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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

I. Postanowienia ogólne 
 
Przedszkole Publiczne w Bytomiu Odrzańskim, tel. 68 3884045, /fax68 3884045, zwany 
dalej Zamawiającym, zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę 
artykułów Ŝywnościowych do Przedszkola Publicznego w Bytomiu Odrzańskim. 
1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.), 
zwaną w dalszej części „ustawą" lub „PZP". 

2. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawcę stosować się 
będzie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, 
poz. 93 z późn. zm.), jeŜeli przepisy PZP nie stanowią inaczej. 

3. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono na portalu UZP w Biuletynie Zamówień 
Publicznych, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie 
internetowej Zamawiającego - www.bip.bytomodrzanski.pl.   

4. Zgodnie z art. 27 PZP, wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, pytania i 
informacje Zamawiający i Wykonawcy muszą przekazywać pisemnie. Dopuszcza się 
formę faksu, pod warunkiem niezwłocznego potwierdzenia oryginałem. Zamawiający 
dopuszcza porozumiewanie się za pomocą poczty elektronicznej tylko w przypadku 
braku faxu u Wykonawcy, lub braku moŜliwości przesłania drogą faksową 
dokumentacji (fax uszkodzony),pod warunkiem niezwłocznego potwierdzenia 
oryginałem. 

5. SIWZ dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego – 
www.bip.bytomodrzanski.pl. Na stronie tej znajdować się będą pytania zadawane 
przez Wykonawców, odpowiedzi, zmiany SIWZ dokonywane przez Zamawiającego 
oraz ewentualne informacje o środkach ochrony prawnej. 

6. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN. 
7. Wymaga się, aby Wykonawca zdobył wszystkie informacje, które są niezbędne do 

przygotowania oferty oraz podpisania umowy. 
8. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu 

wyznaczonym przez Zamawiającego. 
9. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na wybrane przez siebie 

zadanie/zadania. 
10. Oferta musi obejmować całość zamówienia (na pełny asortyment dla danego 

zadania), nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. Wykonawca moŜe złoŜyć 
ofertę na wybrane przez siebie zadanie lub zadania. 

11. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w 
art. 67 ust. 1 pkt 7 PZP, aukcji elektronicznej, dynamicznego systemu zakupów i 
umów ramowych. 

12. Zamawiający nie przewiduje zebrania wykonawców. 
13. Wykonawca winien zaakceptować warunki zawarte w niniejszej specyfikacji. 
14. Wykonawca powinien zapoznać się ze wszystkimi wymaganiami określonymi w 

niniejszej specyfikacji. 
15. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem oferty. 
16. Zgodnie z art. 42 ust. 2 PZP Zamawiający przekazuje SIWZ Wykonawcy w terminie 5 

dni od otrzymania wniosku. 
 
II. Opis przedmiotu zamówienia. 
 
Przedmiotem zamówienia  jest dostawa artykułów Ŝywnościowych do Przedszkola 
Publicznego w Bytomiu Odrzańskim z podziałem na części, tj.: 
Część nr 1  - „Dostawa pieczywa”; 
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Część nr 2  - „Dostawa artykułów ogólnospoŜywczych”; 
Część nr 3  - „Dostawa warzyw i owoców”; 
Część nr 4 - „Dostawa ryb”; 
Część nr 5 - „Dostawa mięsa i wyrobów wędliniarskich”; 
Część nr 6 - „Dostawa nabiału”; 
Część nr 7 - „Dostawa jaj”. 
 
1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne 7 części. Za 

ofertę częściową uwaŜa się ofertę złoŜoną na pełny asortyment dla danej części. 
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3.1 -3.7 do SIWZ. 
3. Informacje ogólne dla cz ęści 1-7  
3.1. Dostarczany towar winien być świeŜy, z okresami waŜności odpowiednimi dla danego 

asortymentu, wysokiej jakości, tj. I-go gatunku, bez wad fizycznych i jakościowych. W 
przypadku dostarczenia towaru niezgodnego z zamówieniem lub niewłaściwej jakości 
bądź niedostarczenia zamówionego towaru a takŜe niedokonania niezwłocznej jego 
wymiany na towar właściwy, Zamawiający ma prawo dokonania zakupu 
zamówionego towaru w dowolnej jednostce handlowej. Koszty powstałe z tego tytułu 
obciąŜają Wykonawcę. 

3.2. W przypadku braku towaru o wymaganej przez Zamawiającego gramaturze 
dopuszcza się zaproponowanie przedmiotu zamówienia w opakowaniach o innych 
lecz zbliŜonych wielkościach/gramaturach. W takim przypadku Wykonawca winien 
przeliczyć wartość opakowania do gramatury podanej/wymaganej przez 
Zamawiającego. 

3.3. W przypadku niezgodności dostarczanych artykułów z wymogami i opisem zawartym 
w SIWZ, Zamawiający odmówi odbioru tych artykułów a Wykonawca poniesie koszty 
zgodnie z zapisem pkt. 3.1. 

3.4. Podane w formularzach cenowych i opisie przedmiotu zamówienia ilości stanowią 
szacunkowe zapotrzebowanie, jakie Zamawiający przewiduje zakupić w okresie 
obowiązywania umowy. Z tytułu niezrealizowania wskazanych w formularzach 
cenowych i opisie przedmiotu zamówienia ilości Wykonawcy nie będą przysługiwały 
roszczenia przeciw Zamawiającemu. 

3.5. Zamawiający moŜe dokonać zmian asortymentowych w obrębie części lub pomiędzy 
częściami w ramach limitu finansowego. 

3.6. Ceny zawarte w ofercie, tj. w formularzach cenowych (załącznik nr 4.1 – 4.7) winny 
być stałe, mogą ulec zmianie jedynie w wymienionych poniŜej przypadkach o 
wielkość wskaźnika: 

- stawki podatku VAT, 
- kwartalnego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych powyŜej 5%, 

podawanego przez GUS, publikowanego w Monitorze Polskim, jednak nie wcześniej 
niŜ po jego ogłoszeniu, na wniosek Wykonawcy. 
Jednocze śnie Wykonawca zobowi ązuje si ę do przedstawienia Zamawiaj ącemu 
podstawy do podwy Ŝszenia lub obni Ŝenia cen towarów, np.: rozporz ądzenia, 
obwieszczenia, ustawy lub innej podstawy prawnej do  zmiany cen. 

4. Termin wykonania zamówienia: od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. 
5.  Wykonawcy dostarczą towar do stołówki Przedszkola Publicznego w Bytomiu  
           Odrzańskim, na ul. Dworcową 19. 
6.  Odbioru towaru w siedzibie Zamawiającego zgodnie z jego upowaŜnieniem dokona 

wyznaczony pracownik Zamawiającego. 
7.  Koszty przewozu, zabezpieczenia towaru i ubezpieczenia na czas przewozu ponosi 

Wykonawca, a Zamawiający zapewni odbiór towaru w siedzibie przy ul. Dworcowej 
19. 

8. Wymagania dotycz ące wytworzenia i dowozu przedmiotu zamówienia 
8.1. Wykonawca dostarczy produkty spełniający wymogi określone w SIWZ i wytworzone 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności ustawą z dnia 25 sierpnia 
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2006r. o bezpieczeństwie Ŝywności i Ŝywienia (Dz. U z 2006r., Nr 171, poz. 1225 z 
późn. zm.) raz ustawą z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno –  

 
 
spoŜywczych (Dz.U. z 2005r., Nr 187, poz.1577 z późn. zm.), wraz z aktami wykonawczymi. 
8.2. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia transportem przystosowanym do 

przewozu Ŝywności, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
8.3. Dowóz przedmiotu zamówienia do wskazanego obiektu Zamawiającego winien 

odbywać się ubezpieczonym transportem Wykonawcy. 
8.4. Dostawa zamówienia nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
8.5. Dostawy winny być wykonywane sukcesywnie wg zamówień składanych przez 

Zamawiającego z wyprzedzeniem 12-24 godzin. 
8.6. Wykonawca wszystkie dostawy artykułów spoŜywczych do Zamawiającego realizował 

będzie od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00. W wyjątkowych 
sytuacjach zmiana godziny dostawy jest  moŜliwa po uprzednim telefonicznym 
uzgodnieniu pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. 

8.7. Towar winien być dostarczany w oryginalnych opakowaniach producenta 
oznakowanych i zawierających informacje dotyczące m.in.: nazwy i adresu 
producenta, nazwy dystrybutora, nazwy towaru, jego klasy, jakości, daty produkcji, 
terminu przydatności do spoŜycia, ilości sztuk i warunków przechowywania oraz 
innych informacji wymaganych odpowiednimi przepisami. Opakowania winny być 
nieuszkodzone i wykonane z materiałów przeznaczonych do kontaktu z Ŝywnością. 

8.8. Wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w szczególności transport i 
ubezpieczenie pokrywa Wykonawca. 

8.9. Za dostarczoną Ŝywność odpowiada Wykonawca do czasu odbioru przedmiotu 
zamówienia przez Zamawiającego. 

 
III. Instrukcja dla Wykonawcy. 
 
1. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY: 
1.1. Wykonawca powinien zapoznać się ze wszystkimi wymaganiami i warunkami 

określonymi w niniejszej specyfikacji. 
1.2. KaŜdy Wykonawca winien przedłoŜyć tylko jedną ofertę na wybraną przez siebie 

część /części. 
1.3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem oferty. 

Wymaga się, aby Wykonawca zdobył wszystkie informacje, które mogą być 
konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy. 

1.4. Ofertę naleŜy złoŜyć, pod rygorem niewaŜności, w formie pisemnej. 
1.5. Oferta oraz wszystkie załączniki winny być podpisane przez Wykonawcę lub osobę/ 

osoby upowaŜnione do reprezentacji i do zaciągania zobowiązań w imieniu 
Wykonawcy. Pełnomocnictwo do podpisywania oferty winno być dołączone do oferty, 
o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. 

1.6. Zaleca się, aby oferta była sporządzona na wzorach formularza oferty. Do oferty 
winny być dołączone wszystkie dokumenty wymienione w rozdziale III pkt 3 niniejszej 
specyfikacji.  

1.7. W przypadku dołączenia do oferty kopii dokumentu, powyŜsza kopia winna być 
potwierdzona „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę lub osobę upowaŜnioną 
do zaciągania w jego imieniu zobowiązań. W przypadku Wykonawców ubiegających 
się wspólnie o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów o których mowa 
w §1 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2009r. w 
sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŜe Ŝądać Zamawiający od Wykonawcy, 
oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009r., Nr 226,  
poz. 1817), kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych 
podmiotów poświadczane za zgodność z oryginałem winny być poświadczone przez 
Wykonawcę lub te podmioty. Winna być podpisana kaŜda zapisana strona 
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dokumentu w niŜej podany sposób: „za zgodność z oryginałem” – (pieczątka lub 
ręczny zapis) oraz podpis i pieczątka imienna osoby uprawnionej. 

 
 
1.7.1. W przypadku złoŜenia pełnomocnictwa, dokument ten winien być złoŜony w formie 

oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza. 
1.8. Treść złoŜonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 
1.9. Oferta winna być napisana w języku polskim. 
1.10. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane kolejnymi numerami oraz 

spięte. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być 
parafowane przez osobę/osoby podpisującą/podpisujące ofertę. 

1.11. Zaleca się, aby Wykonawca umieścił ofertę w dwóch kopertach, w tym: 
1.11.1.  Kopertę zewnętrzną naleŜy zaadresować na Zamawiającego z zaznaczeniem: 

Oferta w przetargu nieograniczonym na dostaw ę Ŝywno ści do Przedszkola 
Publicznego w Bytomiu Odrza ńskim. 
Nie otwiera ć przed dniem 17.12.2010r., godz. 13:00. 

1.11.2. Koperta wewnętrzna poza oznakowaniem jak zewnętrzna, winna być opisana nazwą i 
adresem Wykonawcy. 

1.12. Wykonawca moŜe wprowadzać zmiany lub wycofać ofertę, pod warunkiem, Ŝe 
Zamawiający zostanie pisemnie powiadomiony o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu, 
przed upływem terminu do składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub 
wycofaniu oferty zostanie przygotowane, opieczętowane i oznaczone zgodnie z 
postanowieniem SIWZ, pkt 1.11, a koperta zostanie dodatkowo oznaczona 
określeniem „zmiana”  lub „wycofanie” . 

1.13. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty/opakowania 
Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej 
nieterminowe dostarczenie jak i przedterminowe otwarcie. 

1.14. Oferty złoŜone po terminie zostaną zwrócone niezwłocznie Wykonawcom (zgodnie z 
art. 84 ust. 2 PZP). 

1.15. Po upływie terminu składania ofert, Wykonawca nie moŜe wprowadzić w niej zmian. 
1.16. JeŜeli oferta zawierać będzie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca powinien 
nie później niŜ w terminie składania ofert zastrzec, Ŝe informacje te nie mogą być 
udostępniane. Zaleca się, aby informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 
wyodrębnić i umieścić w dołączonej do oferty dodatkowej i zamkniętej kopercie 
oznaczonej wg wzoru: 

1.16.1. nazwa i adres Wykonawcy, 
1.16.2. informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. 
1.17. Nie zostaną ujawnione informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeŜeli Wykonawca 
zastrzegł w terminie składania oferty (na formularzu ofertowym), Ŝe nie mogą być one 
udostępniane. Wykonawca nie moŜe zastrzec informacji o których mowa w art. 86  
ust 4 PZP. 

1.18. Ujawnianie niezastrzeŜonej treści ofert dokonywane będzie wg poniŜszych zasad: 
1.18.1.  Zainteresowany zobowiązany będzie złoŜyć u Zamawiającego pisemny wniosek o 

udostępnienie treści protokołu bądź oferty (ofert) z uwzględnieniem art. 8 ust 3 
ustawy. 

1.18.2. Zamawiający ustali, z uwzględnieniem złoŜonego w ofercie (ofertach) zastrzeŜenia, 
zakres informacji, które mogą być ujawnione. 

1.18.3. Zamawiający wyznaczy niezwłocznie termin udostępnienia ofert informując o tym 
pisemnie zainteresowanego. 

1.18.4. W wyjątkowych przypadkach związanych w szczególności z zapewnieniem 
sprawnego toku prac dotyczących badania i oceny ofert, Zamawiający udostępnia 
oferty do wglądu lub przesyła ich kopie w terminie przez siebie wyznaczonym, nie 
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później niŜ w dniu przesłania informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej albo 
uniewaŜnia postępowanie. 

 
 
 
2. WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW. 
2.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
2.1.1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 
2.1.2. posiadają wiedzę i doświadczenie, 
2.1.3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia, 
2.1.4. spełniają warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej, 
2.1.5. Wykonawca winien o świadczy ć, Ŝe: 
a) spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych, 
b) brak jest podstaw do wykluczenia Wykonawcy z przedmiotowego postępowania. 
          Wykonawca moŜe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym,      
           osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych  
           podmiotów, niezaleŜnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. W  
           takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iŜ 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 wykonywaniu  
           zamówienia. 
2.1.6. Akceptują warunki zawarte w niniejszej specyfikacji. 
2.2. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków na podstawie złoŜonych 

oświadczeń i dokumentów, według zasady: spełnia/ nie spełnia. 
3. WYMAGANE DOKUMENTY 
3.1. Wypełniony formularz oferty (wg wzoru zał ącznika nr 1 do SIWZ).  
3.1.1. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 
pkt. 2 ustawy PZP, wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24  
ust. 1 pkt.2 ustawy PZP - zgodnie z załącznikiem nr 2A. 

3.1.2. W przypadku podmiotów występujących wspólnie o udzielenie zamówienia 
wymagany jest dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania lub 
reprezentowania i podpisania umowy zgodnie z art. 23 ustawy. 
W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, 
dokument wymieniony w pkt. 3.1.1 i 3.2 winien dołączyć kaŜdy podmiot występujący 
wspólnie. 

3.1.3. JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 3.1.1., składa 
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe: 

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 
b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. 
3.1.4. Dokumenty o których mowa w pkt 3.1.3 lit. a, b - wystawione nie wcześniej niŜ 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert, winny zostać złoŜone w formie 
oryginału, odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii, przetłumaczone na język polski. 
Dokumenty sporządzone w języku obcym, inne niŜ określone w pkt 3.1.1., są 
składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

3.2. Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień 
publicznych - zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 2  do SIWZ.  
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3.3. Opis przedmiotu zamówienia – załączniki od nr 3.1, i /lub 3.2, i /lub 3.3, i/lub 3.4  
i/lub 3.5,   i/lub 3.6., i/lub 3.7.  do SIWZ. 

 
 

3.4. Formularze cenowe– załączniki od nr 4.1, i /lub 4.2, i /lub 4.3, i/lub 4.4  i/lub4.5,   
i/lub 4.6., i/lub 4.7.  do SIWZ. 

3.5. Zaakceptowany projekt umowy  - załącznik nr 5 do SIWZ . 
3.6. Informacje ogólne dotyczące załączonych dokumentów: 
3.6.1. Dokumenty przetargowe, które zostały otworzone w trakcie wykonywania procedury 

przetargowej zatrzymuje Zamawiający. 
3.6.2. Formularz oferty oraz załączniki Nr 2-4, powinny zostać wypełnione przez 

Wykonawcę. 
3.6.3. Projekt umowy - załącznik Nr 5 - powinien zostać zaakceptowany na ostatniej stronie 

bez dokonywania jakichkolwiek zmian. 
3.6.4. Nie załączenie któregokolwiek z wyŜej wymienionych dokumentów spowoduje 

odrzucenie oferty lub wykluczenie Wykonawcy z uwzględnieniem art. 26 ust. 3 PZP. 
4. KRYTERIA OCENY OFERT I ZASADY ICH OCENY - dla ka Ŝdej cz ęści osobno 
4.1. Zamawiający będzie rozpatrywał i oceniał oferty oddzielnie dla kaŜdej z części. 
4.1.1. Cena 
a. przyjmuje się, Ŝe najwyŜszą ilość punktów, tj. 100, otrzyma cena najniŜsza wśród cen 

zawartych w ofertach na wykonanie zadania objętego przetargiem. 
b. ceny w pozostałych ofertach punktowane będą w oparciu o następujący wzór: 
 

100
)(

min
)( ×=

xC

C
xA  

gdzie: 
A(x) - ilość punktów przyznana ofercie „x" za kryterium ceny,  
Cmin - cena najniŜsza wśród cen zawartych w ofertach na zadania objęte przetargiem, 
C(x) - cena zawarta w ofercie „x”. 
Wartość podstawiana do wzoru punktacyjnego, to wartość brutto zadania w okresie trwania 
umowy, określona przez Zamawiającego w załączniku nr 4.1.-4.7. do SIWZ oraz w punkcie 3 
oferty (załącznik nr 1 do SIWZ). 
5. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY - dla ka Ŝdej cz ęści 
5.1. Na cenę oferty winny składać się wszystkie koszty związane z realizacją pełnego 

zakresu zamówienia określonego w opisie przedmiotu zamówienia – zał. nr 3.1-3.7. 
5.2. Wykonawca winien wycenić wszystkie wyszczególnione w formularzu cenowym 

pozycje na część/części, na które składa ofertę. 
5.3. W formularzu oferty oraz w formularzach cenowych naleŜy podać cenę oferty łącznie 

z podatkiem VAT (brutto), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z 
wyliczeniem zawartym w załącznikach nr 4.1 -4.7. 
Wyliczone wartości muszą być wyraŜone w złotych polskich (zgodnie z polskim 
systemem płatniczym po zaokrągleniu do pełnych groszy, przy czym końcówki 
poniŜej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyŜsze zaokrągla się do 1 
grosza - dwa miejsca po przecinku). 

5.4. Prawidłowe ustalenie podatku VAT naleŜy do obowiązków Wykonawcy, zgodnie z 
przepisami Ustawy o podatku od towarów i usług. Zamawiający nie uzna za oczywistą 
omyłkę i nie będzie poprawiał błędnie ustalonego podatku VAT. 

 
5.5. Cenę wykazaną w ofercie, naleŜy traktować jako stałą i wiąŜącą do zakończenia 

realizacji przedmiotu zamówienia. 
5.5.1. Ceny zawarte w ofercie, tj. w formularzach cenowych (załączniki nr 4.1 -4.7.), mogą 

ulec zmianie jedynie w udokumentowanych przypadkach, których nie moŜna było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy, tj.: 

- zmiana stawki podatku VAT, 
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- zmiana wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych podawanego kwartalnie 

przez GUS, publikowanego w Monitorze Polskim, jednak nie wcześniej niŜ po jego 
ogłoszeniu. 

5.6. Zamawiający nie dopuszcza przedstawiania ceny ofertowej w kilku wariantach. W 
przypadku przedstawienia ceny w taki sposób, oferta zostanie odrzucona. 

5.7. W sytuacji, gdy złoŜona oferta zawierać będzie raŜąco niską cenę w stosunku do 
przedmiotu zamówienia, Zamawiający, na podstawie art. 90 ust 1 zwróci się do 
Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów 
oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, 
który nie złoŜył wyjaśnień w wyznaczonym terminie lub jeŜeli dokonana ocena 
wyjaśnień potwierdzi, Ŝe oferta zawiera raŜąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 
zamówienia. 

6. OCENA OFERTY - NAJNIśSZA CENA - dla ka Ŝdej cz ęści oddzielnie 
6.1.  Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która spełnia wszystkie wymogi  
            określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, oraz która zawiera    
             najniŜszą wartość zamówienia - otrzyma największą ilość punktów. 
6.2.  Zgodnie z art. 87 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, w toku badania i oceny ofert  
            Zamawiający moŜe Ŝądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złoŜonych  
            ofert. Zamawiający zgodnie z art. 87 ust. 2 Prawa zamówień publicznych poprawi        
            omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny z  
            uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki  
            polegające na niezgodności oferty z SIWZ, które nie powodują istotnych zmian w  
            treści oferty, zawiadamiając niezwłocznie o tym Wykonawcę, którego oferta została  
            poprawiona. 
6.3. W razie wątpliwości w zakresie złoŜonych oświadczeń czy dokumentów,  
            Zamawiający zgodnie z art. 26 ust. 4 PZP moŜe wezwać Wykonawcę do złoŜenia  
            wyjaśnień w wyznaczonym terminie. 
6.4. Zamawiający moŜe Ŝądać przedstawienia oryginału, lub notarialnie poświadczonej  
            kopii dokumentu w przypadku gdy złoŜone przez Wykonawcę kopie dokumentów są  
            nieczytelne lub budzą wątpliwości co do ich prawdziwości, zgodnie z  
            Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie  
            dokumentów, jakich Zamawiający moŜe Ŝądać od Wykonawcy, oraz form, w jakich te  
            dokumenty mogą być składane. 
6.5. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złoŜonego przez Wykonawcę  
            mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej   
            Polskiej, Zamawiający moŜe zwrócić się do właściwych organów odpowiednio  
            miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce   
            zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących  
            przedłoŜonego dokumentu. 
6.6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim  
            wymaganiom przedstawionym w Prawie zamówień publicznych oraz w niniejszej  
            specyfikacji i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium  
            wyboru. 
6.7. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty powiadomi  
            jednocześnie o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców, którzy złoŜyli  
            ofertę, podając do wiadomości nazwę wybranego Wykonawcy wraz z uzasadnieniem  
            wyboru, punktację przyznaną oraz wskaŜe przewidywany termin podpisania umowy        
            zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp. Ogłoszenie zostanie zamieszczone na  
            stronie internetowej Zamawiającego – www.bip.bytomodrzanski.pl. i na tablicy  
            głoszeń w siedzibie Zamawiającego. 
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7. WYMAGANY TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA : 
 7.1.     Od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. 
 
 
8. UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SIWZ 
8.1. Wykonawca moŜe zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści  
            SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień Wykonawcy niezwłocznie, nie później niŜ na 2  
            dni przed upływem terminu otwarcia ofert, pod warunkiem Ŝe wniosek o wyjaśnienie  
            treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie do Zamawiającego nie  
            później niŜ do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania  
            ofert. 
8.2. JeŜeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie połowy terminu  
            wyznaczonego na składanie ofert czy dotyczy udzielonych wyjaśnień Zamawiający  
            moŜe udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania. 
8.3. PrzedłuŜenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków 
            o wyjaśnienie SIWZ. 
8.4.   Zamawiający treść wyjaśnień - odpowiedzi - będzie przekazywał Wykonawcom, którym  
           przekazał SIWZ oraz udostępniał je będzie na stronie internetowej bez ujawniania  
           źródeł zapytania. 
 
9. SPOSÓB, MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 
9.1.    Ofertę naleŜy złoŜyć w zamkniętej kopercie zgodnie z rozdz. III pkt 1.11 w siedzibie  
          Zamawiającego w Bytomiu Odrzańskim przy ul. Dworcowej19, (biuro intendenta ).     
          Przedszkola Publicznego nie pó źniej ni Ŝ do dnia 17.12.2010r. do godz. 12:30. 
 
10. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT 
10.1. Otwarcie ofert nastąpi dnia 17.12.2010r. o godz. 13:00 w siedzibie Zamawiającego  
           – gabinet Dyrektora Przedszkola ul. Dworcowa 19, 67-115 Bytom Odrzański. 
10.2. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia kopert z ofertami. W    
            przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle  
            Wykonawcy protokół z sesji otwarcia ofert na pisemny wniosek Wykonawcy. 
10.3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający zgodnie z art.86 ust.3 PZP poda  
            kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
10.4. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy firm, adresy Wykonawców, a takŜe  
            informacje dotyczące cen zawartych w ofertach. 
10.5. Protokół wraz z załącznikami (tj.: oferty, oświadczenia i inne dokumenty składane  
            przez Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa) jest jawny. 
            Załączniki do protokołu Zamawiający udostępni po dokonaniu wyboru  
            najkorzystniejszej oferty, z tym, Ŝe oferty są jawne od chwili ich otwarcia z  
            uwzględnieniem rozdz. III. pkt. 1.18.4.  
 
11. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
11.1.   Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni od dnia otwarcia ofert.  
11.2.   Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 
12. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTOWANIA SI Ę Z WYKONAWCAMI 
12.1.  Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest    
          pani Stanisława Marczykowska lub Renata Lenart - w godz. 7:00-15:00 – tel. 068  
          3884045. 
 
13. ISTOTNE POSTANOWIENIA DO UMOWY ORAZ FORMALNO ŚCI, JAKIE MUSI 
SPEŁNIĆ WYKONAWCA PRZED PODPISANIEM UMOWY 
13.1. Istotne postanowienia do umowy zawiera załącznik Nr 5 do SIWZ – projekt umowy. 
13.2. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu  
            wyznaczonym przez Zamawiającego.  
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13.3. W przypadku otrzymania zamówienia przez podmiot występujący wspólnie  
            Wykonawca przed podpisaniem umowy jest zobligowany do przedłoŜenia umowy  
            regulującej współpracę podmiotu występującego wspólnie. 
 
 
14. MOśLIWE ZMIANY W ZAWARTEJ UMOWIE ORAZ WARUNKI TAKIEJ Z MIANY 
14.1.   Umowa moŜe być zmieniona w stosunku do złoŜonej Oferty na niŜej wymienionych  
            warunkach: 
 
1) w stosunku do terminu, zakresu realizacji umowy: 
a) w przypadku gdy konieczność wprowadzenia zmian wynikła z okoliczności, których 

nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, np. zdarzeń losowych, zmiany 
przepisów; 

2) w stosunku do osób: 
a) zmiana osób reprezentujących w przypadku zmian organizacyjnych; 
3) inne: 
a) w przypadku zmiany stawki podatku VAT -  
           o róŜnicę wynikającą z jej dotychczasowej wielkości a wprowadzoną zmianą; jednak   
           nie wcześniej niŜ po dacie rozpoczęcia jej obowiązywania. Zmiana umowy w tym  
           zakresie moŜe być wprowadzona tylko na wniosek Wykonawcy. Jednocześnie  
           Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia Zamawiającemu podstawy prawnej  
           do podwyŜszenia lub obniŜenia cen towarów, np. rozporządzenia, obwieszczenia,  
           ustawy lub innej podstawy do zmiany cen - zmiany umowy. 
b) w przypadku zmiany powyŜej 5% kwartalnego wskaźnika cen towarów i usług   
           podawanego przez GUS, publikowanego w Monitorze Polskim -  
           o wielkość tegoŜ wskaźnika, jednak nie wcześniej niŜ po jego ogłoszeniu. Zmiana  
           umowy w tym zakresie moŜe być wprowadzona tylko na wniosek Wykonawcy.  
           Jednocześnie Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia Zamawiającemu  
           podstawy do podwyŜszenia lub obniŜenia cen towarów, np. rozporządzenia,  
           obwieszczenia, ustawy lub innej podstawy prawnej do zmiany cen. 
c)        w przypadku zmian przepisów ogólnie obowiązujących, które mają wpływ na treść  
           umowy. 
d)       w przypadku obniŜenia cen producenta lub zastosowania promocyjnej obniŜki cen,  
          Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu asortymentu objętego umową po  
          cenach odpowiednio obniŜonych. 
e)       w kaŜdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np. gdy obniŜy  
          to  koszty lub skróci termin realizacji zadania). 
4.     Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają zgody Zamawiającego oraz pod  
          rygorem niewaŜności zachowania formy pisemnej w postaci aneksu. 
 
15. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJ ĄCE WYKONAWCY W TOKU 
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  
15.1. Wykonawca, którego interes prawny doznał lub moŜe doznać uszczerbku w wyniku 

naruszenia przez Zamawiającego zasad określonych w ustawie PZP, przepisach 
wykonawczych do ustawy, jak tez niniejszej specyfikacji, przysługują środki 
odwoławcze przewidziane w Dziale VI ustawy PZP. 

 
16. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
16.1.Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia składanej oferty wadium. 
 
17. ZABEZPIECZENIE NALE śYTEGO WYKONANIA UMOWY 
17.1 Zamawiający nie będzie wymagał od wykonawcy, który złoŜył najkorzystniejszą ofertę, 
złoŜenia przed podpisaniem umowy zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy. 
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Załącznik nr 1 do SIWZ 
FORMULARZ OFERTY 

 
WyraŜam chęć uczestnictwa w przetargu nieograniczonym na dostaw ę artykułów 
Ŝywno ściowych do Przedszkola Publicznego  w Bytomiu Odrza ńskim z podziałem na 
części 
 
1. WYKONAWCA: 
Zarejestrowana nazwa Wykonawcy: ……………………………………………………………....... 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Zarejestrowany adres Wykonawcy: …………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
nr tel. ………………………………………………. nr faksu ………………………………………… 
 
adres poczty elektronicznej: ………………………………………………………………………….. 
 
 
2. OFERUJEMY WYKONANIE ZAMÓWIENIA OBJ ĘTEGO PRZETARGIEM ZA CENĘ: 
 
CZĘŚĆ 1 – DOSTAWA PIECZYWA wg cen jednostkowych załącznika nr , stanowiącego 
integralną część złoŜonej oferty, na wartość: 
- Wartość netto: ……………………………………………………….......................zł 
 
- Wartość brutto ……………………………………………………………………….zł 
 
(słownie: ……………………………………………………………………………….……….zł) 
 
CZĘŚĆ 2 – DOSTAWA ARTYKUŁÓW OGÓLNOSPO śYWCZYCH wg cen jednostkowych 
załącznika nr , stanowiącego integralną część złoŜonej oferty, na wartość: 
- Wartość netto: ……………………………………………………….......................zł 
 
- Wartość brutto ……………………………………………………………………….zł 
 
(słownie: ……………………………………………………………………………….……….zł) 
 
CZĘŚĆ 3 – DOSTAWA ARTYKUŁÓW OGÓLNOSPO śYWCZYCH wg cen jednostkowych 
załącznika nr , stanowiącego integralną część złoŜonej oferty, na wartość: 
- Wartość netto: ……………………………………………………….......................zł 
 
- Wartość brutto ……………………………………………………………………….zł 
 
(słownie: ……………………………………………………………………………….……… zł) 
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CZĘŚĆ 4 – DOSTAWA RYB  wg cen jednostkowych załącznika nr , stanowiącego integralną 
część złoŜonej oferty, na wartość: 
- Wartość netto: ……………………………………………………….......................zł 
 
- Wartość brutto ……………………………………………………………………….zł 
 
(słownie: ……………………………………………………………………………….……….zł) 
 
CZĘŚĆ 5 – DOSTAWA MIĘSA I WYROBÓW WĘDLINIARSKICH  wg cen jednostkowych 
załącznika nr , stanowiącego integralną część złoŜonej oferty,  
- Wartość netto: ……………………………………………………….......................zł 
 
- Wartość brutto ……………………………………………………………………….zł 
 
(słownie: ……………………………………………………………………………….……….zł) 
 
 
CZĘŚĆ 6 – DOSTAWA NABIAŁU  wg cen jednostkowych załącznika nr , stanowiącego 
integralną część złoŜonej oferty, na wartość: 
- Wartość netto: ……………………………………………………….......................zł 
 
- Wartość brutto ……………………………………………………………………….zł 
 
(słownie: ……………………………………………………………………………….……….zł) 
 
 
CZĘŚĆ 7 – DOSTAWA JAJ wg cen jednostkowych załącznika nr , stanowiącego integralną 
część złoŜonej oferty, na wartość: 
- Wartość netto: ……………………………………………………….......................zł 
 
- Wartość brutto ……………………………………………………………………….zł 
 
(słownie: ……………………………………………………………………………….……….zł) 
 
 
Cena brutto winna zawiera ć wszystkie koszty, jakie Wykonawca poniesie w zwi ązku z 
realizacj ą zamówienia, w szczególno ści koszty transportu do siedziby Zamawiaj ącego 
i opakowania przedmiotu zamówienia. Cena jednostkow a winna by ć podana z 
dokładno ścią do dwóch miejsc po przecinku. 
 
3. Deklarujemy stosowanie terminu płatności do 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo 

wystawionej faktury/rachunku przez Przedszkola Publiczne w Bytomiu Odrzańskim. 
4. Deklarujemy wykonywanie zadania objętego zamówieniem w terminie wymaganym 

przez Zamawiającego, tj.: 01.01.2011 - 31.12.2011 r. 
5. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się ze szczegółowymi warunkami przetargu 

zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i umowie, i przyjmujemy je 
bez zastrzeŜeń.  

6. Nasz numer NIP ………………………………. REGON …………………………………... 
 
7. Oświadczamy, Ŝe jesteśmy związani ofertą do terminu waŜności wskazanego w 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i w przypadku wygrania przetargu 
zobowiązujemy się do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez 
Zamawiającego. 
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8. Oświadczamy, Ŝe wyceniliśmy wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego 
wykonania umowy oraz akceptujemy projekt umowy - załącznik nr 5. 

9. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się w sposób wystarczający i konieczny ze 
szczegółowymi warunkami przetargu zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia oraz ze wszystkimi informacjami niezbędnymi do zrealizowania 
zamówienia. Nieznajomość powyŜszego stanu nie moŜe być przyczyną dodatkowych 
roszczeń finansowych. 

 
 
 
10. Oświadczamy, iŜ przedsiębiorstwo ma wdroŜony i stosuje system HACCP zgodnie z 

Ustawą z dn. 11.05.2001r. o warunkach zdrowotnych Ŝywności i Ŝywienia (Dz.U.  
Nr 632, poz. 634 z późniejszymi zmianami). 

11. Oświadczamy, Ŝe dostarczanie artykułów objętych zamówieniem będzie zgodne z 
obowiązującymi zasadami w systemie HACCP oraz wymogami sanitarno  
- epidemiologicznymi. 

12. W następującym zakresie* ………………………………………………………………….. 
zamierzamy powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcy (*wypełnić, jeŜeli dotyczy ). 
 
13. Integralnymi załącznikami niniejszej oferty zgodnie z wymaganiami Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia są: 
1 …………………………………………………………………………………………………… 
 
2 …………………………………………………………………………………………………… 
 
3 …………………………………………………………………………………………………… 
 
4 …………………………………………………………………………………………………… 
 
5 …………………………………………………………………………………………………… 
 
6 …………………………………………………………………………………………………… 
 
7 …………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 

………………………………………. dnia ……………………………….. 
(pieczęć i podpis Wykonawcy) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik nr 2 do SIWZ 
 
 
 
 

Oświadczenie 
 
 
 

o spełnianiu warunków art. 22 ust.1 oraz art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 ze zm.). 
 
Dotyczy: złoŜonej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę artykułów Ŝywnościowych 
do Przedszkola Publicznego w Bytomiu Odrzańskim. 
 
Nazwa Wykonawcy …………………………………………………………………………………. 
 
Oświadczamy, Ŝe: 
1. posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli 

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 
2. posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem 

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawimy 
pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i 
osób zdolnych do wykonania zamówienia;. 

3. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia; 

4. nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie 
art. 24 ust. 1 i 2 ustawy. 

 
 
 
 
Data ……………………………    ………………………………………. 

(pieczęć i podpis Wykonawcy) 
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Znak sprawy: P.P. - 2301-02/2010               Załącznik nr 3.1. do SIWZ 
 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

CZĘŚĆ nr 1 – zadanie  :  DOSTAWA PIECZYWA 
CPV 15810000-9   Pieczywo, świeŜe wyroby piekarskie i ciastkarskie 

 
 

Dostawa towaru codziennie od poniedziałku do piątku włącznie 
 w godz.6:00 – 7:00 (oprócz sobót, niedziel i świąt)  

 
 
 

lp.  nazwa artykułu 
jednostka 

miary ilo ść  CPV 
1 chleb krojony 600g szt. 1293 158 11100-7 
2 bułka zwykła 50g szt. 3082 158 11100-7 
3 droŜdŜówka 100g szt. 180 158 11200-8 
4 rogale 80g szt. 250 158 11200-8 
5 bułka tarta 0,5 kg szt 120 158 20000-2 
6 bułka mleczna 50g szt. 210 15811100-7 
7 babka piaskowa 300g szt. 8 15812100-4 
8 biszkopty 500g szt. 51 15812100-4 
9 herbatniki 50g szt. 30 15812100-4 

10 pączki 80g szt 105 15811200-8 
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Znak sprawy: P.P.-2301-02/2010                  Załącznik nr 3.2. do SIWZ 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
CZĘŚĆ nr 2- zadanie  : DOSTAWA ARTYKUŁÓW OGÓLNOSPO śYWCZYCH  

CPV 15800000-6 RóŜne produkty spoŜywcze  
 

Przy wypełnianiu proszę zwrócenie uwagi na podaną gramaturę opakowań. Przy posiadaniu 
towaru w innych opakowaniach Wykonawca przeliczy wartość opakowania do gramatury 
podanej przez Zamawiającego. Dostawca moŜe zaproponować produkt o innej nazwie pod 
warunkiem ,Ŝe posiadać on będzie te same walory smakowe i właściwości , co produkty 
podane przykładowo. W takim przypadku naleŜy zaznaczyć jakiego produktu dotyczy oferta 
równowaŜna. 
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot umowy w ci ągu 1 dnia  po złoŜeniu 
zamówienia przez Zamawiającego. 
 
Lp. Nazwa artykułu Jedn.miary Ilość  CPV 

1 sól 1kg kg 81 158 72400-5 
2 pieprz 20 gr szt 44 158 72100-2 
3 przyprawa do zup WINIARY1l szt 31 15870000-7 
4 papryka słodka 20gr szt 10 15870000-7 
5 ziele angielski 20gr szt 25 15870000-7 
6 majeranek 8g szt 15 15870000-7 
7 liść laurowy 6g szt 20 15870000-7 
8 pieprz ziołowy 15g       szt            15 15870000-7 
9 przyprawy OREGANO 10g szt 2 15870000-7 

10 cukier zwykły 1kg kg 450 158 31200-4 
11 makaron  kokardki 500g szt 5 158 51100-9 
12 syrop owocowy 500ml szt 450 15321000-4 
13 wafle 170g szt 240 158 20000-2 
14 sok KUBUŚ 300g szt 290 15320000-7 
15 herbata ekspresowa 130g szt. 13 158 64100-3 
16 sos pieczeniowy 34g szt 20 15871200-6 
17 groszek konserwowy 400g szt 41 15331462-3 
18 kukurydza 400g szt 25 15331470-2 
19 galaretki 79g szt 60 15620000-0 
20 szczaw konserwowy 250g szt 55 15331460-9 
21 paprykarz szczeciński 340gr szt 30 15240000-2 
22 herbata miętowa 34g szt 30 15865000-9 

 

23 kasza gryczana 500g szt 50 15613000-8 
24 pasztet drobiowy 160gr szt 130 15131300-8 
25 kisiel 40g szt 135          15620000-0 
26 dŜem 270gr szt 80 15332290-3 
27 kakao 100g szt 19 15841000-5 
28 kasza jęczmienna 400gr szt 160 15613000-8 
29 kasza manna 500gr szt 30 15613000-8 
30 kawa zboŜowa 150gr szt 60 15861200-3 
31 ketchup 250g szt 100 15871230-5 
32 koncentrat pomidorowy PUDLISZKI 200g szt 110 15331427-6 
33 nutella 385g szt 20 15841200-7 
34 majonez 700ml szt 10 15871273-8 
35 mąka tortowa 1kg kg 260 15612100-2 
36 olej kujawski 1l litr 150 15411100-3 
37 ryŜ 1 kg kg 100 15611000-4 
38 budyń 40g szt 100 15620000-0 
39 chrupki kukurydziane 60g szt 60 15613311-1 
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40 droŜdŜe 100g szt 12 15898000-9 
41 kluski na parze 370g szt 260 15851000-8 
42 płatki kukurydziane 250g szt 150 15613311-1 
43 płatki owsiane 500g szt 26 15613380-5 
44 krakersy 54g szt         20 15821200-1 
45  rosołek drobiowy WINIARY180g szt 130 15891500-5 
46 sałatka jarzynowa 900g szt 14 15331460-9 
47 zupa borowikowa 66g szt 100 15891900-9 
48 miód naturalny250g szt 16 15831600-8 
49 sos Boloński WINIARY 34g szt 20 15871200-6 
50 przyprawa do drobiu WINIARY 30g szt 15 15870000-7 
51 przyprawa gros WINIARY  30g szt 20 15870000-7 
52  przyprawa do mięsa WINIARY 30g szt 20 15870000-7 
53 makaron nitki 500g szt 42 15851100-9 
54 makaron krajanka 500g szt 87 15851100-9 
55 makaron świderki 500g szt 100 15851100-9 
56 herbata malinowa 46g szy 30 15865000-9 
57  barszcz biały 66g szt 200 15891900-9 
58 makaron zacierka 500g szt 10 15851100-9 
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Znak sprawy: P.P.-2301 – 02/2010                       Załącznik nr 3.3. do SIWZ 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
CZĘŚĆ nr 3 -zadanie :  DOSTAWA WARZYW I OWOCÓW 

CPV 031100005 Rośliny uprawne, produkty warzywnictwa i ogrodnictwa 
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot umowy w ci ągu 1 dnia  po złoŜeniu 
zamówienia przez Zamawiającego.  
Lp. Nazwa artykułu Jedn.miary Ilość CPV 

1 cytryna kg 20 03222210-8 
2 banan kg 200 03222111-4 
3 chrzan 270g szt 5 03221113-1 
4 buraki  kg 170 03221110-0 
5 cebula kg 170 03221113-1 
6 fasola sucha Jaś 500g szt 16 03221210-1 
7 groch połówki 500g szt 30 03212213-6 
8 Jabłka kg 390 03222321-9 
9 kalafior szt 65 03221420-6 

10 kapusta biała młoda szt 50 03221410-3 
11 kapusta biała kg 200 03221410-3 
12 kapusta kiszona 500g szt 266 03221410-3 
13 kapusta pekińska kg 20 03221410-3 
14 kapusta czerwona kg 79 03221410-3 
15 koperek zielony pęczek szt 100 03221300-9 
16 mandarynki kg 52 03222240-7 
17 marchew kg 600 03221112-4 
18 natka pęczek szt 194 03221300-9 

19 ogórki świeŜe kg 120 03221270-9 
20 papryka świeŜa kg 23 03221230-7 
21 pieczarki kg 10 03221260-6 
22 pomidor kg 80 03221240-0 
23 por kg 233 03221100-7 

  24 kiwi szt 10 03222118-3 
25 rzodkiew czerwona pęczek kg 66 03221100-7 
26 sałata szt 50 03221310-2 
27 seler kg 104 03221100-7 
28 szczypior pęczek szt 143 03221113-1 
29 ziemniaki kg 3300 03212100-1 
30 arbuz szt 25 03222200-5 
31 brokuły szt 35 03221430-9 
32 brukselka kg 15 03221440-2 
33 brzoskwinie puszka 820g szt 79 03222332-9 
34 czosnek główka szt 72 03221100-7 
35 fasolka szparagowa  kg 40 03221212-5 
36 gruszki kg 15 03222322-6 
37 kalarepa szt 3 03221100-7 
38 nektarynki kg 15 03222240-7 
39 ogórki kiszone kg 180 03221270-9 
40 pietruszka kg 100 03221100-7 
41 szpinak          szt                  30 03221340-1 

  42 truskawki kg                100 03222313-0 
43 jagody kg                    1 03222310-9 
44 winogron kg                 10 03222340-8 



20 
 

 
Znak sprawy: P.P.-2301- 02/2010                 Załącznik nr 3.4. do SIWZ 
 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

CZĘŚĆ nr 4- zadanie : DOSTAWA RYB 
CPV 15200000- 0 Ryby przetworzone i konserwowane 

 
 
 

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot umowy w ciągu 1 dnia po złoŜeniu 
zamówienia przez Zamawiającego. 
    
 
 
Lp. Nazwa artykułu Jedn.miary Ilość CPV 

1 filet z morszczuka kg 100 15220000-6 
2 filety śledziowe konserwa 180gr szt 80 15240000-2 
3 rybki-delfinki kg 80 15241700-6 
4 makrela wędzona kg 15 15241500-4 
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Znak sprawy: P.P. -2301 -02/2010                 Załącznik nr 3.5. do SIWZ 
 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

CZĘŚĆ nr 5- zadanie:  DOSTAWA MIĘSA I WYROBÓW WĘDLINIARSKICH 
CPV – 15100000-9  Produkty zwierzęce, mięso i jego przetwory mięsne 

 
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot umowy w ci ągu 1 dnia  po złoŜeniu 
zamówienia przez Zamawiającego. Dostawca moŜe zaproponować produkty równowa Ŝne  
o innej nazwie pod warunkiem, Ŝe posiadać one będą te same walory smakowe i 
właściwości , co produkty podane przykładowo. W takim przypadku nale Ŝy zaznaczy ć 
jakiego produktu dotyczy oferta równowa Ŝna. 
 
Mięso i jego wyroby w I gatunku. Kiełbasy pakowane próŜniowo. 
 
Lp. Nazwa artykułu Jedn.miary Ilość CPV 

1 boczek wędzony kg 7,70 15131200-7 
2 ćwiartka kurczaka kg 130 15112000-6 
3 filet z kurczaka kg 150 15112000-6 
4 karkówka b/k kg 50 15113000-3 
5 wołowina b/k kg 30 15111000-9 
6 łopatka b/k kg 50,50 15113000-3 
7 Ŝołądki drobiowe kg 5 15114000-0 
8 gulaszowe wieprzowe kg 200 15113000-3 
9 wątróbka drobiowa kg 25 15112300-9 

10 mielone wieprzowe kg 280 15113000-3 
11 wędliny- kiełbasa szynkowa kg 90 15131130-5 
12 szynka wieprzowa kg 50 15131410-2 
13 serca drobiowe kg 5 15114000-0 
14 pasztety drobiowe  kg 10 15131310-1 
15 gulaszowe indycze kg 25 15112000-6 
16 parówka drobiowa kg 60 15131133-6 
17 pieczeń wieprzowa kg 12 15131310-1 
18 polędwica Sopocka kg 50 15131410-2 
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Znak sprawy: P.P.-2301 – 02/2010                       Załącznik nr 3.6. do SIWZ 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
CZĘŚĆ nr 6 -zadanie :  DOSTAWA NABIAŁU 
CPV 15500000-3 Rośliny produkty mleczarskie 

Przy wypełnianiu proszę zwrócić uwagę na podaną gramaturę opakowań. Przy posiadaniu 
towaru w innych opakowaniach Wykonawca przeliczy wartość opakowania do gramatury 
podanej przez Zamawiającego. 
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot umowy w ci ągu 1 dnia  po złoŜeniu 
zamówienia przez Zamawiającego w godz. 6:00 - 7:00.  
 
Lp. Nazwa artykułu Jedn. 

miary 
Ilość CPV 

1 jogurt 150gr szt 700 15551320-4 
2 masło 250gr szt 1080 15530000-2 
3 mleko 1l litr 3050 15511000-3 
4 ser Ŝółty 1kg kg 63 15544000-3 
5 ser topiony 200gr  szt 110 15542200-1 
6 serki waniliowe 370g szt 140 15545000-0 
7 śmietana 200gr 18% szt 868 15512000-0 
8 twaróg półtłusty 1kg kg 200 15542100-0 
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Znak sprawy: P.P.- 2301-02/2010    Załącznik nr 3.7. do SIWZ 
 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

CZEŚĆ nr 7 – zadanie:  DOSTAWA JAJ 
CPV 03142500-3 jaja 

 
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot umowy w ci ągu 1 dnia  po 

złoŜeniu zamówienia przez Zamawiającego. 
 

 
 

 
Lp.  

 
Nazwa artykułu 

Jedn. 
miary  

 
Ilość 

 
CPV 

 
 

1 
 
Jajka konsumpcyjne- 
wielkość 1 sztuki min.63- 73 
g - tj. klasa wielkości L, kl. 
świeŜości A 
 

 
szt 

 
2500 

 
03142500-3 
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Znak sprawy: PP- 2301 - 02/2010         Załącznik nr 4.1. do SIWZ 
FORMULARZ CENOWY 

CZĘŚĆ  nr 1-zadanie:  DOSTAWA PIECZYWA 
Działając w imieniu ………………………………………………………. adres ……………………………………………………… 
składam/-y ofertę w przetargu nieograniczonym, prowadzonego przez Przedszkole Publiczne w Bytomiu Odrzańskim                       
  na dostaw ę pieczywa.  Zobowiązuję/-emy się do realizacji dostaw wg następujących cen : 
 

lp.  Nazwa artykułu Jedn. miary ilo ść  

Cena 
jedn.netto  

w PLN 
Warto ść netto 

w PLN 
Kwota VAT 

w PLN 

Warto ść brutto 
 w PLN 

1 chleb krojony 600g szt. 1293     

2 bułka zwykła 50g szt. 3082     
3 droŜdŜówka 100g szt. 180     
4 rogale 80g szt. 250     

5 bułka tarta 500g szt 120     

6 bułka mleczna 50g szt. 210     

7 babka piaskowa 300g szt. 8     

8 biszkopty 500g szt. 51     

   9 herbatniki 50g szt. 30     

10 pączki 80g szt. 105     

 Ogółem     

 
……………………. dnia …………………………..        .......……………………. 
                         ( pieczęć i podpis osoby uprawnionej ) 
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Znak sprawy: P.P.-2301 – 02/02010                      Załącznik nr 4.2. do SIWZ 
FORMULARZ  CENOWY 

CZĘŚĆ nr 2-zadanie : DOSTAWA ARTYKUŁÓW OGÓLNOSPO śYWCZYCH I KONSERW 
 

Działając w imieniu……………….………………………….. adres………………………………............................ składam/-y ofertę  
w przetargu nieograniczonym, prowadzonym przez Przedszkole  Publiczne  w  Bytomiu  Odrzańskim   na dostaw ę artykułów 
ogólnospo Ŝywczych  i konserw . Zobowiązuję/-emy się do realizacji dostaw wg następujących cen : 
 

Lp. Nazwa artykułów 
Jedn. 
Miary Ilo ść 

Cena jedn. netto w 
PLN 

Warto ść netto 
 w PLN 

Kwota VAT 
 w PLN 

Warto ść 
brutto w PLN   

    1 sól 1kg kg 81      
2 pieprz 20 gr szt 44      
3 przyprawa do zup WINIARY1l szt 31      
4 papryka słodka 20gr szt 10      
5 ziele angielski 20gr szt 25      
6 majeranek8gr szt 15      
7 liść laurowy 6gr szt 20      
8 pieprz ziołowy 15g szt 15     

    9  przyprawa oregano 10g         szt                         2                            
  10 cukier zwykły 1kg kg 450      
  11 makaron kokardki 500g szt 5      

12 syrop owocowy 500ml szt 450      
13 wafle 17g szt 240      
14 sok Kubuś 300g szt 290      
15 herbata ekspresowa  130g szt. 13      
16 sos pieczeniowy 34g szt 20      
17 groszek konserwowy 400gr szt 41      
18 kukurydza 400g szt 25      
19 galaretka 79g szt 60      
20 szczaw konserwowy 250g szt 55      

  21 paprykarz szczeciński 340g szt 30      
  22 herbata miętowa 34g          szt 30      
  23 kasza gryczana 500g         szt 50      
 24 pasztet drobiowy 160g szt   130      
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 25 kisiel 40g szt 135      
  26 dŜem 270g szt 80      
27 kakao 100g szt 19      
28 kasza jęczmienna 400g szt 160      
29 kasza manna 500g szt 30      
30 kawa zboŜowa 150g szt 60      
31 ketchup 250g szt 100      
32 koncentrat pomidorowy PUDLISZKI 200gr szt 110      
33 nutella 385g szt 20      
34 majonez 700 gr szt 10      
35 mąka tortowa 1kg kg 260      
36 olej kujawski 1l litr 150      
37 ryŜ 1 kg kg                   100      

38 budyń 40g szt 100      

39 chrupki kukurydziane 60g szt 60      
40 droŜdŜe 100g szt 12      
41   kluski na parze 370g szt 260      
42 płatki kukurydziane 250g szt 150      
43 płatki owsiane 500g szt 26      
44 krakersy 54g szt 20     
45 rosołek drobiowy WINIARY 180g szt 130     
46 sałatka jarzynowa 900g szt 14     
47 zupa borowikowa 66g szt 100     
48 miód naturalny 250g szt 16     
49 sos boloński WINIARY 34g szt 20     
50 przyprawa do drobiu WINIARY 30g szt 15     
51 przyprawa gyros WINIARY30g szt 20     
52 przyprawa do mięsa WINIARY 30g szt 20     
53 makaron nitki 500g szt 42     
54 makaron krajanka 500g szt 87     
55 makaron świderki 500g szt 100     
56 herbata malinowa 46g szt 30     
57 barszcz biały WINIARY 66g szt 200     
58 makaron zacierka   500g                                                                 szt 10     

 
Ogółem 
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……………………… dnia  ……………………..        ………………………………………… 

(pieczęć i podpis osoby upowaŜnionej ) 
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Znak  sprawy : P.P.-2301 -02/2010           Załącznik nr 4.3. do SIWZ 
FORMULARZ CENOWY 

CZĘŚĆ nr 3 -zadanie : DOSTAWA WARZYW I OWOCÓW  
Działając w imieniu ……………………………………………. adres ………………………………………………………… składam/-y ofertę 
w przetargu nieograniczonym, prowadzonym przez Przedszkole  Publiczne  w  Bytomiu Odrzańskim  na dostawę warzyw i owoców. 
Zobowiązuję/-my się do realizacji dostaw wg następujących cen : 
 
 

Lp. Nazwa artykułu 
Jedn. 
Miary 

Ilość 
 

Cena jedn. 
netto 

w PLN 
Warto ść netto 

w PLN 

Kwota VAT 
w PLN Warto ść brutto 

w PLN 
1 cytryny        kg 20     
2 banan kg 200     
3 chrzan 270g szt 5     
4 buraki  kg 170     
5 cebula kg 170     
6 fasola sucha Jaś 500g szt 16     
7 groch połówki 500g szt. 30     
8 jabłka kg 390     
9 kalafior szt 65     

10 kapusta biała młoda szt 50     
11 kapusta biała kg 200     
12 kapusta kiszona 500g szt 266     
13 kapusta pekińska kg 20     
14 kapusta czerwona kg 79     
15 koperek zielony pęczek szt 100     
16 mandarynki kg 52     
17 marchew kg 600     
18 natka pęczek szt 194     
19 ogórki świeŜe kg 120     
20 papryka świeŜa kg 23     
21 pieczarki kg 10     
22 pomidor kg 80     

  23 por szt 233     
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24 kiwi szt 10     
25 rzodkiew czerwona pęczek szt 66     
26 sałata szt 50     
27 seler kg 104     
28 szczypior pęczek szt 143     

  29 ziemniaki        kg 3300     
  30 arbuz        szt 25     

  31 brokuły szt 35     
  32 brukselka kg 15     

33 brzoskwinie puszka 820g kg 79     
34 czosnek główka szt 72     
35 fasolka szparagowa kg 40     
36 gruszki kg 15     
37 kalarepa szt 3     
38 nektarynki kg 15     
39 ogórki kiszone kg 180     
40 pietruszka kg 100     
41 szpinak szt 30     
42 truskawki kg 100     
43 jagody kg 1     
44 winogron kg 10     

Ogółem     

 
 
 
 
 
………………. dnia…………………………..             
                                                                                                                                                         ……………………………………… 

(pieczęć i podpis osoby upowaŜniony) 
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Znak sprawy : P.P.-2301 – 02/2010           Załącznik nr 4.4. do SIWZ 
FORMULARZ CENOWY 

CZĘŚĆ nr 4 - zadanie : DOSTAWA RYB 
 
Działając w imieniu ………………………………………………….adres………………………………………………. składam/-my ofertę 
w przetargu nieograniczonym, prowadzonym przez Przedszkole  Publiczne w Bytomiu Odrzańskim  na dostawę ryb. Zobowiązuję/-emy się do 
realizacji dostaw wg następujących cen: 
 

Lp.  Nazwa artykułu 
Jedn. 
miary 

 
Ilość 

 

Cena 
jedn.netto 

w PLN 
Warto ść netto 

w PLN 

 
Kwota VAT  

w PLN 

 
Warto ść brutto  

w PLN  
1 filet z morszczuka kg 100      
2 filety śledziowe - konserwa 180gr szt 80      
3 rybki-delfinki kg 80      
4 makrela wędzona kg 15      

  
 

OGÓŁEM:   
  

 
 
 
 
 
      ………………………dnia…………………………….      ……………………………………….. 

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej) 
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Znak sprawy : P.P.-2301 – 02/2010                     Załącznik nr 4.5. do SIWZ 

FORMULARZ CENOWY 
CZĘŚĆ nr 5-zadanie : DOSTAWA MI ĘSA I WYROBÓW WĘDLINIARSKICH 

Działając w imieniu………………………………….…………….. adres…………………………………………….………. składam/-my ofertę 
W przetargu nieograniczonym , prowadzonym przez Przedszkole  Publiczne  w  Bytomiu  Odrzańskim   na dostawę mięsa i wyrobów 
wędliniarskich . Zobowiązuję/-emy się do realizacji dostaw wg następujących cen 
 
Lp.  Nazwa artykułu(przy produktach 

równowa Ŝnych- zaznaczy ć i poda ć nazwę) 
Jedn. 
miary 

Ilość Cena jedn. netto 
w PLN 

Warto ść 
netto w PLN 

Kwota VAT 
w PLN 

Warto ść brutto 
w PLN 

1 boczek wędzony kg                       
7,70 

    

2 ćwiartka kurczaka kg 130     
3 filet z kurczaka kg 150     

4 karkówka b/k kg 50     
5 wołowina b/k kg 30     
6 łopatka b/k kg 50,50     
7 Ŝołądki drobiowe kg 5     
8 gulaszowe wieprzowe kg                    200     
9 wątróbka drobiowa kg 25     

10 mielone wieprzowe kg 280     
11 wędliny- kiełbasa szynkowa kg 90     
12 szynka wieprzowa kg 50     
13 serca drobiowe kg 5     
14 pasztety drobiowe kg 10     
15 gulaszowe indycze kg 25     
16 parówka drobiowa kg 60     
17 pieczeń wieprzowa kg 12     
18 polędwica Sopocka kg 50     

   
OGÓŁEM : 

    

 
…………………dnia……………………           ………………………………….. 

(pieczęć i podpis osoby upowaŜnionej) 
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Znak sprawy : P.P.- 2301-02/2010                 Załącznik nr 4.6. do SIWZ 
 

FORMULARZ CENOWY 
CZĘŚĆ nr 6 - zadanie: DOSTAWA NABIAŁU 

 
Działając w imieniu…………………………………………………………adres……………………………………………..składam/-my ofertę  
W przetargu nieograniczonym, prowadzonym przez Powiat Nowosolski dla Przedszkola  Publicznego w Bytomiu Odrzańskim na dostawę 
nabiału. Zobowiązuję/-emy się do realizacji dostaw wg następujących cen : 
 
Lp. Nazwa artykułu Jedn. 

miary 
Ilość Cena jedn. netto 

w PLN 
Wartość netto  

w PLN 
Kwota VAT 

w PLN 
Wartość brutto 

w PLN 
1 jogurt 150gr szt 700     
2 masło 250gr szt 1080     
3 mleko 1l litr 3050     
4 ser Ŝółty 1kg kg 63     
5 ser topiony 200gr  szt 110     
6 serki waniliowe 370g szt 140     
7 śmietana 200gr 18% szt 868     
8 twaróg półtłusty 1kg kg 200     
   

OGÓŁEM : 
    

 
 
 
…………....dnia…………………             ………………………………….. 

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej) 
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Znak sprawy : P.P.-2301- 02/2010                                            Załącznik nr 4.7.do SIWZ 
 
 
 

FORMULARZ CENOWY 
CZĘŚĆ nr 7-zadanie : DOSTAWA  JAJ 

 
 
 

Działając w imieniu……………………………………..……….adres…………………………………………….…………składam/-my ofertę 
w przetargu nieograniczonym, prowadzonym przez Przedszkole  Publiczne  w Bytomiu  Odrzańskim   na dostawę jaj . Zobowiązuję/-emy się do 
realizacji dostaw wg ceny : 
 
 
 
Lp.  Nazwa artykułu Jedn. 

miary 
Ilość Cena 

jedn.netto 
w PLN 

Warto ść netto 
w PLN 

Kwota VAT 
w PLN 

Warto ść 
brutto w PLN 

 
1 

 
Jajka konsumpcyjne 63-73g 

 
szt 

 
2500 

    

   
OGÓŁEM : 

    

 
 
……………………dnia…………………………..       ……………………………………………… 

    (pieczęć i podpis osoby upowaŜnionionej)
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Załącznik nr 5 do SIWZ 

 
Projekt umowy na cz ęści 1-7 

 
 

UMOWA NR ……… /2010 
Na dostaw ę artykułów Ŝywno ściowych dla cz ęści nr................... 
 
zawarta w dniu ……………………. pomiędzy: 
Przedszkola Publiczne w Bytomiu Odrzańskim, ul. Dworcowa 19, zwanym w dalszej treści 
umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez:  
 - Renatę Lenart - Dyrektora Przedszkola Publicznego, 
- Mariolę Chmielewską – Głównego Księgowego Przedszkola Publicznego,  
 
 
a 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
W rezultacie dokonania przez Zamawiającego w trybie przetargu nieograniczonego na 
podstawie art.39-46 PZP (tekst jednolity Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 ze zm.), wyboru 
Wykonawcy na dostawę artykułów Ŝywnościowych do Zespołu Szkół w Bytomiu Odrzańskim, 
została zawarta umowa następującej treści: 
 
 

§1 
PRZEDMIOTUMOWY 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa artykułów Ŝywnościowych określonych w opisie 
przedmiotu zamówienia (zał. nr 3.1-3.7 do SIWZ) i formularzu cenowym (zał. nr 4.1-
4.7 do SIWZ). 

2. Podane w formularzach cenowych i opisie przedmiotu zamówienia ilości stanowią 
szacunkowe zapotrzebowanie, jakie Zamawiający przewiduje zakupić w okresie 
obowiązywania umowy. Z tytułu niezrealizowania wskazanych w formularzach 
cenowych i opisie przedmiotu zamówienia ilości Wykonawcy nie będą przysługiwały 
roszczenia przeciw Zamawiającemu. 

3. Zamawiający moŜe dokonać zmian w obrębie części lub pomiędzy częściami w 
ramach limitu finansowego. 

 
§2 

TERMIN WYKONANIAPRZEDMIOTU UMOWY 
Strony ustalają, Ŝe przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z ofertą Wykonawcy w 
terminie od dnia 01.01.2011r. do dnia 31.12.2011r. 
1. Dostawy odbywać się będą sukcesywnie, na podstawie zapotrzebowania Ŝądanego 

asortymentu towaru złoŜonego przez Zamawiającego pisemnie lub telefonicznie. 
Jedyną podstawą dokonania kaŜdej dostawy jest złoŜone przez Zamawiającego 
zamówienie. 

3. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamówiony towar własnym transportem, na 
swój koszt do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, tj. do: 
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Przedszkola Publicznego z siedzibą przy ul. Dworcowej 19, 67-115 Bytom Odrzański 
– stołówka przedszkolna. 

§3 
WYNAGRODZENIE ZA WYKONANIE PRZEDMIOTU UMOWY 

1.        Strony ustalają wartość maksymalnego wynagrodzenia zgodnie z ofertą Wykonawcy    
     na kwotę: 

a) Wartość wynagrodzenia netto ………………………………………………………………….. zł 
 
b) Wartość wynagrodzenia brutto 
…………………………………………………………….…….zł 
 
Słownie: ……………………………………………………………………………………………...zł). 
 
2. Wynagrodzenie to obejmuje całość kosztów związanych z kompleksową realizacją 

zadania. 
3. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty naleŜności przelewem na konto 

Wykonawcy w terminie 14 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. 
4. Termin zapłaty uwaŜa się za zachowany, jeŜeli obciąŜenie rachunku dłuŜnika nastąpi 

najpóźniej w następnym dniu roboczym po terminie płatności. 
5. Zamawiający upowaŜnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu 

Zamawiającego. 
 

§5 
WYMAGANIA ODNOŚNIE TOWARU ORAZ SPOSÓB I MIEJSCE DOSTAWY 

1. Wykonawca dostarczy towar zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006r. o  
      bezpieczeństwie Ŝywności i Ŝywienia (Dz. U. z 2006 r. Nr 171, poz. 1225 z późn.zm.)  
      wraz z aktami wykonawczymi oraz opisem przedmiotu zamówienia zgodnym z SIWZ. 

2. Opakowania jednostkowe oraz zbiorowe powinny być oznakowane i zawierać 
informacje dotyczące m.in.: nazwy i adresu producenta, nazwy dystrybutora, nazwy 
towaru, jego klasy jakościowej, daty produkcji, terminu przydatności do spoŜycia. 
Opakowania powinny być wykonane z materiałów przeznaczonych do kontaktu z 
Ŝywnością. 

3. Strony ustalają, Ŝe jakość towaru odpowiadać będzie wymaganiom Polskich Norm. 
Wyroby będą oznaczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

4. Dowóz towaru nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy, ubezpieczonym transportem, do 
siedziby Zamawiającego (stołówka przedszkolna Przedszkola Publicznego). 

5. Wykonawca dostarczy towar transportem przystosowanym do przewozu Ŝywności, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca zobowiązany jest naleŜycie 
zabezpieczyć towar na czas przewozu i ponosi odpowiedzialność za braki i wady 
powstałe w czasie transportu. 

6. Zawartość zanieczyszczeń w produkcie oraz dozwolonych substancji dodatkowych i 
substancji pomagających w przetwarzaniu a takŜe wymagania mikrobiologiczne 
muszą być zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami. 

7. Wykonawca wszystkie dostawy artykułów spoŜywczych do Zamawiającego realizował 
będzie od poniedziałku do piątku w godzinach w godz. od 7:00 do 15:00 W 
wyjątkowych sytuacjach zmiana godziny dostawy jest moŜliwa po uprzednim 
telefonicznym uzgodnieniu pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. 

8. Wykonawca zobowiązuje się, na Ŝądanie Zamawiającego do wymiany towaru 
jednego rodzaju na inny rodzaj z zachowaniem zasady równowaŜności i 
równowartości. 

 
§ 6 

ODBIÓR JAKO ŚCIOWY ORAZ ILOŚCIOWO - WARTOŚCIOWY 
1. Odbiór towaru będzie dokonywany w magazynie Zamawiającego, w oparciu o 

złoŜone zamówienie i obowiązujące normy jakościowe. 
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2. Zamawiający po stwierdzeniu niezgodności ilościowych albo wad jakościowych w 

momencie dostawy, odmówi przyjęcia zakwestionowanej partii towaru i zaŜąda 
wymiany na wolny od wad i zgodny ilościowo z pierwotnym zamówieniem w terminie 
do trzech godzin od chwili stwierdzenia nieprawidłowości w dostawie. W takim 
przypadku Zamawiający nie będzie wszczynał procedury reklamacyjnej. Zamienna 
partia towaru podlega odbiorowi ilościowemu i jakościowemu. 

3. W przypadku dostarczenia towaru niezgodnego z zamówieniem lub niewłaściwej 
jakości bądź niedostarczenia zamówionego towaru a takŜe niedokonania 
niezwłocznej jego wymiany na towar właściwy, Zamawiający ma prawo dokonania 
zakupu zamówionego towaru w dowolnej jednostce handlowej. Koszty powstałe z 
tego tytułu obciąŜają Wykonawcę. 

4. JeŜeli przedstawiciel Wykonawcy nie uzna oceny Zamawiającego co do 
kwestionowanej ilości towaru i jego jakości, Zamawiający odmówi przyjęcia 
zakwestionowanej partii i rozpocznie procedurę reklamacyjną na podstawie 
sporządzonego protokołu reklamacyjnego, powiadamiając o tym niezwłocznie 
Wykonawcę. 

5. JeŜeli Wykonawca nie uzna reklamacji, Zamawiający ma prawo do pobrania za 
pośrednictwem SANEPID-u próby towaru i przekazania do zbadania w 
specjalistycznym akredytowanym laboratorium. Orzeczenie stanowi ostateczną 
podstawę do określenia jakości towaru. Koszty badań laboratoryjnych ponosi strona, 
która błędnie oceniła jakość towaru. 

6. W przypadku potwierdzenia słuszności reklamacji zgłoszonej przez Zamawiającego, 
Wykonawca, po uzgodnieniu z Zamawiającym, ustali sposób i termin dostarczenia 
partii towaru wolnej od wad w terminie 2 dni od daty wydania orzeczenia, bez Ŝądania 
dodatkowych opłat z  tego tytułu. Dostarczona partia towaru podlega odbiorowi 
ilościowemu i jakościowemu. 

7. W przypadku braku moŜliwości dostarczenia partii towaru wolnej od wad Wykonawca 
zwróci jego równowartość po cenach obowiązujących w umowie. W takim przypadku
 Zamawiający naliczy kary umowne zgodnie z § 8. 

8. JeŜeli Wykonawca nie uzna reklamacji, Zamawiający moŜe skierować sprawę na 
drogę postępowania sądowego. 

 
 

§7 
WIERZYTELNOŚCI 

1.        Wykonawca nie moŜe przenieść wierzytelności naleŜnych z tytułu umowy bez zgody  
     Zamawiającego wyraŜonej na piśmie. 

 
 

§8 
KARY UMOWNE 

1. Z tytułu niewykonania lub nienaleŜytego wykonania umowy stronom przysługują kary 
umowne. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości: 
a) 15% wartości brutto umowy określonej w §3 ust. 1, gdy odstąpi od umowy z powodu 

okoliczności, za które odpowiada Wykonawca; 
b) 15% wartości brutto zamówionej partii przedmiotu umowy za kaŜdy dzień opóźnienia; 
c) 5% wartości brutto zamówionej partii przedmiotu umowy, za kaŜdy dzień opóźnienia 

w dostarczeniu brakujących lub wymianie wadliwych przedmiotów umowy 
  

2. Zamawiający zapłaci kary umowne w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn 
leŜących po stronie Zamawiającego w wysokości 15% wartości brutto umowy 
określonej w §3 ust. 1 pomniejszonej o wartość zrealizowanych dostaw. 
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4. JeŜeli szkoda spowodowana niewykonaniem lub nienaleŜytym wykonaniem umowy 

przekroczy wartość naliczonych kar umownych, Zamawiający ma prawo Ŝądać 
odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 

5.        Wykonawca nie będzie mógł zwolnić się od odpowiedzialności względem 
Zamawiającego z powodu, Ŝe niewykonanie lub nienaleŜyte wykonanie umowy przez 
Wykonawcę było następstwem niewykonania lub nienaleŜytego wykonania 
zobowiązań wobec Wykonawcy przez jego kooperantów/ podwykonawców. 

6. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyŜszającego 
kary umowne.  

 
 

§9 
ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1) Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy: 
a) ze skutkiem natychmiastowym - w przypadku trzykrotnego niedotrzymania terminów  
           dostaw przez Wykonawcę; dostarczenia towaru z brakami ilościowymi i jakościowymi, 
b) ze skutkiem natychmiastowym - w przypadku dwukrotnego naruszenia norm  
            jakościowych dostarczanego towaru.  
2) W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy 
            nie leŜy w interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia 
            umowy, Zamawiający moŜe odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia         
            wiadomości o powyŜszych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca moŜe 
            Ŝądać jedynie wynagrodzenia naleŜnego mu z tytułu wykonania części umowy. 
 
3) Poza przypadkami, o których mowa powyŜej Zamawiającemu przysługuje prawo 

odstąpienia od umowy, jeŜeli: 
a) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie Wykonawcy, 
b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 
c) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn, 

albo nie kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego złoŜonego na piśmie. 
4) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeŜeli Zamawiający nie 

wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur w terminie 5 tygodni od upływu terminu 
zapłaty określonego w niniejszej umowie. 

 
 

§10 
MOśLIWE ZMIANY W ZAWARTEJ UMOWIE ORAZ WARUNKI TAKIEJ Z MIANY 

1.         Umowa moŜe być zmieniona w stosunku do złoŜonej oferty i na niŜej wymienionych    
            warunkach: 
1) w stosunku do terminu, zakresu realizacji umowy:  
a) w przypadku gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika z potrzeb   
           Zamawiającego, których nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 
b) zmiana następuje w obrębie części przedmiotu zamówienia lub pomiędzy częściami; 
c) zmiana nie powoduje przekroczenia maksymalnej wartości umowy. 
2) w stosunku do osób:  
a) zmiana osób reprezentujących w przypadku zmian organizacyjnych. 
3) inne:  
a) w przypadku zmiany stawki podatku VAT - o róŜnicę wynikającą z jej dotychczasowej 

wielkości a wprowadzoną zmianą; jednak nie wcześniej niŜ po dacie rozpoczęcia jej 
obowiązywania. Zmiana umowy w tym zakresie moŜe być wprowadzona tylko na 
wniosek Wykonawcy. Jednocześnie Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia 
Zamawiającemu podstawy prawnej do podwyŜszenia lub obniŜenia cen towarów, np. 
rozporządzenia, obwieszczenia, ustawy lub innej podstawy do zmiany cen - zmiany 
umowy. 
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b) w przypadku zmiany powyŜej 5% kwartalnego wskaźnika cen towarów i usług 

podawanego przez GUS, publikowanego w Monitorze Polskim, - o wielkość tegoŜ
 wskaźnika, jednak nie wcześniej niŜ po jego ogłoszeniu. Zmiana umowy w tym
 zakresie moŜe być wprowadzona tylko na wniosek Wykonawcy. Jednocześnie 
Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia Zamawiającemu podstawy do 
podwyŜszenia lub obniŜenia cen towarów, np. rozporządzenia, obwieszczenia, 
ustawy lub innej podstawy prawnej do zmiany cen – zmiany umowy. 

c) w przypadku zmian przepisów ogólnie obowiązujących, które mają wpływ na treść 
umowy. 

d) w przypadku obniŜenia cen producenta lub zastosowania promocyjnej obniŜki cen, 
Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu asortymentu objętego umową po cenach 
odpowiednio obniŜonych. 

e) w kaŜdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np. gdy obniŜy 
to koszty lub skróci termin realizacji zadania). 

2. Wszystkie powyŜsze postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający 
moŜe wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyraŜenia takiej 
zgody. 

3. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień 
publicznych: 

a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. 
zmiana numeru rachunku bankowego, 

b) zmiana danych teleadresowych, zmiana osób wskazanych do kontaktów między 
stronami. 

 
 

§11 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. SIWZ oraz oferta stanowi integralną część przedmiotowej umowy. 
2. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają pod rygorem niewaŜności
 zachowania formy pisemnej w postaci aneksu. 
3. Wszelkie spory związane z wykonaniem umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla 

miejsca siedziby Zamawiającego. 
4. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy ustawy PZP i 

Kodeksu cywilnego. 
5. Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

kaŜdej ze stron. 
 
 
ZAŁĄCZNIKI: 
1. Formularz oferty. 
2. Formularz cenowy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZAMAWIAJ ĄCY       WYKONAWCA 

(pieczęć i podpis Wykonawcy) 
 
Akceptuję projekt umowy  
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