.    

47. Pieprz biały mielony  30 szt.    

48. Pieprz ziołowy  30 szt.    

49. Cynamon  5 szt.    

50. Koperek susz  20 szt.    

51. Przyprawa gałka 

muszkatołowa mielona 

 5 szt.    

52. Przyprawa zioła prowansalskie  30 szt.    

53. Przyprawa kurkuma  5 szt.    

54. Przyprawa kminek cały  15 szt.    

55. Przyprawa lubczyk susz  50 szt.    

56. Susz warzywny naturalny 200g 

bez dodatku soli 

 20 szt.    

57. Susz warzywny naturalny 100g  200 szt.    

58. Bazylia  5 szt.    

59. Cząber  5 szt.    

60. Oregano  10 szt.    

61. Tymianek  5 szt.    

62. Czosnek niedźwiedzi susz  50 szt.    

63. Pieprz ziarna  30 szt.    

64. Curry  10 szt.    

65. Przyprawa papryka czerwona 

wędzona 

 30 szt.    

66. Przyprawa pieprz mielony  

1 kg  

 3 szt.    

67. Przyprawa papryka czerwona 

słodka mielona 1 kg  

 5 szt.    

68. Sok pasteryzowany,tłoczony 

ze słomką 0,25l bez dodatku 

cukru 

 800 szt.    

69. Dżem niskosłodzony 280g  120 szt.    
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70. Buchty tacka 9szt.  250 szt.    

71. Kasza gryczana exp.400g 

(typu:sonko,kupiec) 

 120 szt.    

71. Płatki kukurydziane 1000g (do 

15g cukru na 100g) 

 30 szt.    

72. Miód naturalny 1 kg  50 szt.    

73. Mąka kukurydziana  5 kg    

74. Ananas krojony w lekkim 

syropie 565g 

 30 szt.    

75. Brzoskwinia w lekkim syropie  

520g 

 30 szt.    

76. Wafle ryżowe 130g (do 0,12g 

soli na 100g) 

 60 szt.    

77. *Oblaty 22g   450 szt.    

78. Makaron bezglutenowy 

świderki 500g 

 10 szt.    

79. Sezamki 30g  500 szt.    

80. *Ciastka be-be 16g  1500 szt.    

81. Budyń 40g  60 szt.    

82. Czekolada gorzka min.70% 

100g 

 500 szt.    

83. Filet śledziowy w 

pomidorach/w oleju 170g 

 150 szt.    

84. Herbata zwykła exp.90  15 szt.    

85. Makrela wędzona  15 kg    

86. Herbata owocowa exp.  50 szt.    

87. Kakao gorzkie 150g  20 szt.    

88. *Wafle podpłomyki 65g  150 szt.    

89. *Wafla tortowa 130g  80 szt.    

90. *Biszkopty 120g  150 szt.    

91. Galaretka 45g  130 szt.    

92. Kawa inka 150g  10 szt.    

93. *Chrupki kukurydziane 100g  150 szt.    

94. *Ciastka zbożowe  800 szt    

95. *Wafla  800 szt    

96. *Baton zbożowy  800 szt    

97. *Ciastko wielozbożowe  800 szt.    

98. *Wafla wielozbożowa  800 szt.    

99. Mus owocowy w tubce 100g 

100% (typu:Kubuś,Tymbark) 

 1500 szt.    

100. Rurka waflowa  20 kg    

101. Wafelek  10 kg    

102. Pałka kukurydziana 50g   80 szt.    

 

*Produkty przeznaczone do bezpośredniego spożycia zawierające nie więcej niż 15g cukrów w 100g oraz 

zawierające nie więcej niż 10g tłuszczu w 100g. 

Podane ilości poszczególnych produktów służące do wyliczenia ceny,mogą ulec zmianie, 

w zależności od faktycznych potrzeb Zamawiającego z zastrzeżeniem,iż zakupy będą 

dokonywane do wysokości łącznego wynagrodzenia Wykonawcy. 

4.Termin realizacji zamówienia: sukcesywnie od dnia podpisania umowy do 30.06.2021r. 

5.Warunki płatności: zgodnie z wzorem umowy. 

6.Niniejszym oświadczam,że: 

- zapoznałem się z warunkami zamówienia i przyjmuję je bez zastrzeżeń; 

-zapoznałem się z postanowieniami załączonego do SIWZ wzoru umowy i przyjmuję go bez 

zastrzeżeń; 

-przedmiot oferty jest zgodny z przedmiotem zamówienia; 

-jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni,licząc od dnia składania ofert podanego 

W SIWZ. 
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---------------------- 

Pieczeć Wykonawcy 

 

 

FORMULARZ  OFERTY 

 

1.Oferta złożona do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytanie o cenę na : 

Zakup wraz z dostawą artykułów żywnościowych (produktów spożywczych) dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 

nr 3 w Rudzie Śląskiej  

– Część 6 – pakiet 6 : mrożonki. 

 

2.Nazwa i adres Wykonawcy,nr regon,telefon i fax : 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

3.Cena ofertowa zamówienia (podana cyfrowo i słownie) – łączne wynagrodzenie Wykonawcy: 

Netto:------------------------zł 

Brutto : -------------------------- zł 

Słownie : -------------------------------------------------------------------- 

 

Wyliczona w oparciu o następujące ceny jednostkowe oraz szacunkowe ilości planowanych 

do zakupu produktów żywnościowych : 

 

Lp. Nazwa produktu Cena 

jedn.netto-za 1 

kg/szt. 

Ilość Rodzaj 

miary 

Cena łączna-

netto (kol.3 

x kol.4) 

Stawka 

VAT- % 

Cena 

łączna 

brutto 

(kol.6 x 

kol.7) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

1. Brokuły mrożonka 2,5kg  15 szt.    

2. Brukselka mrożonka 

2,5kg 

 15 szt.    

3. Kalafior mrożonka 2,5kg  15 szt.    

4. Marchew z groszkiem 

mrożonka 2,5kg 

 50 szt.    

5. Mieszanka owocowa 

mrożonka 2,5kg 

 100 szt.    

6. Włoszczyzna paski 

mrożonka 2,5kg 

 250 szt.    

8. Kluski z mięsem 2,5 kg 

mrożonka 

 80 szt.    

9. Kluski śląskie 2,5 kg 

mrożonka 

 80 szt.    

10. Fasolka szparagowa 

mrożonka 2,5kg 

 12 szt.    

11. Szpinak rozdrobniony 

mrożonka 2,5kg 

 15 szt.    

12. Truskawki mrożonka 

2,5kg 

 120 szt.    

14. Kopytka staropolskie 

mrożonka 2,5 kg 

 80 szt.    

16. Filet z Tilapi  b/s 

przedział klasowy w 

rozm.5-7 0Z,mrożone 

 200 kg    

17. Filet z miruny b/s 

przedział klasowy od 

220g-330g ,mrożona  

 250 kg    

18. Malina mrożonka 2,5 kg  60 szt.    

19. Jagoda mrożonka 2,5 kg  60 szt.    

20. Groszek mrożony 2,5 kg  15 szt.    
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22. Papryka mrożonka kostka 

2,5 kg 

 25 szt.    

23. Zupa wielowarzywna  

7-skł. 2,5 kg 

 15 szt.    

 

 

Podane ilości poszczególnych produktów służące do wyliczenia ceny,mogą ulec zmianie, 

w zależności od faktycznych potrzeb Zamawiającego z zastrzeżeniem,iż zakupy będą 

dokonywane do wysokości łącznego wynagrodzenia Wykonawcy. 

4.Termin realizacji zamówienia : sukcesywnie od dnia podpisania umowy do 30.06.2021r. 

5.Warunki płatności : zgodnie z wzorem umowy.  

6.Niniejszym oświadczam,że : 

- zapoznałem się z warunkami zamówienia i przyjmuję je bez zastrzeżeń; 

- zapoznałem się z postanowieniami załączonego do SIWZ wzoru umowy i przyjmuję go bez  

zastrzeżeń; 

-przedmiot oferty jest zgodny z przedmiotem zamówienia; 

- jestem związany niniejsza ofertą przez okres 30 dni,licząc od dnia składania ofert podanego 

w SIWZ. 
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Załącznik nr 2 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE 
ZAMÓWIENIA 

NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY 
 
 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: 
„………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………” 
 
 
- mając na uwadze przesłanki wykluczenia zawarte w art. 24 ust. 1 ustawy tj.: 
 
 
 
 

„1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:  

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je 
nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się 
w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 

1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie 
zamówienia publicznego albo odstąpił do umowy w sprawie zamówienia publicznego, 
z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeśli rozwiązanie albo 
wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem 
postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości 
umowy; 

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, 
z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony 
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli 
przez likwidację majątku upadłego; 

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu; 

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za 
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo 
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, 
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 
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przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo 
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza 
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 
przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko 
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej 
grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa 
skarbowego; 

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano 
za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 
przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, 
a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo 
związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie 
przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 

10) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, 
o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się 
wyroku; 

11) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką 
komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka 
zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie 
skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. 
o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia 
uprawomocnienia się wyroku.” 

 

 
 
oświadczam/y, że 
 
 
- niepodlegam/y wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia (brak podstaw 
do wykluczenia z postępowania w myśl przytoczonego art. 24 ust. 1 ustawy). 
 
 
 
 
 
 
 
..........................................., dnia .....................   ...................................................................... 

Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej 
do reprezentowania Wykonawcy 
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…………………….. 

Pieczęć Wykonawcy        Załącznik nr 3 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 

O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

O KTÓRYCH MOWA W ART. 22 UST. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH 
 
 
 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: 
„………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………” 
 
na podstawie art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczam/y, że spełniam/y warunki 
dotyczące: 
 
 

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności; 
 

2. posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia; 
 

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia; 

 
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej; 

 
 
- opisane w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w pkt 3 w rozdziale XII SIWZ. 
 
 
 
 
 
 
..........................................., dnia .....................   ...................................................................... 

Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej 
do reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik nr 4 
 
 
 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
 

1. Zamawiający zamawiać będzie tylko te produkty , które wymienione zostały w odpowiednim  

załączniku  (formularz oferty) do SIWZ. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia wskazano 

konkretną markę produktu lub nazwy wskazującej na producenta danego produktu, rozumie się 

przez to produkt przykładowy, a Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej (produkt 

równoważny), o innej nazwie pod warunkiem, że posiadać one będą te same walory smakowe i 

właściwości, co produkty podane przykładowo. W takim przypadku należy zaznaczyć jakiego 

produktu dotyczy oferta równoważna – co proponuje Wykonawca jako produkt równoważny. 

2. Dopuszcza się zmianę zaoferowanego produktu na inny – równoważny, w przypadku wycofania 

danego produktu z rynku lub gdy stanie się on trudno dostępny na rynku. 

3. Dopuszcza się możliwość dokonania zmian wyszczególnionych produktów w związku ze 

zmianą ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U.z 2015r.poz.35) oraz wydania 

przez Ministra Zdrowia listy produktów zakazanych w żywieniu dzieci w stołówkach szkolnych. 

Ustawa wejdzie w życie dnia 1 września 2015r. 

4. Żywność będąca przedmiotem zamówienia musi odpowiadać warunkom jakościowym zgodnym 

z obowiązującymi atestami, Polskimi Normami, prawem żywnościowym oraz z obowiązującymi 

zasadami GMP/GHP, systemu HACCP . 

5. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości zdrowotnej i trwałości dostarczonej 

żywności do daty minimalnej trwałości lub terminu przydatności do spożycia określonych na 

czytelnych etykietach. Artykuły rolno – spożywcze muszą być składowane i transportowane 

w sposób zapewniający utrzymanie ich właściwej  jakości handlowej. 

6. Dostarczana żywność musi być oznakowana widocznym, czytelnym i nieusuwalnym kodem 

identyfikacyjnym oraz terminem przydatności, umożliwiającym identyfikację artykułu 

spożywczego z danej partii produkcyjnej, nadanym przez producenta i umożliwiające ich 

identyfikowalność, zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa żywnościowego. 

7. W przypadku otrzymania żywności o niewłaściwej jakości zdrowotnej czy handlowej 

Zamawiający odmówi  przyjęcia  i zgłosi niezwłocznie reklamację osobiście lub  telefonicznie w 

dniu dostawy.  

8. Wykonawca zobowiązuje się odebrać lub wymienić żywność nie spełniającą wymagań 

jakościowych  na wolną od wad, max do 6 godzin od dnia i godziny jego zgłoszenia i na własny 

koszt. Wykonawca podpisuje odbiór żywności nie  spełniającej wymagań. 

9. Wykonawca zobowiązuje się przekazywać żywność bezpośrednio osobie upoważnionej do 

odbioru i kontroli ilościowej i jakościowej. Nie dopuszcza się pozostawiania żywności przez 

Wykonawcę  osobom nieupoważnionym. 
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10. Odbiór ilościowo-jakościowy dostarczonej żywności, będzie potwierdzany przez upoważnionego 

pracownika Zamawiającego. 

11. Wykonawca zobowiązuje się do udostępnienia przy dostawie wszystkich niezbędnych informacji 

w celu dokonania oceny ilościowo – jakościowej odbieranej żywności. 

12. Podane w formularzu ofertowym i opisie przedmiotu zamówienia ilości stanowią szacunkowe 

zapotrzebowanie, jakie zamawiający przewiduje zakupić w okresie obowiązywania umowy. 

Z tytułu niezrealizowania wskazanych w formularzu ofertowym i opisie przedmiotu zamówienia 

ilości Wykonawcy nie będą przysługiwały roszczenia przeciw Zamawiającemu. Zamawiający 

może dokonać zmiany asortymentowej określonej w przedmiocie zamówienia w ramach limitu 

finansowego. Szczegółowa ilość zamawianych artykułów będzie określana każdorazowo 

jednostkowymi zamówieniami. 

13. Wykonawca dostarczać będzie żywność do Zamawiającego własnym środkiem transportu, na 

własny koszt i ryzyko w godz. 6:00 - 7:00  następnego dnia po dniu złożenia zamówienia 

bezpośrednio do magazynu żywnościowego. 

14. Wykonawca dostarczy zamówiony towar w terminie wskazanym przez Zamawiającego własnym 

ubezpieczonym środkiem transportu – spełniającym  warunki zgodne z zasadami GMP/GHP –

do wglądu : dopuszczenie środka transportu przez  PPiS  do przewozu żywności, 

15. Dysponenci i kierowcy winni posiadać aktualne świadectwa zdrowia, decyzje sanitarne na 

środki transportu oraz czystą odzież ochronną. 

16. Dostawa żywności następować będzie na podstawie zamówień składanych WYKONAWCY 

przez Zamawiającego telefonicznie lub osobiście. W zamówieniu Zamawiający przekaże rodzaj 

i ilość zamawianej żywności jaka ma być dostarczona. 

17. W szczególnych przypadkach, wynikających z potrzeby Zamawiającego, Wykonawca winien 

przyjąć doraźne zamówienie w trybie pilnej realizacji. 

18. Sposób dostawy oraz dostarczana żywność musi być zgodna z wszystkimi wymaganiami prawa 

żywnościowego:  

 Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. 

ustalające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. 

Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności 

(Dz. Urz. WE L 31 z 1.02.2002, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 6, 

str. 463), 

 Rozporządzenie WE nr 852/2004  Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 

w sprawie higieny środków spożywczych, 

 wszelkie akty wykonawcze obowiązujące w zakresie nieregulowanym w rozporządzeniu 

852/2004, 

 Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j.  Dz. U. z 2010r. nr 

136, poz. 914) wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy. 
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Załącznik nr 5 
 
 

UMOWA 
wzór 

Nr …../2021 
 
 
- Zespołem Szkolno-Przedszkolnym nr 3 z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ulicy Głównej 40, 
reprezentowanym przez ………………………………., działającą/ym na podstawie pełnomocnictwa 
udzielonego przez …………………….. z dnia ………………… r. Nr …………………, zwaną dalej 
”Zamawiającym”. 
 
a 
Zawarta w dniu …………….2021 r. w Rudzie Śląskiej pomiędzy: 
 
 
- ………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………., reprezentowanym przez ……………………………… 
……………………………………….., zwanym dalej „Wykonawcą”). 
 
o następującej treści: 
 
 

§ 1 
 

1. Przedmiotem umowy, będącym zamówieniem publicznym, udzielonym zgodnie z przepisami ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 
z późn.zm.) w trybie zapytanie o cenę, jest: 
- dostawa …………………… w asortymencie i ilościach podanych szacunkowo przez Zamawiającego w 
opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
(dalej w skrócie SIWZ), dla przeprowadzonego postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia. 
2. Integralną część niniejszej umowy stanowi SIWZ oraz oferta, na podstawie której dokonano wyboru 
Wykonawcy, stanowiące odpowiednio załącznik nr 1 (oferta) i nr 2 (SIWZ) do umowy. 
 

§2 
 

1. Łączne wynagrodzenie Wykonawcy ustala się do kwoty ………………………. zł brutto. 
2. Zamawiający zastrzega sobie prawa realizowania zamówień w ilościach uzależnionych od 

rzeczywistych potrzeb i posiadanych środków finansowych, oraz do ograniczenia zamówienia 
w zakresie rzeczowym, co nie jest odstępstwem od umowy nawet w części. Podane ilości 
poszczególnych produktów mogą ulec zmianie, w zależności od faktycznych potrzeb 
Zamawiającego z zastrzeżeniem, iż zakupy będą dokonywane do wysokości łącznego 
wynagrodzenia Wykonawcy. 

 
§3 
 

1. Realizacja przedmiotu umowy następować będzie sukcesywnie od dnia podpisania umowy do 
30.06.2021 r. 

2. Strony ustalają, że ceny jednostkowe określone w załączniku nr 1 do umowy obowiązują przez cały 
okres realizowania niniejszej umowy z zastrzeżeniem ustawowej zmiany stawki podatku VAT, która 
to stanowić będzie podstawę do zmiany cen jednostkowych brutto oraz do zmiany łącznego 
wynagrodzenia Wykonawcy . 

 
§4 
 

1. Każda dostawa dokonywana jest na koszt Wykonawcy, jego własnym transportem, przystosowanym 
do tego celu, zgodnie z wszelkimi normami i przepisami obowiązującymi w tym zakresie. 

2. Dostawa przedmiotu zamówienia następować będzie …………… , wg potrzeb Zamawiającego, w 
godzinach od ………, każdorazowo na podstawie wcześniejszego zamówienia (pisemnie, faksem 
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lub telefonicznie), określającego ilość oraz poszczególnych produktów. Dostawa winna nastąpić do 
budynku Szkoły, znajdującego się w Rudzie Śląskiej, przy ulicy Głównej 40. 

3. Zamawiający, bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy z tym związanych, 
może odmówić przyjęcia towaru w całości lub w części jeżeli jakikolwiek element przedmiotu 
zamówienia nie będzie oryginalnie zapakowany i oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami 
lub nie wszystkie opakowania będą nienaruszone 

4. Towar dostarczony do Zamawiającego winien odpowiadać normom jakościowym przewidzianym we 
właściwych normach dla poszczególnych produktów. 

5. W przypadku powtarzających się reklamacji co do jakości i smaku dostarczanych produktów, 
Wykonawca zobowiązany będzie do zmiany i dostarczenia innych produktów, zgodnych 
z wymogami Zamawiającego zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia. 

 
§ 5 

 
1. Odbiór produktów następować będzie w magazynie szkoły. 
 
2. Z czynności odbioru produktów przy każdej dostawie, zostanie sporządzony protokół odbioru, który 

będzie stanowił podstawę rozliczeń między stronami. 
 
3. Osobą upoważnioną i reprezentującą Zamawiającego przy odbiorze, będzie każdorazowo intendent 

– pracownik Zamawiającego. 
 

§6 
 

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za dostarczony towar w ciągu 21  dni od dnia otrzymania faktury. 
Wykonawca wystawiać będzie fakturę raz tydzień. Zapłata nastąpi przelewem na konto Wykonawcy 
podane na fakturze. 

2. Zamawiający będzie płacił Wykonawcy za dostarczony towar zgodnie z cenami jednostkowymi 
wynikającymi ze złożonej przez Wykonawcę oferty w przetargu nieograniczonym. Ceny te 
wyszczególnione zostały w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. 
 

§ 7 
 

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań 
umownych poprzez zapłatę kar umownych przypadkach i w wysokościach określonych poniżej. 

 
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
a) w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy, gdy Zamawiający rozwiąże umowę z powodu 

okoliczności, za które odpowiada Sprzedawca, 
b) w wysokości 5% wartości każdej dostawy, w przypadku opóźnienia w dostawie, przekraczającego 60 

minut. 
 
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną: w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy, gdy 

Wykonawca rozwiąże umowę z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający. 
 
4. Strony mają prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych 

w przypadku, gdy szkoda przewyższa wysokość kar umownych, bądź wystąpiła z innego tytułu. 
 

§ 8 
 

1. W przypadku rażącego naruszenia przez jakąkolwiek ze stron postanowień niniejszej umowy, druga 
strona ma prawo do rozwiązania umowy bez okresu wypowiedzenia. W szczególności prawo takie 
przysługuje Zamawiającemu w przypadku nie wywiązywania się przez Wykonawcę z obowiązku 
dostarczania przedmiotu umowy, w ilości i jakości wymaganej przez Zamawiającego, w terminach 
określonych w § 4 umowy. Prawo takie przysługuje Zamawiającemu w przypadku 3-krotnego 
opóźnienia w terminie dostawy. 

2. Zamawiający może także odstąpić od umowy w razie występowania istotnej zmiany okoliczności 
powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku, Wykonawca może żądać wyłącznie 
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy 
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§ 9 

 
1. Dopuszcza się możliwość dokonywania zmian istotnych postanowień niniejszej umowy w stosunku 

do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami 
określonymi w postanowieniach Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dla 
przeprowadzonego przetargu nieograniczonego. 

2. Ewentualne zmiany warunków umowy mogą mieć miejsce tylko w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

 
§ 10 

 
W sprawach nie unormowanych w umowie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, a także 
przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 
113, poz. 759, z późn.zm.). 
 

§11 
 

Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy, jeżeli nie dojdzie do ugody lub porozumienia stron, 
rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
 

§12 
 

Umowa została spisana w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 
 
 
 
 
Podpisy stron: 
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