Załącznik Nr 1 do SIWZ
Formularz oferty
(zadania częściowe ,na które Wykonawca nie składa
oferty należy wykreślić)

OFERTA
na zadanie: „DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DLA DOMU POMOCY
SPOŁECZNEJ W MIECHOWIE”
Nazwa/imię i nazwisko oraz adres WYKONAWCY:
.....................................................................................................................................................
….................................................................................................................................................
NIP ..............................................................................................................................................
Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję:
......................................................................................................................................................
…..................................................................................................................................................
Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:
......................................................................................................................................................
…..................................................................................................................................................
numer telefonu:............................................................................................................................
numer faksu:................................................................................................................................
e-mail:..........................................................................................................................................
Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie: „DOSTAWA ARTYKUŁÓW
ŻYWNOŚCIOWYCH DLA DOMU POMOCY
SPOŁECZNEJ W MIECHOWIE”
oferuję/oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia i jej załącznikach:
OFERTA CZĘŚĆ I
CENA NETTO :……………………….….……………………………………………………….PLN
SŁOWNIE: ………………………………………………………………………..…………………….
.
CENA BRUTTO ………………………….………………………………………………………PLN
SŁOWNIE: ………………………………………………………………………..…………………….
.
OFERTA CZĘŚĆ II
CENA NETTO :……………………….….……………………………………………………….PLN
SŁOWNIE: ………………………………………………………………………..…………………….
.
CENA BRUTTO ………………………….………………………………………………………PLN
SŁOWNIE: ………………………………………………………………………..……………………..

OFERTA CZĘŚĆ III
CENA NETTO :……………………….….……………………………………………………….PLN
SŁOWNIE: ………………………………………………………………………..…………………….
.
CENA BRUTTO ………………………….………………………………………………………PLN
SŁOWNIE: ………………………………………………………………………..……………………..
OFERTA CZĘŚĆ IV
CENA NETTO :……………………….….……………………………………………………….PLN
SŁOWNIE: ………………………………………………………………………..…………………….
.
CENA BRUTTO ………………………….………………………………………………………PLN
SŁOWNIE: ………………………………………………………………………..……………………..
OFERTA CZĘŚĆ V
CENA NETTO :……………………….….……………………………………………………….PLN
SŁOWNIE: ………………………………………………………………………..…………………….
.
CENA BRUTTO ………………………….………………………………………………………PLN
SŁOWNIE: ………………………………………………………………………..……………………..
OFERTA CZĘŚĆ VI
CENA NETTO :……………………….….……………………………………………………….PLN
SŁOWNIE: ………………………………………………………………………..…………………….
.
CENA BRUTTO ………………………….………………………………………………………PLN
SŁOWNIE: ………………………………………………………………………..……………………..
OFERTA CZĘŚĆ VII
CENA NETTO :……………………….….……………………………………………………….PLN
SŁOWNIE: ………………………………………………………………………..…………………….
.
CENA BRUTTO ………………………….………………………………………………………PLN
SŁOWNIE: ………………………………………………………………………..……………………..
OFERTA CZĘŚĆ VIII
CENA NETTO :……………………….….……………………………………………………….PLN
SŁOWNIE: ………………………………………………………………………..…………………….
.
CENA BRUTTO ………………………….………………………………………………………PLN
SŁOWNIE: ………………………………………………………………………..……………………..
Oświadczam/oświadczamy, że:
a) Zobowiązuję się/zobowiązujemy* się wykonywać przedmiot zamówienia przez okres od dnia
podpisania umowy do 31.12.2018 r.. zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

b) Oświadczam/y, że przejmuję/emy warunki płatności wskazane w SIWZ ( Istotne dla stron
postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia
publicznego, ogólne warunki umowy), licząc od dnia poprawnie złożonej faktury,
przelewem na następujące konto: .…………………………………………..…………..................
………………………………………………………………….……………………………….....
c) Zapoznałem się/zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia wraz
z załącznikami stanowiącymi jej integralną część i nie wnoszę/wnosimy* do nich zastrzeżeń.
d) Potwierdzam/potwierdzamy*, iż nie uczestniczę/uczestniczymy* w jakiejkolwiek innej ofercie
dotyczącej tego samego postępowania.
e) Uważam się/uważamy* się za związanego/związanych* niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od
dnia upływu terminu składania ofert.
f) Zapoznałem się/zapoznaliśmy się* z treścią projektu umowy i zobowiązuję/my się do jej zawarcia po
wygraniu przetargu.
g) Został/nie został* ustanowiony pełnomocnik Wykonawcy do:
1) reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia w osobie:
…………….………………………….............................................................................
2) reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego:
w osobie : ……………………………………………………………………………………........
w załączeniu przedkładam/przedkładamy pełnomocnictwo.
Do oferty dołączono następujące dokumenty :
1)………………………………………………………………….……………………………........
2)……………………………………………………..…………….…………………………….....
3)…………………………………………………..…………….……………………………..........
4)..…………………………………………………..…………….……………………………........
5)………………………………………………………………….……………………………........
Oferta została złożona na …………………….. stronach.
Niniejszym informuję/informujemy, że niżej wymienione dokumenty stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (Dz. U. z 2003r. , Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.):
1)………………………………………………………………….……………………………..
2)……………………………………………………..…………….……………………………

............................, dn. _ _ . _ _ . 20____ r.

........................................................
Podpis osób uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
oraz pieczątka / pieczątki

*

niepotrzebne skreślić

do Załącznika nr 1
Część I – INNE ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
Można podać cenę produktu zamiennego / równoważnego / tj. posiadającego równoważne cechy jakościowe ,
przy czym podając cenę równoważnika należy podać w ofercie jego nazwę lub znak firmowy.
Lp.

Nazwa

J.m Ilość

1 Andruty – wafle /135 g. /

szt.

50

2 Bazylia 10g.

szt.

10

3 Budyń 40g.

szt. 2000

4 Cukier kryształ biały 1 kg.

kg. 2000

5 Cukier puder 0,5 g.

kg.

6 Cukier waniliowy 30g.

szt. 150

7 Cynamon 12 g.

szt.

75

8 Drożdże 100 g.

kg

10

9 Galaretka 75 g.

szt. 280

5

10 Herbata granulowana typu „ szt. 2300
Indyjska ” 80 g.
11 Kasza jęczmienna wiejska
kg.
12 Kasza manna 1 kg.

1 kg.

200

kg.

120

Cena
netto

Cena
brutto

Wartość
zamówienia
netto

Wartość
zamówienia
brutto

13 Kakao typu „ Decomorreno „ szt.
150 g.

50

14 Kawa Inka rozpuszczalna szt. 500
zbożowa 150 g.
15 Kwasek cytrynowy 20 g.

szt.

50

16 Kminek 12g.

szt.

20

17 Kisiel 38 g.

szt. 2200

18 Lody w kubku 150 g.

szt. 200

19 Liść laurowy 5g .

szt. 120

20 Majeranek 6g .

szt.

80

21 Makaron Nitki 1 kg.

kg.

100

22 Makaron Świderki 1 kg.

kg.

750

typu kg.

800

24 Mąka ziemniaczana 1 kg.

kg.

50

25 Magi w płynie 1l.

szt.

10

smarowania kg

730

23 Mąka pszenna
“Poznańska “

26 Margaryna
1kg.

do

1 kg.

27 Margaryna mleczna 250 g.

kg.

500

28 Miód sztuczny płynny 250g.

l

3

29 Ocet spirytusowy 10 % - 0,5 l.. szt.

50

30 Olej uniwersalny 1 litr

l.

300

31 Oregano 10g.

szt.

10

32 Papryka mielona słodka 16g.

szt.

50

33 Pieprz czarny mielony 15g.

szt. 150

34 Płatki kukurydziane 500 g.

kg.

50

35 Płatki owsiane 500 g.

kg.

80

36 Proszek do pieczenia 30g.

szt. 100

37 Przyprawa jarzynka typu
Kucharek ” 1 kg.

„ szt.

80

38 Ryż długoziarnisty biały – kg.
papier 1kg.

300

39 Soda 80g.

szt.

20

40 Sól warzona jodowana 1 kg.

kg.

250

41 Ziele angielskie ziarno 12 g .

szt. 120

42 Żelatyna 50g.

szt.

20
RAZEM

Cena oferty PLN ................................. zł. ...................gr.
słownie złotych .....................................................................................................PLN

……………………………………….
( pieczęć i podpis osoby upoważnionej )

do Załącznika nr 1

Część II – NABIAŁ
Można podać cenę produktu zamiennego / równoważnego /tj. posiadającego równoważne cechy jakościowe ,
przy czym podając cenę równoważnika należy podać w ofercie jego nazwę lub znak firmowy.
Lp.

Nazwa

J.m

Ilość

1

Jogurt owocowy typ „ szt.
Miechowski ” kubek 250 g.

1500

2

Mleko 2% folia 1l.

12600

3

Serki homogenizowane 150 szt.
g /różne smaki /

1500

4

Serki topione

szt.

800

5

Ser żółty typu „Gołda”

kg.

200

6

Śmietana 18%
litrów

l.

400

7

Twaróg tłusty
pergamin

krajanka kg.

1100

8

Wiejskie zsiadłe mleko typ szt.
„Miechowski ” kubek 350g.

850

l.

wiadro

5

Cena
netto

Cena
brutto

Wartość
zamówienia
netto

RAZEM

Cena oferty PLN ................................. zł. ...................gr.
słownie złotych .....................................................................................................PLN

Wartość
zamówienia
brutto

……………………………………….
( pieczęć i podpis osoby upoważnionej)

do Załącznika nr 1

Część III – MIĘSO I WĘDLINY

Można podać cenę produktu zamiennego / równoważnego /tj. posiadającego równoważne cechy jakościowe ,
przy czym podając cenę równoważnika należy podać w ofercie jego nazwę lub znak firmowy.
Lp.

Nazwa

J.m

Ilość

1

Baleron

kg.

25

2

Galareta Wieprzowa

kg.

180

3

Kaszanka

kg.

160

4

Kiełbasa Biała

kg

70

5

Kiełbasa Zwyczajna

kg.

550

6

Kiełbasa Wiejska

kg.

30

7

Kiełbasa Szynkowa

kg.

200

8

Mielonka

kg.

300

9

Mortadela

kg.

220

10 Pasztet

kg.

300

11 Pasztetowa

kg.

150

Cena
netto

Cena
brutto

Wartość
zamówienia
netto

Wartość
zamówienia
brutto

12 Polędwica Drobiowa

kg

650

13 Pieczeń Rzymska

kg.

200

14 Parówki

kg.

450

15 Salceson

kg.

200

16 Smaczek

kg

300

17 Śniadaniowa Drobiowa

kg

200

18 Szynka

kg.

30

19 Szynka Konserwowa

kg.

300

20 Filet z kurczaka świeży

kg.

40

21 Karczek b/k

kg.

200

22 Kości wędzone

kg

50

23 Kurczaki świeże

kg.

600

24 Łopatka b/k

kg.

750

z kg.

500

26 Kości wieprzowe

kg

600

27 Schab b/k

kg.

50

28 Udka z kurczaka

kg.

480

29 Wątroba drobiowa świeża

kg.

200

30 Żołądki drobiowe świeże

kg.

150

25 Porcje
rosołowe
kurczaka /świeże /

RAZEM

Cena oferty PLN ................................. zł. ...................gr.
słownie złotych .....................................................................................................PLN

……………………………………….
( pieczęć i podpis osoby upoważnionej)

do Załącznika nr 1
Część IV – RYBY

Lp.

Nazwa

J.m

Ilość

1

Konserwa rybna szprot
popularny w sosie
pomidorowym 170g.

szt

900

2

Konserwa rybna szprot w
oleju typu “caro” 170g.*

szt.

900

3

Filet rybny typu “ Mintaj“

kg.

200

4

Płaty Śledziowe typu
“ Matjas “ solone wiadro

kg

40

5

Makrela Wędzona

kg

50

6

Paprykarz Szczeciński
165g.

szt.

250

Cena
netto

Cena
brutto

Wartość
zamówienia
netto

RAZEM

* konserwy rybne bez dodatków warzyw .

Cena oferty PLN ................................. zł. ...................gr.
słownie złotych .....................................................................................................PLN

Wartość
zamówienia
brutto

……………………………………….
( pieczęć i podpis osoby upoważnionej)

do Załącznika nr 1

Część V – PIECZYWO
Lp.

Nazwa

J.m

Ilość

szt.

16
000

1

Bułka zwykła pszenna
100g.

2

Chleb mieszany krojony szt.
0,65 gr.

5 000

3

Chleb żytni krojony 0,65 gr. szt.

7500

4

Bułka tarta pszenna luzem

120

kg.

Cena
netto

Cena
brutto

Wartość
zamówienia
netto

Wartość
zamówienia
brutto

RAZEM

Uwaga: poz. 2 , 3 – krojone !

Cena oferty PLN ................................. zł. ...................gr.
słownie złotych .....................................................................................................PLN

……………………………………….
( pieczęć i podpis osoby upoważnionej)

do Załącznika nr 1

Część VI - JAJKA

Lp.

1

Nazwa

Jaja świeże typu L

J.m

Ilość

Cena
netto

Cena
brutto

Wartość
zamówienia
netto

Wartość
zamówienia
brutto

szt. 20 000
RAZEM

Cena oferty PLN ................................. zł. ...................gr.
słownie złotych .....................................................................................................PLN

……………………………………….
( pieczęć i podpis osoby upoważnionej)

do Załącznika nr 1

Część VII – PRZETWORY OWOCOWE
Lp.

Nazwa

J.m Ilość

1

Jabłko prażone - szarlotka kg.
wiadro 11 kg

440

2

Marmolada wieloowocowa kg.
twarda wiadro 14 kg.

476

3

Nadzienie makowe wiadro kg.
13 kg.

13

4

Powidła śliwkowe
13 kg.

13

wiadro kg.

Cena
netto

Cena
brutto

Wartość
zamówienia
netto

Wartość
zamówienia
brutto

RAZEM

Cena oferty PLN ................................. zł. ...................gr.
słownie złotych .....................................................................................................PLN

……………………………………….
( pieczęć i podpis osoby upoważnionej)

do Załącznika nr 1

Część VIII – WARZYWA , OWOCE I PODOBNE PRODUKTY
Gatunek I, jednorodne, jednakowej wielkości
Nazwa

J.m

Ilość

1

Arbuzy w sezonie

kg

50

2

Banany

kg.

200

3

Barszcz Biały 0,5 l. typu
„Miechowski ”

l.

200

4

Buraki ćwikłowe

kg.

500

5

Cebula

kg.

800

6

Cukinia w sezonie

kg

300

7

Cytryny

kg.

25

8

Czosnek /główki /

szt

20

9

Chrzan tarty 160 g.

szt.

60

10 Fasola „Jaś”

kg.

150

11 Groch łuskany

kg.

60

12 Groszek konserwowy 400
g.

szt.

50

Lp.

Cena
netto

Cena
brutto

Wartość
zamówienia
netto

Wartość
zamówienia
brutto

13 Jabłka

kg.

2500

14 Kalafior w sezonie

szt.

100

15 Kapusta kiszona wiadro 10
kg.

kg.

800

16 Kapusta czerwona

kg.

200

17 Kapusta pekińska

szt.

250

18 Kapusta biała

kg.

450

19 Ketchup 470 g.

szt.

60

20 Koper świeży / pęczek/

szt.

50

21 Koper suszony 25 g.

szt.

80

22 Koncentrat pomidorowy
30 % - 200g.

szt.

500

23 Kukurydza konserwowa
400g.

szt.

40

24 Majonez 700 ml.

szt.

70

25 Marchew

kg.

1500

26 Musztarda stołowa 190 g.

szt.

300

27 Natka pietruszki/pęczek/

szt

30

28 Ogórek zielony w sezonie

kg.

300

29 Ogórki kiszone

kg.

550

30 Pomidory w sezonie

kg.

250

31 Pietruszka korzeń

kg.

400

32 Pory

szt.

500

33 Papryka świeża w sezonie

kg.

25

34 Pieczarki

kg.

150

35 Pomarańcze w sezonie

kg

100

36 Przecier ogórkowy 290g.

szt.

200

37 Rzodkiewka /pęczek /

szt.

100

38 Sałata zielona w sezonie

szt.

80

39 Szczypiorek / pęczek /

szt.

50

40 Seler

kg.

450

41 Śliwki w sezonie

kg.

25

42 Susz owocowy 200 g.

szt.

40

43 Seler konserwowy 900 ml.

szt.

10

44 Truskawki w sezonie

kg.

40

45 Ziemniaki konsumpcyjne

kg. 13000
RAZEM

- muszą być w I gatunku , jednorodne, jednakowej wielkości

Cena oferty PLN ................................. zł. ...................gr.
słownie złotych .....................................................................................................PLN

……………………………………….
( pieczęć i podpis osoby upoważnionej)

Załącznik Nr 2a do SIWZ
….......................................................
/miejscowość i data/
Wykonawca:
.........................................................
….....................................................
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
….....................................................
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)
Oświadczenie Wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA NA
DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DLA DOMU POMOCY
SPOŁECZNEJ W MIECHOWIE ZP- 271/ 1/2018 prowadzonego postępowania przez
Dom Pomocy Społecznej w Miechowie oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1.
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt
12-23 ustawy Pzp.
2.
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt.
1) ustawy Pzp .
Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie
art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych
w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku
z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………
(podpis osób uprawnionych do reprezentowania)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ
WYKONAWCA:
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się
w niniejszym postępowaniu, tj.: ………………………………………………………….....
........................................................................................................................................................
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie
zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………
(podpis osób uprawnionych do reprezentowania)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z
prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego
w błąd przy przedstawianiu informacji.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………
(podpis osób uprawnionych do reprezentowania)

Załącznik Nr 2b do SIWZ
Wykonawca:
.........................................................
….....................................................
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
….....................................................
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)
Oświadczenie Wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW
ŻYWNOŚCIOWYCH DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W MIECHOWIE ZP- 271/ 1/2018
prowadzonego postępowania przez Dom Pomocy Społecznej w Miechowie, oświadczam, co następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w pkt. V
SIWZ.
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………
(podpis osób uprawnionych do reprezentowania)
INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez
zamawiającego w pkt. V ppkt. …...... SIWZ, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:
…………………………………...…………………………………….
..…………………………………………………………………………………………………………
…….
…………………………………….., w następującym zakresie: ………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis osób uprawnionych do reprezentowania)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z
prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego
w błąd przy przedstawianiu informacji.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………
(podpis osób uprawnionych do reprezentowania)

Załącznik Nr 3 do SIWZ
.........................................................
/Nazwa i adres Wykonawcy/
.........................................................
/miejscowość i data/
Oświadczenie wykonawcy
Składane na podstawie art. 24 ust 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych
DOTYCZĄCE PRZESŁANKI WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA – art. 24 ust. 1 pkt 23
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na DOSTAWA
ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W
MIECHOWIE prowadzonego przez Dom Pomocy Społecznej w Miechowie, po zapoznaniu się z
firmami oraz adresami wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, zamieszczonymi na stronie
podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej zamawiającego oświadczam co następuje:
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
( jeżeli dotyczy) w przeciwnym wypadku skreślić
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy
Pzp
……………………., dnia………………………..r.
(Miejscowość)

……………………………………
(podpis)

(jeżeli dotyczy) w przeciwnym wypadku skreślić
Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art.
24 ust 1 pkt 23 ustawy Pzp, tj. przynależę do tej samej grupy kapitałowej z następującymi
wykonawcami:
1) ….....................................................
….........................................................
2) ….....................................................
….........................................................

Jednocześnie przedkładam dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzieleniu zamówienia
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………...
……………………., dnia………………………..r.
(Miejscowość)
……………………………………
(podpis)
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Jednocześnie oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełna świadomością konsekwencji wprowadzenia
Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji.
……………………., dnia………………………..r.
(Miejscowość)

……………………………………
(podpis)

Załącznik nr 4 do SIWZ

UMOWA nr __/__/___
zawarta w dniu _____r. w Miechowie pomiędzy :
Powiat Miechowski – ul. Racławicka 12, 32-200 Miechów NIP 659-154-58-68; Dom Pomocy
Społecznej w Miechowie ul. Warszawska 49 A, 32-200 Miechów.
reprezentowany przez:
Małgorzata Wachacka – Dyrektor
zwany w dalszej części umowy Zamawiającym,
a
__________________
reprezentowanym przez:
___________________
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą.
§1
Zawarcie umowy następuje w wyniku udzielenia zamówienia publicznego na „Dostawę Artykułów
Żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Miechowie” ZP-271/1/2018 przeprowadzonego w
trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z dyspozycją art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 1579 ze zm.).

§2
PRZEDMIOT UMOWY
Przedmiotem umowy jest dostawa produktów w asortymencie i ilościach opisanych w zestawieniach
rodzajowo – ilościowo - wartościowych wskazanych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy dla Części
__ - ____________- zgodnie z ofertą przetargową z dnia ____.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

§3
TERMINY I MIEJSCE REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY
Termin realizacji zamówienia określa się od podpisania umowy do dnia 31.12.2018 r.
Dostawa artykułów żywnościowych będzie odbywać się do Domu Pomocy Społecznej
w
Miechowie, 32-200 Miechów, ul. Warszawska 49 A.
Zamawiający zamówienia składać będzie telefonicznie na numer : ________
4.Wykonawca dostarczać będzie artykuły spożywcze na własny koszt i ryzyko do siedziby
Zamawiającego.
Osobami uprawnionymi do składania zamówień ze strony Zamawiającego jest Pani Urszula Huma
Podstawą spełnienia realizacji dostawy artykułów żywnościowych będzie potwierdzenie przyjęcia

dostawy.
§4
1. Wykonując przedmiot umowy Wykonawca zobowiązuje się do terminowego, starannego oraz
rzetelnego i profesjonalnego działania.
2. Wykonawca oświadcza, że posiada stosowne kwalifikacje, doświadczenie zawodowe i środki
transportu, zapewniające terminowe świadczenie dostaw objętych niniejszą umową na najwyższym
poziomie, w sposób rzetelny, staranny i sumienny, według standardów i norm w tym zakresie
stosowanych.
§5
1. Artykuły żywnościowe dostarczane będą na podstawie zapotrzebowania złożonego telefonicznie
przez osobę upoważnioną z 1 dniowym wyprzedzeniem przed terminem dostawy.
2. Otrzymane zamówienie zobowiązuje Wykonawcę do jego wykonania w ściśle określonym terminie.
3. W razie braku możliwości zrealizowania przez Wykonawcę złożonego zamówienia Zamawiający
zastrzega sobie prawo do zakupu nie dostarczonego asortymentu u innego wykonawcy na koszt i
niebezpieczeństwo Wykonawcy.
4. Zamówienia będą dostarczane do siedziby Zamawiającego w terminach i godzinach określonych w
pkt III SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia – odpowiednio dla danej części zamówienia.
§6
1. Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego wystawienia protokołu odbioru
odbioru/dokumentu WZ, podając ilość, rodzaj i gatunek dostarczanego towaru oraz wartość.
2. Wykonawca zobowiązuje się, iż dostarczy artykuły spożywcze posiadające wysokie walory
jakościowe i smakowe oraz posiadające co najmniej połowę okresu przydatności do spożycia.
3. Zamawiający każdorazowo sprawdzi z dowodem dostawy zgodność przyjmowanej partii artykułów
żywnościowych w obecności Wykonawcy lub osoby przez niego upoważnionej.
4. Przyjęcie towaru Zamawiający potwierdza imiennie podpisem pod pieczątką firmową na dowodzie
dostawy, o którym mowa w ust. 1 powyżej, w obecności Wykonawcy lub osoby przez niego
upoważnionej.
5. Przedmiot i warunki realizacji niniejszego zamówienia winny być zgodne z ustawą z dnia 25
sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2017 r. poz. 149 ze zm.), ustawą
z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2017, poz. 242 ze zm.)
oraz innymi obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie.
6. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania odpowiednich warunków transportu żywności, tj.
transport pojazdami dostosowanymi i dopuszczonymi do przewozu żywności oraz w opakowaniach
wymaganych dla rodzaju dostarczanych artykułów, a także w opakowaniach określonych przez
Zamawiającego.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania do okazania przez Wykonawcę w trakcie realizacji
zamówienia dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań wymienionych w ust. 6 umowy
stosownie do zakresu realizowanego zamówienia.
8. Koszt opakowań wliczony jest w cenę towaru. Wykonawca przy każdej dostawie do siedziby
Zamawiającego użycza pojemników zbiorczych na okres do następnej dostawy.
§7
1. W przypadku stwierdzenia przy przyjmowaniu towaru wad jakościowych lub ilościowych
artykułów żywnościowych Zamawiający odnotuje na odwrocie dowodu dostawy podając ilość i
gatunek oraz przyczynę nie przyjęcia wadliwego towaru. Zakwestionowany towar będzie zabrany
przez Wykonawcę z powrotem na jego koszt i wymieniony najpóźniej w następnym dniu roboczym.
2. Gdy stwierdzenie niezgodności towaru dotyczy jakości artykułów żywnościowych, przydatności
tego towaru do konsumpcji, Zamawiającemu przysługuje prawo zwrócenia się o przeprowadzenie

ekspertyzy do jednostki prowadzącej zawodowo takie badania. Zgłoszenia tego Zamawiający może
dokonać także po dostarczeniu towaru w terminie, o którym mowa w § 5 ust. 2.
3. Koszt ekspertyzy pokrywa Wykonawca o ile ekspertyza potwierdzi złą jakość zakwestionowanego
towaru. Artykuły spożywcze powinny być wyłączone ze spożycia do czasu rozstrzygnięcia o ich
przydatności.
4. Wykonawca wymieni zawsze artykuły spożywcze bez zachowania procedury, o której mowa w ust
2, które nie spełniają warunku określonego w § 6 ust.2 lub artykuły nie przyjęte najpóźniej
następnego dnia, bez żadnej dopłaty.
5. Zamawiający traci prawo roszczenia z tytułu ukrytych wad jakościowych, jeżeli nie zawiadomił o
nich Wykonawcy niezwłocznie po ich ujawnieniu.

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.

§8
WYNAGRODZENIE
Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci wynagrodzenie,
Wykonawcy w kwocie brutto ____ zł (słownie: _____złotych ____ PLN), kwota netto: ______ zł
(słownie: _____ złotych ___ PLN.
Ceny jednostkowe określone w ofercie Wykonawcy nie podlegają zmianie w okresie
obowiązywania umowy, za wyjątkiem zmiany ceny w dół.
Podstawę do zapłaty stanowić będzie wystawiona przez Wykonawcę faktura zawierająca ceny
jednostkowe zgodne z ofertą Wykonawcy, stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo w zakresie zmian ilości asortymentu dostaw artykułów
żywnościowych do wysokości 20% każdego z rodzaju artykułu, bez dochodzenia żadnych roszczeń
z tytułu zmniejszenia lub zwiększenia zamówienia. Zmiana ta może powodować zmianę wartości
zamówienia.
W przypadku, określonym w ust. 4 powyżej cena jednostkowa artykułów żywnościowych nie
ulegnie zmianie.
Wykonawca może stosować ceny promocyjne i rabaty w trakcie realizacji zamówienia.
Wykonawca dostarczać będzie przedmiot umowy do magazynu spożywczego Zamawiającego, na
własny koszt.
Wykonawca zobowiązany będzie do wystawiania faktur za zamówione i dostarczone do
Zamawiającego produkty ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca kalendarzowego.
Wynagrodzenie, płatne będzie przelewem na konto Wykonawcy wskazane na wystawionej fakturze
w terminie do ____ dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
Faktura będzie każdorazowo wystawiana zgodnie z poniżej wskazanymi danymi:
Nabywca : Powiat Miechowski - ul. Racławicka 12, 32-200 Miechów, NIP: 659-154-58-68
Odbiorca: Dom Pomocy Społecznej ul. Warszawska 49 A, 32-200 Miechów

§9
Artykuły spożywcze muszą spełniać wymogi jakości zdrowotnej, zgodnie z ustawą z dnia 11.05.2011r.
o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz. U. 2005 Nr 31 poz265 z późn. zm.).
§ 10
Wykonawca wykona zamówienie publiczne własnymi środkami i nie może zlecić wykonania
przedmiotu umowy innemu Wykonawcy.
§ 11
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający
może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W

takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania
części umowy.
2. Poza wypadkami przewidywanymi w ust. 1 oraz Kodeksie Cywilnym Zamawiającemu
przysługuje prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem ex nunc w terminie 1 miesiąca w
następujących okolicznościach:
1) dwukrotnego stwierdzenia przez Zamawiającego dostarczenia niewłaściwej jakości
dostarczonych artykułów żywnościowych,
2) dwukrotnego stwierdzenia przez Zamawiającego dostawy artykułów żywnościowych
niezgodnych w niniejszą umową,
3) dwukrotnego stwierdzenia przez Zamawiającego dostarczenia artykułów żywnościowych z
naruszeniem terminów dostawy,
4) naruszenia przez Dostawcę postanowień § 6 ust. 2, § 8 ust. 2,
5) naruszenia przez Dostawcę postanowień § 12 umowy.
6)nie realizowaniu przez Wykonawcę dostaw określonych w § 2 lub zaprzestał ich wykonywania,
7) zleceniu przez Wykonawcę wykonywanie przedmiotu umowy osobie trzeciej.
3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego
odstąpienia.
§ 12
KARY UMOWNE
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za:
a) w razie odstąpienia od umowy przez którąkolwiek z przyczyn dotyczących Wykonawcy w
wysokości 20% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 8 ust.1,
b) za każdy dzień opóźnienia w dostawie w stosunku do ustalonego terminu w wysokości 0,2%
wynagrodzenia netto wartości zamówionych artykułów żywnościowych,
c) za każdy opóźnienia w uzupełnieniu braków w dostawie artykułów żywnościowych w stosunku
do ustalonego terminu dostawy w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto wartości zamówionych
artykułów żywnościowych.
2. Zamawiający może na zasadach ogólnych dochodzić odszkodowań przewyższających kary
umowne. Kara umowna należna na podstawie umowy powinna być zapłacona przez Wykonawcę w
terminie 14 dni od daty wystąpienia przez Zamawiającego z żądaniem zapłaty. Kara umowna
może być również potrącona z należnego Wykonawcy wynagrodzenia.
3. Naliczenie bądź zapłata przez Wykonawcę kary umownej, o której mowa w ust. 1 lit. b lub c nie
zwalnia Wykonawcy z zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.
§ 13
Osobami odpowiedzialnymi za realizację postanowień niniejszej umowy są :
a/ Pan/Pani ______ wyznaczony/a przez Wykonawcę.
b/ Pan/Pani Urszula Huma wyznaczony/a przez Zamawiającego.
§ 14
Prawa i obowiązki wynikające z treści niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie
bez uprzedniej zmiany niniejszej umowy obejmującej zgodę stron na dokonanie takiej czynności.
Podkreśla się, że powyższe dotyczy także przelewu wierzytelności Wykonawcy przysługujących mu
względem Zamawiającego, w szczególności w formie cesji lub umowy faktoringu.
§ 15
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

§ 16
1. Ewentualne spory wynikłe przy realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy
miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
2. Adresy wskazane w umowie są adresami dla doręczeń, a każdorazowa ich zmiana wymaga
powiadomienia drugiej strony pod rygorem uznania za skutecznie doręczoną korespondencji
wysłanej na dotychczasowy adres.
3. Załączniki stanowią integralną część niniejszej umowy.
§ 17
1. Wszelkie oświadczenia Stron dotyczące niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej,
pod rygorem nieważności.
2. Zmiany umowy są dopuszczalne bez ograniczeń w zakresie dozwolonym przez art. 144 ustawy
Prawo Zamówień Publicznych.
3. Zamawiający, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych przewiduje
możliwość zmiany – z zastrzeżeniem formy przewidzianej w ust. 1 – postanowień niniejszej umowy
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następującym
zakresie:
a) zmiany terminów dostawy towaru, o których mowa w umowie w przypadku zaistnienia
okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
b) zastąpienia artykułu żywnościowego dotychczas dostarczanego w ramach realizacji
niniejszej umowy, artykułem żywnościowym o wyższej jakości, w przypadkach, których
nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, pod warunkiem, iż cena
wprowadzonego artykułu nie ulegnie zwiększeniu.
§ 18
Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egz. dla Zamawiającego i egz.
dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

