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SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

))sIwz))
W TRYEIE PRZETARGU NIEOGRANICZOI\EGO
PRZEDMIOT ZAM6WTNNT.I

jest zakup i sukcesywna dostawa
szkolnej w roku kalendarzowym 2016.

Przedmiotem zam6wienia
z5rwnoSciowych do stol6wki

artykutr6w

I. Zamawiajecy
Samorz4dowy Zespdl Szk6l w Kostkowie
ul. Ksigdza Galasa I
84-252Zamostne
NIP: 588-223-79-70
Regon:220452565
www.szskostkowo.pl
dane kontaktowe:

e-mail: szskostkowo@szskostkowo.pl
godziny urzgdowania: 7:30 - 15:00

II. Tryb udzielenia zam6wienia
Postgpowanie o udzielenie zam6wienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego nazasadach okreSlonych w ustawie z dnia29 stycznia2}}4 r, Prawo
zan6wrcnpublicznych (Dz.U. 22015 r.2164 zp61niejszymi zmianami) - zwanej w dalszej
treSci siwz ,,ustaw4", o wartoSci zam6wienia mniejszej nizkwoty okreslone na podstawie art.
11 ust. 8 ustawy.

III.

Opis przedmiotu zam6wienia
Przedmiotem zam6wienia j est:
Dostawa artykul6w spo?ywczych: pieczywa, migsa, warzyw, nabialu, ryb i innych produkt6w
spoZyrvczych do stol6wki szkolnej w Kostkowie v,ryszczeg6lnionych
zal1cznikach
cenowych stanowi4cych integralnq czE36 specyfi kacj i istotnych warunk6w zam6wienia.

w

Kod Wsp6lnego Slownika Zam6wiefi CPV

:
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03311000-2
03140000-4
15300000-1
15400000-2
15500000-3
15800000-6
15600000-4
15980000-1

ryby
produkty zwierzEceipodobne
Owoce, waruywai podobne produkty
oleje i tluszcze zwierzgce lub roSlinne
produkty mleczarskie
rohne produkty spoZlr,vcze
produkty przemialuziama, skrobi i produkt6w skrobiowych
napoje bezalkoholowe

Dostawy bgd4 dokorrywane partiami w zwiqzku z sukcesywnymi potrzeb ami Zamawiaj4cego.
Dostawa artykul6w odbywad sig bgdzie po uprzednim zam6wieniuprzezZamawial1c"go ol*
naku2de telefoniczne zlohenie zam6wienia. ZamSwiony towar naIely dostarczyi, nfipdZniei
do godziny 730 dnia wskazanego pruez Zamawiajqcego-. Zam6wiony towar
-,xl Uye Swiezy
i musi posiada6 Swiadectwa jakoSci. Dostawca zobowiqzule sig do bezpLatnego dostarczania
artykul6w na miejsce wlasnym samochodem dostawczym spelniaj4cym wymagania
Terenowej Stacj i Sanitarno- Epidemiolo gicznej.
Uwaga:

-

-

IV.

JeSli Zamawiajycy

w arkuszu cenowym wskazal konkretny znaktowarowy produktu,

to Wykonawca mohe zaofercwal produkt r6wnowaZny, podaj4c nazwg ofeiowanego
produktu r6wnowaZnego. Brak takiego zapisuje spowoduje uznanie, ze Wykonawca
oferuj e produkt wskazany przez Zanawiaj4cego.
Wykonawca, kt6ry powoluje sig na rczwiqzania r6wnowu2ne opisywanym przez
Zamawiajqcego, jest obowiqzany wykaza6, 2e oferowane ptzez niego dostawy
produkty spelniaj4 wymagania okreslone pruezZarnawial1cego
- arl. 30 ust 5 ustawy.
Wykazuj4c r6wnowa2noSd wykonawca musi da6 dow6d, ze oferowany produkt ma
por6wnywalne parametry w zakresie skladu, smaku, konsystencj i (zaggszczenia) i
okresu przydatnoSci do spozycia. Brak v,rykazaniar6wnowaznoSci spowoduje uznanie
oferty za niezgodnq z siwz.

CzgSci zam6wienia

Zamawiajqcydopuszczasldadanieofertczgsciowych
Y

. Zam6wienia uzupelniaj 4ce

Zamaw iaj qcy ni e przewi duj e zamowieh uzup elni

aj

4cych

VI. Oferty wariantowe
Zamawiajqcy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych

VII. Termin wykonania zam6wienia
Termin wykonywania zam6wienia

-

12 miesigcy.

VIII. Warunki udzialu w postgpowaniu
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O udzielenie zam6wienie mog4 ubiegai sig Wykonawcy, kt6rzy nie podlegaj4 wykluczeniu z
postgpowania.

IX. Informacja o o$wiadczeniach lub dokumentach, jakie maj4 dostarcryd Wykonawcy
w celu potwierdzenia spelniania warunk6w udzialu w postgpowaniu oraz niepodlegania
wykluczeniu na podstawie art.24 ust. 1 ustawy
W zakresie wykazania spelnieniaprzez Wykonawcg warunk6w, o kt6rych mowa w
art.22 ust. 1 ustawy, opr6cz oSwiadczenia o spelnieniu warunk6w udzialu w
postgpowaniu, naleiy przedloLy &
1.

- oSwiadczenie z art.22 ust.1 ustawy Prawo zamowiehpublicznychzvrrykorzystaniem

wzofl)- zal1czniknr

7

2. W zakresie potwrierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. I
ustawyo naleLy przedNoLy &
o oSwiadczenie o braku podstaw do wykluczenia
o aktualny odpis z wlaSciwego rejestru, jezeli odrgbne przepisy wymagaj4 wpisu do
rejestru, w celu wykazaniabraku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust. I
pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcze$niej ni2 6 miesiEcy przed,upllrvem terminu
skladania wniosk6w o dopuszczenie do udzialuw postgpowaniu o udzielenie
zam6wienia albo sktadania ofert, a w stosunku do os6b frzycznychoSwiadczenie w
zakresie art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wymienione dokumenty s4 skladane w formie oryginalu lub kopii poSwiadczonej za
zgodnoSi z oryginalemprzez Wykonawc7. Zamawiajqcy moze 2Eda6 przedloaenia oryginalu
lub notarialnie poSwiadczonej kopii dokumentu wyl4cznie wtedy , gdy zloaone przez
Wykonawcg kopie s4 nieczytelne lub budzqw4tpliwoSci co do ich autentycznoSci.

3. Inne dokumenty
Do oferty naIely dolqczyl:
1. wypelnione zalqcniki cenowe sporz}dzony wgzalqczonego do siwz wzoru.
2. Wykonawcy wsp6lnie ubiegaj4cy sig o udzielenie zamSwienia, zalqczajEdo oferty
oryginal pelnomocnictwa.

X. Dokumenty podrniot6w zagranicznych
Jeheh Wykonawca ma siedzibg lub miejsce zarnieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedhJada dokument wystawiony w kraju, w kt6rym ma siedzibg lub miejsce
zamieszkania potwierdzaj4cy, ze wykonawca nie podlega wykluczeniu z postgpowania.

Wszelkie dokumenty skladane przezpodmioty zagraniczne w obcym jgzyku musz4 byi
przethttrraczonena jgzykpolskiprzeztlwnaczaprzysigglego.

xl. z ubiegania

sig o udzielenie zam6wienia publicznego wyklucza sig:

- wykonawc6w,kt6rzy podlegaj4 wykluczeniu na podstawie art. 24

zarn6wien publicznych

ust.1 pkt

1

-

9 Prawa
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- wykonawc6w,I<t6rzy bezpoSrednio wykonywali czynnoScizwiqzanezprzygotowaniem
prowadzonego postgpowania, lub poslugiwali sig w celu sporzqdzenia oferty osobami
uczestniczEcymi w dokonywaniu tych czynnoSci, chyba Zeudzialtych wykonawc6w w
postgpowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji
- wykonawc6w,kt6rzy zlo?ylinieprawdziwe informacje maj4ce wplyw lub mog4ce mie6
wptyw na wynik prowadzonego postgpowania
- nie wnieSli wymaganego wadium
- nie wykazali spelnienia warunk6w udzialu w postgpowaniu

XIl. Zamawiaj4cy odrzuca ofertgo kt6ra:
jest niezgodna z ustaw4 lub jej tresi nie odpowiada tresci specyfikacji istotnych warunk6lv
zam6wienia, z zastrzeZeniem art.87 ust. 2 pkt 3 upzp
- jej zlohenie stanowi czyn nieuczciwq konkurencji w rozumieniu przepis6w o zwalczanitr,
prrnznirrroi L
ni
nnLrrnon ni ii
nieuczciwej
konkurencj
- zawLerartzqco nisk4 ceng w stosunku do przedmiotu zam6wienia
- zostala zNoAonaprzez wykonawcg wykluczonego zudziaNuw postgpowaniu o udzielenie
zam6wienia
- zawiera btrgdy w obliczeniu ceny,
- wykonawca w terminie 3 dni od dnia dorgczenia zawiadomrenia Wykonawca nie zgodzit siE
na poprawienie omylki, o kt6rej mowa w art. 87 ust. 2 pkt3 upzp
- j est niewaZ na na podstawie odrgbnych przepi s6w
-

XIII. Informacja

o sposobie porozumiewania sig zamawiaj4cego zwykonawcami

1. Spos6b porozumiewania sig

1.

r
2.

Podstawow4 form4 porozumiewania jest korespondencja pisemna w jgzyku polskim.
.

.
:^ ^!---:'
a'
1 ,
Dopuszcza ^2^^--^1-^--,---^-.
sig przekazywanie
oSwiadczeri, wniosk6w, zawiadomten oraz informaqii
przezzamawiajqcego i wykonawc6w faksem i drog4 elektroniczn4.
T\^-,,^-^-^

3. JeheIi zamawiaj1cy lub

wykonawca przekazujq oSwiadczenia, wnioski,

zawtadomrenia oraz informacje faksem lub pocztq elektroniczn1, kazda ze strorl na
hqdante drugiej niezwlo czni e potwi erd za f akt ich otrzy maria.

4.
5.

Korespondencja pisemna przyjmowana jest na adres zamawiaiQcego.

W korespondencji nale?y powolywad sig na,,m sprawy,,, kt6ry podany jest w
nagl6wku SIWZ.

2. wyjasnianie tresci specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia
Kuzdy wykonawca ma prawo zwr6ci6 sig do zamawiqqcego o wyjaSnienie specyfikacji
istotnych warunk6w zam6wienia.
Zamawialqcy udzieli wyjaSnieri nieztulocznie, jednak nie p62niej ni?nadwa dni przed
uplywem terminu skladania ofert pod warunkiem, ze wniosek o wyjaSnienie tresci
specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia wplynie do zarcrawiaj4cego nie p6Zniej niL do
korica dnia, w kt6rym uplywa polowa wznaczonego terminu skladania ofert.
TreS6 pytah, bez uj awni ania 2r6deN zapytaf' wtaz z wyj aSnieni ami przekaae wszystkim

wykonawcom, kt6rym przekazano specyfikacjg istotnych warunk6w zam6wieni a oraz
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umiesci tresi pytari i wyjaSnieri na stronie intemetowej, na kt6rej umieszczono siwz

Ewentualneprzedluzenie terminu sktradania ofert nie wplywa na bieg terminu
na skladanie wniosk6w o wyjaSnienie siwz.
zamawiqqcynieprzewidujezorganizowariazebraniazwykonawcami

XIV. Osoby uprawnione do porozumiewania

sig z

wykonawcami

Osoby upowaZnione ze strony zamawial4cego do kontaktowania sig z wykonawcami:
Anna Munch - tel. I fax. 058 67 0 -66-65 ; e-mail : sekretariat@szskostkowo.pl

XV. Wadium
Zamawial1cv nie wymaga wnoszenia wadium.

XVI. Term in z,niqzania ofert4
Wykonawcy pozostajqzwiqzuti ofertq przez okres 30 dni od uplywu terminu do skladania
ofert.

XVII. Opis przygotowania oferty

l.

Przygotowanie oferty
Oferta musi by6 sporzqdzona w jgzyku polskim, pismem czytelnym.
2)
Koszty zwiqzane zprzygotowaniem oferty ponosi skladaj4cy ofertg.
3)
wykonawc a mohe zLo7y 6 w prowadzonym postgpowan iu vvylqcznie j edn4 ofertE.
4)
oferta oraz wszystkie zalqczniki wymagaj4 podpisu os6b uprawnionych do repre:
firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi oraz
1)

prawa.

s)
6)
7)

8)
9)

JeleIi oferta i zalqczniki zostanqpodpisane przez upowaZnionego przedstawiciela
Wykonawcy, naIe?y doL1czy 6 wlaSciwe umocowanie prawne.
oferta powinna zawierac wszystkie wymagane dokumenty, oswiadczenia i
kt6rych mowa w tresci niniejszej specyfikacji.
Dokumenty powinny by6 sporz4dzone zgodnie z zaleceniani orazprzedstawionym przez
Zamawialqcego wzorcami - zahqcznikami, aw szczeg6lnoSci zawiercl wszystkie i
rmacJe
oraz dane.
Poprawki w ofercie musz4 byi naniesione czltelnie orazopatrzone podpisem osob
podpisuj4cej ofertg.
Wszystkie zapisane strony oferty powinny by6 ponumerowane i spigte (zszyte) w
trw aly, zap obie gaj4cy mo 2l iwo 36 dekompletacj i zawarto S ci o ferty.

2. Inne wymagania dotyczqce przygotowania oferty
2.1 ofeftg nalezy zlozy(, w nieprzejrzystym opakowaniu
Samorz4dowym Zespole Szk6l w Kostkowie
ul. Ksigdza Galasa 1,
84-252 Zamostne

I

zamknigtej kopercie w:

2.2Kopertazewngtrzna./ opakowanie zawieraj4ce ofertg powinno by1 zaadresowane na
Samorz4dowy Zespdl Szk6l w Kostkowie
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ul. Ksigdza Galasa
84-252 Zarnostne

L3.2016

I

,

Nakoperciezewngtrznejnale|y umieicii nazwQi adres Wykonawcy orazoznakowa1
nastgpuj4co: ,,OFERTA -Nr spr.SZS.27r.r.20r6,,nie otwieracprzed.25.}l.2016r. do god
1 1 :10"

XVIII. Miejsce oraztermin

sktradania i otwarcia ofert

1. Oferty nale?y sklada6 w:

Samorz4dowym Zespole Szk6l w Kostkowie
ul. Ksigdza Galasa 1
84-252 Zarnostne

do dnia26.0l.20l6 f. do-eodz.U:qQ
Oferty zLohone po terminie bgd4ztw6cone wykonawcom bez otwierania, po uplywie termi
wniesienia odwotrania.

do

2. Miejsce otwarcia ofert:
Samorzqdowy Zesp6l Szk6l w Kostkowie
ul. Ksigdza Galasa 1
84-252Zamostne

Dnia 26.01.2016

Ldgtodz.

I

1:

10

3. Sesja otwarcia ofert
BezpoSrednio przed otwarciem ofert zamawi{qcy przeku2e zebranymwykonawcom
informacj g o wysoko S ci kwoty, j akq zamier za pr zeznaczy 6 na sfi nans owani e zam6wi enia.
Otwarcie ofert jest jawne i nast4pi bezpoSrednio po odczytaniu ww. informacji po otwarci ofert
przekazane zastanqnastgpuj4ce informacje: nazwai siedziba wykonawcy, kt6rego oferta j

otwierana oraz cenai termin platnoSci

,

XVI. Opis sposobu obliczenia ceny
1.

Cena oferty jest cen4 ryczaltowqbrutto tqcznqceng oferty naIeay obliczyl wedlug zi

przedmiotu zam6wienia okreslonego w specyfikacjach technicznych, lvypel
zalqcznik cenowy, kt6rego wz6r stanowi - zaL4cznik do SIWZ. Wycenii nalezy

v

element zam6wienia
2. Cena oferty uwzglgdnia wszystkie zobowiyzania, musi byd podana w pLN cyfro i
slownie, z wyodrqbnieniem podatku VAT.
przypadku zloAenia oferty, kt6rej wyb6r prowadziNbv do powstania
3.
podatkowego zamawiaj4cy zgodnie z przepisami o podatku od towar6w
uslug w
zakresie dotyczqcym wewnqtrzwsp6lnotowego nabycia towar6w, Zamawiajilcy w
lu
oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towai6w i
kt6ry mialby obowi4zek wplaci6 zgodnie z obowiqzuj4cymi przepisami.
4. Cena oferty musi byi podana z dokladnoSci4 do dw6ch miejsc po przecinku. Zaokrqg

w
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5.
6.
7.

nale?y dokonywai z go dni e z r e gtilL matematy czn4.
cena podana w ofercie powinna obejmowa6 wszystkie koszty zwiqzane zwk
przedmiotu zam6wienia w szczeg6lnoSci koszt dostarczenia towaru do stol6wki,
warunkami stawi anym i przez zanawiaj1cego.
cena moze by6 tylko jedna; nie dopusz cza siE wariantowosci cen.
cena nie ulega zmianie przez okres waZnosci oferty (zwiqzania) oraz okres reali
(wykonania) zam6wienia.

XVII. Kryteria oceny oferty
1. Kryteria oceny ofert
A - cena
B - termin platnoSci

98%
2%

2. Zastosowane wzory do obliczenia punktowego
Spos6b obliczania wartoSci oferty:

An - uzyskane punkty za kryterium cena -liczbauzyskanych punkt6w x ggvo
Cena minimalna

An=

x 100

Cena rozpatrywana

Bn : uzyskane punkty za oferowany termin platnoSci
-liczbg dni od dostarczenia faklury
2%

-doTdni
dni
dni
dni

- 8-14
- 15-29
- 30
gdzie:

0pkt
30pkt
70pkt
100 pkJ

A, -

oznacza kryteriium cena
B, - kryterium termin. platnoSci
n - kolejny numer ro:zpatrywanej oferty

XVIII. Warunki umowv

1.

Zamawiaj4cy zawrze umowg w sprawie zam6wienia publicznego w terminie
kr6tszym niz 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty chyba, 2e
zostala zloAona tylko jedna oferta lub nie wykluczono Zadnego wykonawcy i Lie
odrzucono Zadnej oferty.
2. Umowa zawafta zostanie z uwzglgdnieniem postanowieri wynikaj qcych
niniejszej specyfikacj i oraz danych zawntychw ofercie.
3. Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, kt6ry stanowi zalqcznik
niniejszej siw:2.
4.
,Zamawiaj4cy nie przewiduje istotnych zmianumowy.
XIX. Srodki ochrony prawnej
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Srodki ochrony prawnej: przysluguj4 wszystkim wykonawcom, jezeli ich interes prawny w
uzyskaniu zam6wieniadoznal lub moZe dozna1 uszczerbku w wyniku naruszenia przepis6
ustawy.
Szczeg6lowe,informacje na ten temat znajdujq sig w ustawie Prawo zam6wiefipubliczn
wDzialeVI Srodki ochronyprawnej. ((Dz.U. z20I5r.poz.2164zp62niejszymizmiar

XX. Oglos zenia wynik6w przetargu

O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiaj1cy niezv,rLocznie zawiadomi
wykonawc6w,kt6rzy zloIyli oferly w przedmiotowym postgpowaniu , orazzamieSci
tablicy ogtroszeri w swojej siedzibie i na wlasnej stronie internetowej natomiast
zawarciu umowy zarnawiqqcy umieSci w Biuletynie zamlvieri publicznych.
XXI. Postanowienia kor{cowe
Zasady udostgpniania dokument6w

uczestnicy postgpowaniamq4prawo wgl4du do tresci protokolu oraz ofert.
Zalqczniki do protokotu s4 jawne po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej ofeny, z rym
s4jawne od chwili ich otwarcia.

oferty

Udostgpnienie ww. dokument6w zainteresowanym odbywai sig bgdzie wg ponizszych
zamawiajqcy wznacza miejsce oraz zarcres udostgpnianych dokument6w
zamawiajqcy -.vqYznaczy cztonkakomisji, w kt6rego obecnoSci udostgpnione zostanq
zamawiajqcy umoZliwi kopiowanie dokument6w
udostgpnienie moZe miei miejsce v,rylqcznie w siedzibie Zarnawiaj4cego orazw czasie
pracy.

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie maj4 przepisy ustawy Prawo zam6wieir pu
oraz Kodeksu cywilnego.

XXII. Zal1czniki
Zalqczniki do sp ecyfi kacj i :
l.Formularz oferty.
2. ZaNaczniki cenowe -- zaL. nr I - VL
3. OSwiadczenie o spelnianiu warunk6w udzialuw postgpowaniu, o kt6rym mowa w art.22
4 OSwiadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy
5. Projekt umowy.

DYR.E

Samor

mgr

zatwierdzono.

14.01.2016r.

nty
nJego

Zaly

ikNrl

Pieczgt wykonawcy

FORMULARZ OFERTY
1' Oferta zloilona do postgpowania o udzielenie zam6wienia publicznego w trybie przetargtnieogran

*ZAKuP I SUKCESYWNA
DOSTAW4 ARTYKUI,OW ZYWNOSCIOWYCH NA
sror,owKr szKoLNEJw ROKU KALENDARZOWYM 2016'

2.

Nazwa i adres wykonawcy, REGON, NIP, telefon i fax. adrese-mail:

3. cena ofertowa za realizacjg przedmiotu zam6wienia oraz terminplatno$ci

l{artoii bruttohl.)
Czg36I-warrywa i owoce

CzgSC

II

wgdliny, migso i dr6b

-

CzES1III

-

nabial

[V

-

piec4,wo

Cz9(;6

Czg66 V

CzgS6

-ryby

VI - pozostale afikuly

Cena brutto wgzalqczonych do oferty ,,zal4cznik6w cenowych,,
a. Niniejszym o5wiadcz amo Le:

-

zapoznali$my sig ze SIWZ i nie wnosimy do
potrzebne do wla6ciwego wykonania zam6wienia

i

acJe

-

zalqczony do SIWZ projekt umowy zostal przez nas zaakceptowany, a w pr4ypadku przyzn
zam6wienia, zobowi1zujemy sig do zawarcia umowy na warunkach okreslonycli w SIWZ or* w
terminie wskazanym przez zamawiaj4cego

icu i

niej

zastrzeheh oruz zdobyliSmy konieczne

nam

5.

czujemy sig rwiqzani niniejsz4 ofert4 przez okes 30 dni, liczqc od dnia skladania ofert podanego w

oferta zostala zlo2ona na ... .... zapisanych stronach, (kolejno ponumerowanych).

dnia
pieczgt i podpis osoby
uprawnionej do
wykonawcy

Zalqcznik
Zalqcznik cenowy z,Lohony do postgpowania o udzielenie zam6wienia publicznego
trybie przetar gu nieo graniczonego na:

*zAKUp I SUKCESYWNA DOSTAW4
ARTYKUT,OW
ZYWNOSCIOWYCH NA POTRZEBY STOI,oWKI SZKOLNEJW ROKU
KALENDARZOWYM2016"

cz\scr
Warzywa i owoce
Nazrva artykulu

J. m.

IIoSd

cena

j. netto

Vat

WartoSd
o96lem

brutto
Kapusta biala Swie2a

kg

300

Marchew SwieZa

ke

300

Pieczarki

kg

80

Kapusta kiszona

kg

400

Os6rki kiszone

ke

400

Cebula lwiela

ke

300

Ziemniaki

ke

4000

Pietruszka natka

p?cz

400

Groch luskany

ke

80

IabLka
Buraki czerwone

ke

100

Swie2e

ke

400

Seler korzeri

ke

200

Por

ke

200

Fasola..JaS"

ke

100

Papryka czerwona

ke

160

biala

r2

Banany

kg

400

szt

100

Stiwt<i

ks

100

Kapusta czerwona

ke

400

gotowy

kg

200

Kapusta pekinka

szt

150

Pomidory

ke

30

Og6rek SwieZy

kg

200

Szczypior

pgcz

50

Brzoskwinia

ks

300

Pomarancze

ke

50

Gruszka

kg

1s0

Mandarynka

ke

150

Kiwi

SZt

400

Pietruszka suszona
150s

op.

20

Pietruszka korueh

kg

100

Rzodkiewka
MroZonki - zupaT
skladnik6w 1ks

p9cz

200

SZI

300

Winosrona

ke

250

Brokuly

szt

150

Cebula czerwona

ke

100

Arbtz

ke

100

Cfiryna

ke

15

WNoszczvzna

SA

300

Kalafior Swiezy

Srn6wka
wyr6b

-

Kapusta wloska

szt

300

Fasola drobna

kg

150

Groch caly

ke

200

RAZEM

podpis Wykonawcy

Zalqcznik
ZaLqcznik cenowy zlo2ony do postgpowania o udzielenie zam6wieniapublicznego
trybie przelar gu nieograniczonego na:

*zAKAp I SUKCESYWNA DOSTAW4
ARTYKUT,OW
ZYWNOSCIOWYCH NA POTRZEBY STOI,oWKI SZKOLNEJW ROKU
KALENDARZOWYM2016"

CZ4SC

II
w4DLrNY Mr4SO r DR6B

Nazwa artykulu

ar6wki drobiowe kl I

ki wieprzowe kl. I

podpis Wykonawcy

Zal4cznik
Zalqcznik cenowY zlohony do postgpowania o udzielenie zam6wienia publicznego
trybie przetargu nieograniczonego na:

*zAKAp I SUKCESYWN.{ DOSTAW4
ARTYKUT,OW
ZY\MIOSCIO}YYCH NA POTRZEBY STOI,oWKI SZKOLNEJW ROKU
KALENDARZOWYM 2016"

cz4Se ru
Nabial
Nazrva artvkulu

J. m.

IloS6

SZT,

4000

szt

400

szt

100

szt

100

szt

50

kg

50

szt

30

kg

50

kg

50

szt

300

logtxtzkawalkami owoc6w 150 g
)anone, Jogobella lub produkt
'6wnowa2ny tvpl Zott 3 7 0 ml

szt

5000

lerki homogenizowane Danio 150
; waniliowy, truskawkowy-

szt

300

Iaja SwieZe

kl I duZe

Mleko UHT 3"2

%

1 litr

Jmietana krem6wka

Jmietana

36Yo

30%

0.5 I

0,5 I

Smietana krem6wka

36%

5I

Iwar6g p6ltlusty
Iwar6g p6ltlusty wiadro

I

ks

Jer 26ky krojony typu Gouda,

ialarni, Morski, Snvajcarski min.
I5o/o ttuszczu
Vlaslo zaw. tL. min. 82.5Yo

ogurt naturalny

cena J.

netto

Yat

WartoS6
o96lem

brutto

)anone lub produkt r6wnowa2nv

RAZEM

podpis Wykonawcy

r2

Zalqczntrk
Zalqcznik cenowy zlohony do postgpowania o udzielenie zam6wieniapublicznego
trybie przetargu nieograniczonego na:

*zAKrJp I SUKCESYWNA DOSTAW4 ARTYKULOW
ZYWNOSCIOWYCH NA POTRZEBY STOI,oWKI SZKOLNEJW ROKU
KALENDARZOWYM 2016"

CZ4SC IV

PIECZYWO

Nazwa artykulu

leb kroionv 500

podpis Wykonawcy

Zal1cznik
cenowy zLohony do postgpowania o udzielenie zam6wienia publicznego
trybie przetargu nieograniczonego na:
ZaNqcznik

*zAK;rJp r suKCESywNA
DOSTAW4 ARTYKULOW
ZYWNOSCIOWYCH NA POTRZEBY STOI,oWKI SZKOLNEJW ROKU

KALENDARZOWYM2016"

CZ4SC V

RYBY

Nazwa artykulu

Platy Sledziowe
marynowane bez
sk6ry

j. m.

Ilo56

kg

300

kg

400

Filet z pangi

kg

150

Kostka zmintaia

kg

150

Filet z dorcza

cena J.

netto

Vat

WartoSd
o96lem

brutto

podpis Wykonawcy

Zal4cznik

n

ZaLqcznik cenowy zloilony do postgpowania o udzielenie zam6wienia publicznego
trybie przetar gu nieo graniczone go na:

"zAKrJp I SUKCESYWNA DOSTAW4 ARTYKULOW
ZYWNOSCIOWYCH NA POTRZEBY STOI,oWKI SZKOLNEJW ROKU
KALENDARZOWYM 2016"

CzgS( VI

POZOSTAI-,E ARTYKUtr-,Y:
Nazwa artykulu

j. m.

IloS6

lukier krvsztal paczkowanv

kg

600

lukier puder

kg

30

kg

500

kg

100

kg

100

kg

150

kg

400

kg

400

szt.

200

kg

200

SZT

80

kg

150

I

250

szt.

t20

but

300

iroszek z marchewka 0.9 I

szt.

240

iroszek konserwowv 860s

szt.

130

Vlaka luksusowa
Waka tortowa

Vlakaziemniaczana
(asza igczmienna wiei ska
Vlakaron Swiderki. falbanki. nitki ito

i6l kamienna iodowana
ludyri 40g.2 cukrem
lvZ dlusoziarnistv
)latki rvZowe 300s
lasza manna

)lei roSlinnv rafinowanv
(oncentrat pomidorowv 30% 900m1
Zurek 0,5 I

cena

j.

netto

Vat

WartoSd
og6lem

brutto

)

p270 g

z kawalkami owoc6w 150s

Jogobeila/lub produkt

i homogenizowane Danio l50g
niliowy, truskawkowy - Danone/lub

Pudding 1259 waniliowy,

a $wieZe

kl. l. duZe

z korony 175

luksusowa

kaziemntac:zana

ron Swiderki, falbanki. nitki it
I kamienna iodowana

roSlinnv rafinowa

Zurek 0,5 I

iroszek z marchewka 0.9 I

szt.

240

iroszek konserwowv 860e

szt.

130

)g6rek konserwowy 0,9 I

szt

300

)ieprz2} s

szt.

200

)apryka ostra 20 g

szt.

100

lapryka slodka 20e

SZI.

100

szt.

100

op

10

szt,

50

SZT.

100

SZT.

100

(oncentrat do bar szczu czerwone go
]00 ml

szt.

200

Woda niegazowana 1,51.

SZt

120

(wasek cytrynowv 20e

szt.

100

lukier waniliowy 20 e

szt.

100

(isiel

szt.

500

szt

30

szt

150

szt.

150

op.

25

op.

150

SZt,

20

Joki owocowe 200m1ze slomka

SA

3000

(akao

szt

80

SZt

30

SA

50

SZI

I 100

vlajeranek

l59

Koper suszony 2509
?rzyprawa do bigosu 20 e

?rzyprawado mielonego
?rzyprawa do kurczaka

1

ke

lks

vlaionez dekoracyinv 700 ml
Flerbata owocowa 20 torebek
Flerbata owocowa 3009
:

ozttuszczalna qranu lowana

Flerbata mietowa exp.

lerbata czama exo.

{awa zboiowa exp.294s

(,acierka2l}

s.

VIusztarda200s

zkawalkamiowoc6w 150s
ne, Jogobella/lub produkt

homogenizowane Danio 1509
iowy, truskawkowy - Danone/lub

Pudding 1259 waniliowy,

Swie2e

kl. I duZe

podpis Wykonawcy

ikNr
pieczee wykonawcy

OSWIADczENIE
W TRYBIE ART. 22 UST. 1 USTAVVY PRAWO ZAMOWIEN PUBLICZNYCH
do zam6wienia public zfiego w trybie przetar gu nieo graniczone go na :

"ZAKIJP I SUKCESYWNA DOSTAW4 ARTYKUI,OW ZYWNOSCIOWYCII NA
POTRZEBY STOI,6WKI SZKOLNEJW ROKU KALENDARZOWYM 2016'

Ja (My), nizej podpisany(ni)
dzialalqc w imieniu i na rzecz:

(petna nazwa wykonawcy)

(adres siedziby wykonawcy)

o6wiadczamy, 2e wykonawca, kt6rego reprezentujg fiemy) spelnia warunki dotyczqce:

1. posiadania

2.
3.
4.

uprawnieh do wykonywania okre6lonej dzialalno6ci,

posiadania niezbqdnej wiedzy i do6wiadczenia,
dysponowania odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zam6wienia,
sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Osobami uprawnionymi do podpisywania oferty i podejmowania decyzjiw imieniu wykonawcy sq:

pieczgd i podpr.s osoby
do re preze ntow an i a wykon awcy

3

Zalacznik N
piecze1 vvykonawcy

oSwrnoczENlE

NazwaWykonawcy*:

Adres Wykonawcy* .............

Telefon*

....... Faks*

* W przypadku oferty skladnej przez Wykonawc6w wsphlnie ubiegajqcych sig o udzielenie zam|wienia,
nich slclada niniejsze ofwiadczenie oddzielnie.

W zwiqzkuzubteganiem sig o udzielenie zam6wienia publicznego, kt6rego przedmiotem j
zakup i sukcesywna dostawa artykul6w ZywnoSciolvych na potrzeby stol6wki szkolonej w
roku kalendaruov,rym 2016 oSwiadczam, 2e nie podlegam wykluczeniu z postgpowani o
udzielenie zam6wieniapublicznegow zwiqzkuzart.24ust.l ustawy zdnia2g styczrna2
roku Prawo zam6wiefipublicznych (tj. Dz.U.22013 r. poz.907 zp61nejszymi zmianami)

miejscowo$i, data

podpis i pieczqtka Wykonawcy

Za\4cznik

rf,

PROJEKT
UMOWA
W

dniu

...... 2016r. w Kostkowie pomigdzy:

Samorzqdowym Zespolem Szk6l w Kostkowie

ul. Ksigdza glasa

1 84 -

252 Zamostne

zwanym dalej,,Zamawiajqcym", reprezentowa natprzez:

zwanym dalej,,Wykonawcq", reprezentowanym przez:

W wyniku przeprowadzonego postgpowania o zam6wienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego (Us
Prawo zam6wieh publicznych z dnia 29-go stycznia 2004r, tekst jednolity Dz.lJ. z 2015r., poz. 2164 z po2n. zm.)
zawarla umowa o nastgpujqcej tre6ci:

s1.

a Wykonawca przyjmuje do realizacji, wykonanie zadania p.n "ZAKUP I
DOSTAWA ARTYKUL6W ZYWNOSCIOVVYCH NA POTRZEBY STOLOWKI SZKOLNEJ W
KALE N DARZOWYM 201 6', zwane dalej "przedm iotem umowy".
Zamawialqcy zleca,

Integralnq czg6ciq niniejszej umowy jest oferta Wykonawcy, specyfikacja istotnych warunk6w zam6wienia oraz
dokumenty z postgpowania pzetargowego, w wyniku kt6rego wyloniony zostal Wykonawca.

s2.

1.

Przedmiotem umowy

jest zakup i dostawa

produkt6w spo2ywczych okre6lonych w
.. specyfi kacji istotnych warunkow zam6wienia obejm

2. Ceny jednostkowe brutto sq zgodne z ofertq Wykonawcy, kt6ra stanowi integralnq czg56 umowy.

3. Wykonawca jest zwiqzany cenami artykul6w do uptywu terminu umowy, zgodnie ze specyfikacjq istotnych
zam6wienia.

4. Zamawialqcy zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego umowy w zaleZnosci od potrzeb bez
prawnych i finansowych.

s3.
1. Zamawialqcy bgdzie zamawial u Wykonawcy wybrane artykuly spo2ywcze sukcesywnie na podstawie
okre6lonych w niniejszej umowie w dni powszednie z wylqczeniem ferii Swiqtecznych, ferii zimowych i
w kt6rych stol6wka szkolna nie podajeobiadow.
Zamowienia przekazywane bqdq w formie telefonicznej lub pisemnego zapotrzebowania pzesylanego faxem lub
(za zwrotnym potwierdzeniem) najp62niej do godz. 1500dnia popaedzajqcego dzieh dostawy artykul6w spozywczych.
2. Wykonawca zobowiqzuje sig realizowa6 kaZde zlo2one zam6wienie najp62niej do godz.

730

rano dnia

ach

s4.
1. Zamawiane artykuty spozywcze muszq odpowiada6 wymogom jako6ciowym, zgodnie z obowiqzujqcymi

2. Termin przydatno5ci do spo2ycia w chwili dostawy do Zamawiajqcego, nie moze by6 kr6tszy ni2 % okresu, w
towar zachowuje zdatno66 do spo2ycia, okre6lonq na opakowaniu lub w Polskiej Normie.
3. W przypadku dostarczenia artykul6w niezgodnych z wymogami okre5lonymi w ust. 1 i 2 Wykonawca
do niezwlocznej (w tym samym dniu) ich wymiany na artykuty wolne od wad, bez ponoszenia przez
z tego tytulu jakichkolwiek dodatkowych koszt6w.

4. Jeheli Wykonawca nie wypetni zobowiqzania zawartego w ust. 3, Zamawiajqcy ma prawo zam6wi6 brakujqce
u osoby trzeciej, a kosztami tej transakcji obciq2y6WykonawcA.

s5.
1. Dostawa i rozladunek zamawianych produkt6w spoZywczych odbywa6 sig bgdzie w siedzibie Zamawiajqcego
i transportem Wykonawcy.

2. Wykonawca umo2liwi Zamawiajqcemu sprawdzenie dostarczonych produkt6w w celu przeprowadzenia
odbioru w miejscu dostawy.
3. Odbior bgdzie polegal na sprawdzeniu, 2e dostarczone produkty sq wolne od wad, a w szczeg6lno6ci, 2e
one wymogom zawartym w SIWZ oraz,2e dane zam6wienie czgsciowe zostalo zrealizowane w pelnym zakresie.

s6.
1. Zaplata za wykonanq ustugg bgdzie nastgpowala po zakohczeniu ka2dego miesiqca na podstawie
wystawionej faktury VAT przez Wykonawcg, w ciqgu 21 dni od daty jej otrzymania, na konto wskazane w
Wykonawcg.

2. Strony postanawiajq, 2e za dostarczony towar Zamawialqcy zaplaci ceng ustalonq jako iloczyn liczby
produkt6w oraz ich ceny jednostkowej, okre6lonej wofercie.
3. Za termin zaplaty uznaje sig dzieri obciq2enia rachunku bankowegoZamawiajqcego.

4. W przypadku zmiany w trakcie tnvania umowy stawki podatku VAT, wynagrodzenie Wykonawcy bgdzie
podstawie cen netto oferty powigkszonej o stawkg podatku VAT obowiqzujqcq w dniu odbioru dostaw.
5. Zamawialqcy upowa2nia Wykonawcg do wystawienia faktur VAT bez podpisu Zamawiajqcego.

s7.

1. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowiqzari wynikajqcych z

kontraktu a

Wykonawcy, Wykonawca placi Zamawiajqcemu odszkodowanie w formie kar pienig2nych, kt6rych tytuty

i

okre6la sig nastqpujqco:

a) za zwlokq w dostarczeniu produktow objgtych zam6wieniem w wysoko6ci 2,00o/o warlo6ci umowy brutto za
dziefi zwtoki

b) z tytulu odstqpienia od umowy z przyczyn niezaleznych od Zamawiajqcego - w wysoko6ci 10,00% wartoSci
brutto.

2. Zamawialqcy

za placi Wyko

n

awcy:

a) w przypadku zwloki w zaplacie naleZnego wynagrodzenia odsetki ustawowe na zasadach og6lnych

3. karg umownq za odstqpienie od umowy zwiny Zamawiajqcego w wysoko6ci 10,00% warto6ci umowy brutto

4.

Je?.eli kara pienigzna

z kt6regokolwiek wymienionego tytutu nie pokrywa poniesionej szkody, strona kt6ra

szkodg mo2e dochodzi6 odszkodowania uzupelniajqcego, dokumentujqc swoje roszczenie wyliczeniem
poniesionych szk6d oraz ich Scistym zwiqzkiem z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem danego
przez strong drugq.

5,

Ustanowione odszkodowania

i

kary oraz ich uregulowanie przez strong odpowiedzialnq za

postanowieh umowy, nie zwalnia tej strony z wykonania zobowiqzafr z niej wynikajqcych.

6. Kara pienigZna powinna byczaplaconaprzez strong, kt6ra naruszyla postanowienia kontraktu, wterminie 14
daty wystqpienia przez strong drugq zZqdaniemzaplaty.

koszt

7. Zamawialqcy w razie zwloki w zaptacie kary mo2e potrqci6 naleZnq mu karg z naleZno6ci Wykonawcy.

8. Dostarczenie produkt6w w iloSci, terminie lub asortymencie niezgodnym z zamowieniem czgsciowym,
spetniajqcych wymagafi higieniczno

a

nte

-

sanitarnych (w zakresie jako6ci, SwieZo6ci), niezaleznie od wypelnienia przez
Wykonawcg obowiqzku zawartego w $ 4 ust. 3,Zamawiajqcy uwa2al bgdzie za nienale2yte wykonanie umowy.
Trzykrotne nienalezyte wykonanie umowy upowa2nia Zamawialqcego do natychmiastowego odstqpienia od
z winyWykonawcy.

s8.
Spory wynikalqce

z

realizacji niniejszej umowy rozstrzygane bgdq przez Sqd Powszechny wta$ciwy dla

Zamawiajqcego.

se.
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie oraz dokumentach kontraktowych stanowiqcych jej integ
bqdq mialy zastosowanie przepisy ustawy prawo zam6wieh publicznych oraz Kodeks Cywilny.

czg56

s 10.
Wszelkie zmiany i uzupelnienia treSci zawartej umowy i
pisemnej w postaci aneks6w.

j$

zalqcznikow wymagajq, pod rygorem niewaznosci, formy

s 11.
Umowg sporzqdzono w 2 jednobrzmiqcych egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla kazdej ze stron

WYKONAWCA:

.

ZAMAWIAJAGY:

