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SPECYFIKACIA ISTOTNYCH WARU N X6W ZEM6WIENIA
paetarg nieograntczonY Pn. :

Sukcesywna dostawa produkt6w spo2ywczych dla potrzeb Szkoly Podstawowej nr 97
im. Jana Brzechwy we Wroclawiu w 2019 roku z podzialem na zadania.
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Zam6wienie o wafto6ci mniejszej niz kwoty okre6lone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2OO4r, Prawo zam6wieri publicznych.

Zgodnie z art.24aa ustawy Pzp.

Zamawiajqcy: Szkola Podstawowa nr 97 im. Jana Brzechwy
ul. Prosta 16
53-509 Wroclaw
tel.7tl798 69 05 wew. 103
www.sp9Twroclaw.pl
e-mail : sekretariat.sp09T@wroclawskaedukacja.pl
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Zalaczniki:
zAr_AczNrK NR 1

Informacje o96lne.
Podwykonawstwo.
Termin wykonania zam6wienia.
Warunki udzialu w postgpowaniu.
Przeslanki wykluczen ia Wykonawc6w.
o6wiadczenia i dokumenty, jakie zobowiqzani sq dostarczyi wykonawry w celu wykazania brakupodstaw wykluczenia oraz potwierdzenia spelniania warunkdw udziaiu w postqpowaniu.
Informacja dla wykonawcdw polegajqcych na zasobach innych podmiot6w,'na zasadach okreslonych

PZP orazzamierzajqcych powierzyi wykonanie czqSci zam6wienia poOwykonu*.or.
Wykonawc6w wsp6lnie ubiegajqcych siq o udzielenie zamfwienia (spolki

Lqo:{O komunikacji.oraz wymagania formalne dotyczqce skladanych o6wiadczeri i dokument6w.
Udzielanie wyja6nieri treSci SIWZ.
Opis sposobu przygotowania ofert.
Opis sposobu obliczenia ceny oferty.
Wymagania dotyczqce wadium.
Miejsce oraz termin skladania ofeft.
Miejsce, spos6b i termin otwarcia ofert.
Termin zwiqzania ofeft4.
Kryteria wyboru i spos6b oceny ofert oraz udzielenie zamdwienia.

o formalno6ciach, jakie powinny zostai dopelnione
zam6wienia publicznego.

adzone do tre5ci sprawie
wz6r umowy, je aqa oo
ienia publicznego

FORMUT-AM OFERTY DLA ZADANIA NR 1,2,3,4,5,6,7,8,g

ZAI-ACZNIK NR 2 ARKUSZ KALKULACYJNY DLA ZADANIA NR 1,2,3,4 ,s,6,7,8,g
ZAT.ACZNIK NR 3 OSWIADCZENIA O BMKU PODSTAW Do WYKLUCZENIA I SPEI-NIANIU WARUNKoW

UDZIAI U W POSTEPOWANIU DLA ZADANIA NR 1,2,3,4,5, 6,7,8,g
zAtAczNIK NR 4 wzoR zoBowIAZANIA INNEGO PoDMIoru DLA ZADANIA NR 1,2,3,4,5,6,7,8,g
zAtAczNIK NR 5 WZOR LISTY PODMIOTOW GRUpy KAPITAIOWEI DLA ZADANIA NR 1,2,3,4,5, 6,7,8,g
zAr.qczNIK NR 6 UMOWA (WZOR) DLA ZADANIA NR 1,2,3,4,5,6,7,8,g



l.INFORMAC]E OGOLNE.
1.1.Szkolanr97im'JanaBrzechwyweWroclawiu,u|'Prosta16,53-509Wroclaw,

te|.WeW.l03,stronainternetowa:wunru.sp97wroc|aw.p|,e-mai|:
sekretaoclawskaedukacja.pl,zwanadalej,'Zamawiajqcym"zapraszaWykonawc6w
do udzialu w postQpowaniu na zadanie:

Sukcesywna aJ!i"*" prooutt6* spo2ywczych dla potrzeb Szkoly Podstawowej nr 97

im.JanaBrzechwyweWroclawiuw20lgrokuzpodzialemn^a.11d."T3.
cpv 151ooooo-g;-rirrgoo0-i; 15500000-3; 153 10000-7;-153-3-oooo-o; 1s800000-6;03132000-s;

issooooo_u isggrooo-s; 1s811000-6; 15894300-4; 1s842000-2

L2. Og{oszenie o zam6wieniu zamieszczono w Biuletynie Zam6wieri Publicznych www'uzp'gov'ol oraz

zamieszczono na tablicy ogloszefi Zamawiajqcego i na stronie internetowej Zamawiajqcego'

1.3. Wykonawca winien zapoz'iae riq ze wszystkimi 6lonymi w niniejszej specyfikacji'

I.4. Zamawiajqcy przyjmuje zainteresowanych od p ku w godzinach od 08'00 do 11'00'

1.5. Postgpowante prowadzone jest zgodnie z ustawq ia 2004 r' - Prawo zam6wieh publicznych

(Dz, U. z nq dalej ,.ustawq Pzp", ,,ustawq" lub "Pzp"'
1.6. Do czvnn rzez Zamawialqcego i Wykonawcg stosowad siq bqdzie przepisy ustawy

z dnia 23 cywilny, je2eli przepisy ustawy nie stanowiq inaczej'

I.7. wykonawca ponosi wszelkie koszty zwiqzane .z przygotowaniem i zlo2eniem oferty. Wymaga sig, aby

Wykonawca zOoOyt wszystkie informacje, K6re mogq byi konieczne do przygotowania ofedry oraz

1.8 w ,wezwaniai iorazinneinformacje

V, Zamawiajqcy .nastgpujqce 
formy: za

posrednictwem operatora pocztowego w rozumler y Prawo poczt icie, za poSrednictwem

w rozumieniu ustawy o Swiadczenie uslug drogq eleKronicznq'

1.9. ZamawiajqcY nie Przewiduje:
a) udzielenia zam6wie6, o kt6rych mowa w art'67 ust' 1pK 6i7 PZP'

b) zebraniaWYkonawc6w,
c) zawarcia umowy ramoweJ'

niem aukcji elektroniczne;,
w/

a, o K6rych mowa w arl..' 29 ust' 4 PZP'

ieri, o ki6rych mowa w aft. 67 ust' 1 pkt 6 
' 
7 PZP

- do 100o/o waftoSci zam6wienia podstawowego'

1.10. Zamawiajqcy dopuszcza mozliwoSi skladania ofert czgSciowych - liczba zadafi 9'

i.rr. Wybrany Wykonawca jest zobowiqzany do zawarcia umowy w terminie i miejscu wznaczonYm przez

Zamawiajqcego.

1rI2. Opis Przedmiotu zam6wienia:
L.Lz.r. przedmiotem zam6wienia jest: Sukcesywna dostawa produkt6w spo2ywczych dla potrzeb Szkoly

Podstawowej nr 97 im. awiu w 2019 roku z podzialem na zadania'

cpv 151OO0OO-9; 151196 15330000-0; 15800000-6;03132000-5;

issooooo-r;1si31ooo-s 42ooo-2

Warunki dostaw:
t.t2.2. Dostawy bQdE dokonywane paftiami, w

nia bqdzie
ka, najP6ini
doktadnq iloSi
DostawY mu

z
CzqstotliwoS6 i godzina dostawy

Nr zadania Nazwa zadania

1

2

MiQso codzbnnie': poniedzialek - piqtek do godz' 7'00

Ryby mro2one r-t * wooOniu - na zlecenie - do godz' 11.00

3 Afikuly nabialowe raz w tygodniu - na zlecenle - oo 9ooz' v'uu

4

5

Przetwory i soki rat n-a Owa tygodnie - na zlecenie - do godz' 9'00

Artykuly o96lnospozywcze i przyprawy rar * wooOniu - na zlecenie - do godz. 9'00

6

=
B

Warzywa i owoce dwa razy w tygodnlu - na zlecenle - uu!!u1

Mro2onki

-rat 

w rygoaniu - na zlecenie - do godz' 11'00

Pieczywo codzienn're: poniedzialek - piqtek Oo go!t'j!9

9 Garma2erka raz w tygodniu - na zlecenie - do gffi



H ilrl3;,',"1fl:il"#,::"cjarnvch 
maksvmarnv czas dostawv nie mo2e byt dtutszy ni2 2 sodziny

Poprzez dostawy specjalne rozumie sig dostawy produkt6w, kt6rych na danq chwilq zabraklo,a sq niezbgdne na dany dzie6.

opakowaniach
aturze.
iczne i zasady

dy wyrzqdzone przez Wykonawcq podczas wykonywania

1.12.9 Szczeg6lowy przedmiotu zamdwienia, zawarty jest w Arkuszach kalkulacvinvch
Nr zadania Nazwa zadania Kod CPV

1 Migso 15100000-9
2 Ryby mrozone 1s1 19600-1

Artykuly nabialowe 15s00000-3
Przetwory i soki 15320000-7; 1 b330000-0

5 ArVkuly o96lnospozywcze i przyprawy 15800000-6; 031 32000-5
6 Warzywa i owoce 1s300000-1

Mrozonki 15331000-5
8 Pieczywo 1581 1000-6
9 Garmazerka 15894300-4

bowych

stawie aft. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwiqzanym z
znak: pRZETARGIS?}T 

/212018 prowadzonym' w trybie

osoby lub podmioty, kt6rym udostgpniona zostanie
art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. _ prawo

z art.97 ust. 1 ustawy pzp, przez okres 4 lat od
, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata,
t

pani/pana dotyczqcych jest
udzialem w postgpowaniu o

ych wynikajq z ustawy pzp;
podejmowane w spos6b

i/Pana dotyczqcych;
osobowych ;
enia przetwarzania danych osobowych

ony Danych Osobowych, gdy uzna pani/pan, 2e
narusza przepisy RODO;

- w zwiqzku z art. 17 ust. 3 rit. b, d rub e RoDo prawo do usunigcia danych osobowych;



- prawo do przenoszenia danych osobowych, o kt6rym mowa w aft, 20 RODO;
- na podstawie arl' 2l RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawq

prawnq przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest aft. 6 ust, 1 lit. c RODO.

2. PODWYKONAWSTWO:

2.L. Zamawiajqcy nie dokonuje zastrze2enia dotyczqcego obowiqzku osobistego wykonania przez Wykonawcg
kluczowych czg6ci Zamowienia.

2.2. Wykonawca mo2e powierzyi wykonanie czg6ci zam6wienia podwykonawcy,

2.3. Zamawiajqcy zqda wskazania przez wykonawcg czqSci zam6wienia, kt6rych wykonanie zamierza powierzyd
podwykonawcom i podania przez wykonawcq firm podwykonawc6w, zgodnie z pkt. 7.9. SIWZ.

2.4, Powierzenie wykonania czqSci zam6wienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno5ci

za nalezyte wykonanie tego zam6wienia.

2.5. Pozostale wymagania dotyczqce podwykonawstwa zostaly okre5lone we Wzorze umowy / Istotnych
postanowieniach do umowy Qeili dotyczy).

3. TERMIN WYKONANIA ZAM6WIENIA.
Od 02.01.2019r. do 31.12.2019r.

4. WARUNKT UDZTAIU W POSTEPOWANTU.

4.t O udzielenie zam6wienia mogq ubiegai siq Wykonawcy, K6rzy nie podlegajq wykluczeniu oraz spelniajq
okre5lone przez Zamawiajqcego warunki udziatu w postgpowaniu.

4.2 Warunki udzialu w postepowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spelniania tych
warunk6w.

Wykonawcy ubiegajqcy siq o zam6wienie publiczne muszq spelniai nizej wymienione warunki udzialu
w postqpowaniu dotyczEce:

4.2.1. kompetencji lub uprawniei do prowadzenia okre6lonej dzialalno6cizawodowej, o ile wynika to

z odrgbnych przepis6w - Zamawiajqcy nie ustanowil warunk6w udzialu w postgpowaniu,

4.2.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiajqcy nie ustanowil warunk6w udzialu
w postqpowanit,

4.2.3. zdolno5ci technicznej lub zawodowej - Zamawiajqcy nie ustanowil warunk6w udzialu
w postgpowaniu.

5. PRZESTANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCOW

5.1. Z postqpowania o udzielenie zam6wienia wyklucza sig Wykonawcq w stosunku, do K6rego zachodzq

okolicznoSci, o kt6rych mowa w arL, 24 ust. 1 pK 12 - 23 ustawy Pzp.

5.2. Dodatkowo Zamawiajqcy wykluczy Wykonawcg:

1. na podstawie ari. 24 ust, 5 pkt 1 ustawy PZP - w stosunku do K6rego otwafto likwidacjg, w
zatwierdzonym przez sqd uktadzie w postgpowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie
wierzycieli przez likwidacjg jego majqtku lub sqd zarzqdzil likwidacjq jego majqtku w trybie aft. 332 ust.

1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U.22016 r. poz. 1574, 1579, t94Bi
2260) lub K6rego upadloSc ogloszono, z wyjqtkiem wykonawcy, kt6ry po ogloszeniu upadlo6ci zawarl
uklad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sqdu, jezeli uklad nie przewiduje zaspokojenia
wierzycieli przez likwidacjq majqtku upadlego, chyba 2e sqd zarzqdzitr likwidacjq jego majqtku w trybie
art,366 ust, l ustawy z dnia 28lutego 2003 r. - Prawo upadlo5ciowe (Dz. U. z2016r.poz.2I7l,2260i
226I oraz z 20t7r. poz.79t);

2. na podstawie art 24 ust. 5 pkt. 4 ustawy Pzp - kt6ry, z przyczyn lezqcych po jego stronie, nie wykonal
albo nienaleZycie wykonal w istotnym stopniu wcze5niejszq umowQ w sprawie zam6wienia publicznego

lub umowg koncesji, zawaftq z zamawiajqcym, o kt6rym mowa w aft. 3 ust. 1 pkt 14, co doprowadzilo
do rozwiqzania umowy lub zasqdzenia odszkodowanta;

5.3. Wykluczenie Wykonawry nastgpuje zgodnie z art.24 ust. 7 ustawy Pzp.

5.4. Zamawiajqry moze wykluczy6 Wykonawcg na kazdym etapie postgpowania o udzielenie zam6wienia.

6. OSWTAOCZENTA r DOKUMENTY, JAKrE ZOBOWTAZANT SA DOSTARCZYC WVXONAWCY
W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ POTWIERDZENIA
SPET.NIANIA WARUNK6W UDZIAI.U W POSTEPOWANIU



ol Do oferty wykonawca zobowiqzany jest dolqczyi aktualne na dzieri skladania ofert oswiadczenia
stanowiqce wstQpne potwierdzen ie, 2e Wykonawca :

a) nie podlega wykluczeniu z postgpowania;

b) spelnia warunki udzialu w postgpowaniu - Zamawiajqcy nie ustanowil warunk6w udzialu
w postgpowaniu,

o5wiadczenia, o kt6rych mowa w pk 6.1. SIWZ Wykonawca zobowiqzany jest zlo2yi zgodnie z wzorem
stanowiqcym zalqcznik do SIWZ.

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszcz
w aft. 86 ust 5 ustawy Pzp, zobowiqzany jest zl
lub braku przynaleino6ci do tej samej gru
ustawy Pzp. Wraz ze zlo2eniem oGwiadczenia,
z innym wykonawcq nie prowadzq do zakl6cenia

Zamawiajqcy przed udzieleniem zam6wienia, .wezwie Wykonawcg, kt6rego ofefta zostala najwyzej
oceniona, do zlo2enia w wyznaczonym, nie kr6tszym niz 5 dni, teiminie aktualnych na dziei zloienia
o5wiadczeri lub dokument6w, potwierdzaiqcych okoiiczno6ci, o tto'vin mowa w pK. 6.1. SIWZ.

Jezeli jest to niezbgdne do zapewnienia e
zam6wienia, Zamawiajqcy mo2e na kazdym 

a
wszystkich lub nieK6rych oSwiadczeri lub dok u
oraz spelniajq warunki udzialu w postgpowaniu, a e
zlo2one uprzednio o5wiadczenia lub dokumenty ni R
lub dokument6w.

Zamawiajqcy, zgodnie z.arL. 24 aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejno6ci dokona oceny ofeft, a nastQpnie
zbada czy Wykonawca, kt6rego oferta zostala oceniona ia(o nal-korzystniejsza nie podlega wykluczeniu
oraz spelnia warunki udzialu w postgpowaniu.

Na wezwanie Zamawiajqcego Wykonawca zobowiqzany jest do zlozenia nastqoujEcvch oSwiadczeri
idokument6w:

1) w celu potwierdzenia spelnia wcg warunk6w udzialu w postQpowa niu: Zamawralqcy
nie ustanowil warunkdw udzialu

2) w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udzialu w postqpowanru:

a) odpis z wla6ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalnosci gospodarczej,
je2eli odrgbne przepisy wymagajq wpisu do rejestru lub ewidencji, w celli potwiefozenia brakupodstaw wykluczenia na podstawie art.24 ust. 5 pkt, 1 ustawy.

siedzibq lub
dprsu, sklada

Wykonawca ma stedzibe lub mieisce
o upa'dloici. iezeli w

miejsce zamieszkanta
dokumentdw, o kt6rych mowa povvyzej, za
oiwradczenie Wykonawcy, ze wskazaiiem
lub oiwiadczenie osoby, ktdrej dokument
organem s7dowym, administracyjnym a
wlaicir,vym ze wzglqdu na siedzibq
zamieszkanta tej osoby. Dokumenty/oiwa
mresiqcy przed uplywem skladania ofert.

AJACYCH NA ZASOBACH TNNYCH PODMTOTOW,
22A USTAWY pzp oRAz ZAMTERZAJACYCH

ENIA PODWYKONAWCOM - NIE DOTYCZY
Wykonawca moze w celu nia spelnia udzialu w postqpowaniu, w stosownycn
sytuacjach oraz w odniesie 6wienia, lu polegad na zdolnoSciach technicznych lubzawodowych lub sytuacji lub ekono h podmiot6w, niezaleznie-oJ cnaratteruprawnego lqczqcych go z nim stosunk6w prawnycn.

wykonawca, kt6ty polega na zdolnoSciach lub sytuacji innych podmiotdw, musi udowodnitZamawiajqcemrJ, ze realizujqc zam6wienie, bgdzie dysponowrt nieiofdnymi zasobami tych podmiotow,

64.

6.2.

6.5.

6.6.

67

6B

7.

7.r

7.2.



7.3

74

w szczeg6lno5ci przedstawiajqc zobowiqzanie tych podmiot6w do oddania mu do dyspozycji niezbgdnychzasob6w na potrzeby realizacji zamdwienia,

Zamawiajqcy Wykonawcy przez inne techniczne lubzawodowe lu 
,.ekonomiczna, 

pozwala.l ez Wykonawcgspelniania wa waniu- oru, ,6uau, diy' tego podmiotupodstawy wyk arI.24 ust. 1 pkt f2_ii . 1 usrawy.
a na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiot6w,
lct6ry zobowiqzal sig do udostgpnienia zasoOow, za szkode Doniewskutek nieudostgpnienia tych zasob6w, ..vOi l"*ru- 'ni"ro

le2eli zdol
zdolno6cia ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, na kt6rego

w postqpo spelnienia przez Wykonawcg warunk6w udzlaju

wykonawc podstawy wykluczenia, Zamawiajqcy za2qda, aby
go:

a) zastqpil ten podmiot innym podmiotem rub podmiotami rub

b) zobowiqzal sig do osobistego wykonania.odpowiedniej czq6ci zam6wienia, jezeli wykaze zdolnoSci

l:ili]"." 
tub zawodowe tub syruacjg finansowq frO elonori.znq, o f.t0,ry,.f,,.j*i w pK 7.1.

tg na zasoby innych pod u wykazania braku istnienia wobecz spelniania, w zakresie, oluje sig na ich zasoUy, warunk6w
eszcza informacje o tyc w-o5wiadczenir,-o-tiO,v, ,o*u

trd
na ega na zdolnoSciach lub sytuacji innych podmiot6w

ryc ?:!iffii:, 
jest do przedstawienia w odniesieniu do

miot6w na zasadach
pniu umozliwiajqcym

wyKonawcQ z tymi
dokument6w, K6re

1) zakres dostgpnych wykonawcy zasob6w innego podmiotu;

2) sposdb wykorzystania zasob6w innego podmiotu, przez wykonawce, przy wykonywaniu zamowieniapublicznego;

3) zakres i okres udziaru innego podmiotu przy wykonywaniu zam6wienia pubricznego;
4\$^-1t L' rrd kgnawga polega w odniesieniu do warunk6w udzialuaniu d

wlane kwalifikacji zawodowych lub do6wiadczenia, zrealizuje
ne zdolno5ci dotyczq.

powierzyi czgsci podwykonawcom, na etapiezam6wienia o jest y wskazai w ofercie czgscire zamierza odwyko z o ile jest to wiadome, poda6

INFORMAC'A DLA WYKONAWC6W WSP6LNIE UBIEGAJACYCH SIE O UDZIELENIEZAM6WTENTA (SporKr cywrlNE/ XOnSonoal.
mogq wsp6lnie ubiega6 sig o udzielenie zam6wienia. w takim przypadku wykonawcypelnomocnika do reprezentowania ich w postqjowaniu o udzielenie zam6wieniantowania w postgpowaniu I zawarcia umowy * ,pru*i. -m6wienL p,,b{;;;;&, 

-'

Wykona
uczentu 2aden z nich nie mo2e

oraz o 24 ust. 1 i ust. 5 plct. 1

iuWykoniewarunk6wudzialu
ez Wykonawc6w, oSwiadczenie, o ktdrym mowa
ubiegajqcych sig o zam6wienie. O5wiadczenia te

waniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie,
e warunk6w udzialu w postqpowaniu oraz brak

w przypadku wsp6lnego ubiegania sig o zam6wienie przez wykonawc6w oswiadczenie o przynaleznoSci

iff,il:f:#:'#lezno6ci 
do tej samej'srupv kapitatowej, o r,ttiwr ro*u w pkt. 6.3. slwz sktada kazdy

7.5.

7.7.
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9' sPos6B KoMUNIKACIT oRAz wvMAGANTA FoRMALNE DoryczAcE sKTADANycHoSwrADczE( r ooxuurnr6w.

osoby uprawione do porozumienia sig z wykonawcami: Lucyna pol, tel. 77798-69-05wew. 103 w godz.
8, 00-1 1.00, e-mail : sekretariat.sp0gT@wroclawskaedukacja. pr.

9'2' lub wyk ekaz czenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacjeSrodk6w i ele w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r.

:,r:JitX 
rQ, stron na zqdanie drugiej strony niezwlocznie

9.3, W postgpowaniu o6wiadczenia, sklada sig w formie pisemnej.

9'4' ofertq sklada sig pod rygorem niewaznoici w formie pisemnei.

9'6. Zobowiqzanie, o kt6rym mowa w prn7.2. sIWZ narezy zro2yiworyginare.
9'7' Dokumenty, o kt6rych mowa w rozporzqdzeniu, inne niz o6wiadczenia, o K6rych mowa w plct 9.5. sIWZ,nare2y zro2yc w oryginare rub kopii potwierdzonej za zgodnosiz oryginarem.

PoSwiadczenia za zgodnos6 z oryginalem dokonuje wykonawca albo podmiot trzeci albo kazdyz wykonawc6w wsp6lnie ubiegajqcych sig o udzielenie zam6wienia publicznego, albo podwykonawca -odpowiednio, w zakresie dokument6w, kt6re kazdego z nich dotyczQ.

za okonywane w formie pisemnej powinno byi sporzqdzone2liw su (np. wraz z imiennq pi"critle osoby poSwiadczajqcejtuz
9.8' Zamawiajqcy mo2e 2qdac przedstawienia oryginalu lu 6wiadczonej kopii dokument6w,o kt6rych mowa w rozporzqdzeniu, innych niZ o6w nie wtedy, gdy zlozona kopiadokumentu jest nieczytelna lub budzi wqtpiiwo5ci, co do r.

9'9' Dokumenty sporzqdzone w jgzyku obcym sq skladane wraz z tiumaczenrem na ;qzyk polski.

10. UDZIELANIE WYJASNIEf TRESCI SIWZ
10'1. wykonawca moze zwr6ci6 sig do Zamawiaiqcego o wyja6nienie tresci sIWZ.

Zamawiajqcy prosi
sekretariat.sp0g na adres w formie edytowalnej,

ielania wyja6niefr.
I0.2. y udzielic wyjajnielr niezwlocznie, jednak na 2 dni przedofert - pod warunkiem, ze wniosek o w i SIWZ *itynqie; niz do kohca dnia., w kt6rym uplywa zonego terminu

10'3' Jezeli wniosek o wyjaSnienie tre5ci specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia wplynql po uplywieterminu skladania wniosku, o kt6rym.mowa w pkt to,z. stwz,lub dotyczy uJri"ionycn wyjasnieri,Zamawiajqcy moze udzlelii wyja6nierl albo pozostawl6 wnioser oe z rozooznania.
r0'4' Przedluzenie terminu skladania ofeft nie wplywa na bieg terminu skladania wniosku, o ktorym mowaw pK 10.2. SIWZ.

10'5' TreSi zapytah wr.az z wyjaSnieniami Zamawiajqcy przekaze wykonawcom, kt6rym pneKazal srwz,bez ujawniania 2rodla zapytania, a tak2e zamie5ii'ni stronieinternetowej Zamawiajqcego.
10'6' w przypadku rozbiezno6ci pomiqdzy tre6ciq niniejszej sIWZ a tredciq udzielonych wyja6nie6 lub zmiansrwz, jako obowiqzujqcq nalezy przyiqi tr.s. 'piiru 

zawierajqcego p6lniejsze oswiadczenieZamawiajqcego.



I0.7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajqcy moZe przed uplywem terminu skladania ofert zmieniitre66
specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia. Dokonanq zmiang SIWZ Zamawiajqcy udostqpni na stronie
internetowej.

10.8. Je2eli w wyniku zmiany tre6ci SIWZ nieprowadzqcej do zmiany tre5ci ogloszenia o zam6wieniu bgdzie
niezbgdny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiajqcy przedlu2y termin skladania
ofeft i poinformuje o tym Wykonawc6w, kt6rym przekazano SIWZ oraz zamie6ci informacjg na stronie
internetowej.

10.9. Je2eli zmiana tre5ci SIWZ, bgdzie prowadzila do zmiany tre6ci ogloszenia o zam6wieniu, Zamawiajqry
dokona zmiany tre5ci ogloszenia o zam6wieniu w spos6b przewidziany w art. 38 ust. 4a ustawy Pzp oraz
jezeli bgdzie to konieczne przedlu2y termin skladania ofeft, zgodnie z aft. t2a ustawy Pzp,

10,10. Zamawiajqcy nie zamierza zwolywai zebrania Wykonawc6w przed skladaniem ofeft.

11. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

11.1. Wykonawca mo2e zlo2yi tylko jednq ofertg.

It.2. Zamawiajqry nie dopuszcza skladania ofert wariantowych.

11.3. Ofetq stanowi wypelniony ,,Formularz oferty" oraz nizej wymienione wypelnione dokumenty:

1) Arkusz kalkulacyjny - wg zalqcznika do SIWZ;

tI.4. Wraz z ofertq powinny byi zlozone:

1) OSwiadczenia wymagane postanowieniami pkt 6.1. SIWZ;

2) O:iwiadczenia dla podmiot6w, na zdolno3ciach lub sytuacji ktdrych polega wykonawca, wymagane
postanowieniami pK 7.8, SIWZ - je2eli dotyczy;

3) Zobowiqzania wymagane postanowieniami pkt 7.2. SIWZ, w przypadku gdy Wykonawca polega
na zdolno:iciach innych podmiot6w w celu poWvierdzenia spelniania warunk6w udzialu
w postgpowaniu - jezeli dotyczy;

4) Pelnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawc6w wsp6lnie ubiegajqcych siq
o udzielenie zam6wienia, ewentualnie umowa o wsp6ldzialaniu, z kt6rej bqdzie wynikad
przedmiotowe pelnomocnictwo, Pelnomocnik moze byi ustanowiony do reprezentowania
Wykonawc6w w postgpowaniu albo do reprezentowania w postgpowaniu i zawarcia umowy,
Pelnomocnictwo winno byi zalqczone w formie oryginalu lub notarialnie poSwiadczonej kopii -
jezeli dotyczy;

5) Dokumenty, z ktorych wynika prawo do podpisania oferty (oryginal lub kopia potwierdzona za
zgodno6c z oryginalem przez notariusza) wzglqdnie do podpisania innych dokument6w skladanych
wraz z ofertq, chyba, 2e Zamawiajqcy moze je uzyska6 w szczeg6lno5ci za pomocq bezplatnych
i og6lnodostqpnych baz danych, w szczeg6lnoSci rejestr6w publicznych w rozumieniu ustawy z dnia
17 lutego 2005 r, o informatyzacji dzialalno6ci podmiot6w realizujqrych zadania publiczne,
a wykonawca wskazal to wraz ze zlo2eniem oferty. o ile prawo do ich podpisania nie wynika
z dokument6w zlozonych wraz z oferlq;

11.5. Ofefta powinna byi podpisana przez osobg upowaznionq do reprezentowania Wykonawry, zgodnie
z formq reprezentacji Wykonawry okre6lonq w rejestrze lub innym dokumencie, wla5ciwym dla danej
formy organizacyjnej Wykonawry albo przez upelnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

tt.7. Oferta oraz pozostale oSwiadczenia idokumenty, dla K6rych Zamawiajqcy okreSlil wzory w formie
formularzy zamieszczonych w SIWZ, powinny byi sporzqdzone zgodnie z tymi wzorami, co do treSci oraz
opisu kolumn i wierszy.

tI'7' Oferta powinna by6 sporzqdzona w jqzyku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
niewazno6ci. Kazdy dokument sktadajqcy sig na ofertg powinien by6 czytelny.

11.8. Rozliczenia miqdzy Zamawiajqcym a Wykonawcq prowadzone bqdq w PLN. Rozliczenia nie bgdq
prowadzone w walutach obcych,

11.9' Je2eli Wykonawca zalqczy dokument na potwierdzenie spelniania warunk6w udzialu w postgpowaniu,
w kt6rych warto5ci. podane bgdq w walutach innych niz zloty polski, zostanE one przeliczone wedlug
Tabeli A kurs6w Srednich walut obcych Narodowego Banku Polskiego z dnia podpisania protokolu
odbioru koitcowego lub r6wnowaznego dokumentu potwierdzajqcego datg zakoiczenia rob6t
budowlanych.

11.10. Kazda poprawka w tre6ci oferty, d w szczeg6lno6ci kazda zmiana, przekre:ilenie, uzupelnienie,
nadpisanie, etc, powinno byt parafowane przez Wykonawcg, w przeciwnym razie nie bqdzie
uwzglgdnione.

11.11, Zamawiajqcy informuje, iz zgodnie z art.8 ust.3 ustawy Pzp, nie ujawnia siq informacji stanowiqcych
tajemnicq przedsigbiorstwa, w rozumieniu przepis6w o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jezeli



Wykonawca, nie p62niej niz w terminie sklada
nie mogq byi one udostgpniane oraz wyka
informacje stanowiq tajemnicg przed
o kt6rych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy pzp.

w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993
Nr 153, poz, 1503 ze zm,), kt6re Wykon
byi zalqczone w osobnym opakowaniu,
napisem:,,Informaqe stanowiqce tajemnicg
kolejno5ci numerowania stron oferty.

r7't2' Wykonawca winien wykazai, i2 zastrzezone informacje stanowiq tajemnicg przedsigbiorstwa poprzez
zalqczenie dowod6w potwierdzajqcych, 2e:

informacje nie sq ujawnione do wiadomoSci publicznej,

informacje majq charaKer techniczny, technologiczny, organizacyjny lub inny, o ile ma wartogi
gospodarczq,

Wykonawca poczynil dzialania w celu zachowania poufnoSci tych informa cji poprzez ochrong
fizycznq lub prawnq.

Brak elementu wykazania, 2e informacje stanowiq tajemnicq przedsigbiorstwa, bgdzie powodowal, 2e
zastrze2enie nie bgdzie mialo zastosowania.
wykonawca nie moze zastrzec informacji, o kt6rych mowa w art. 86 ust.4 ustawy.

7t'74' z o6wiadczeniami i dokumentami narezy umieicic w zam nru,
qcym odczytanie jego zawarto6ci bez uszkodzenia tego opakowania nnone nazwE (firmq) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na eoo
m:

Ofefta na:
Sukcesywna dostawa produkt6w spoiywczych dla potrzeb Szkoty podstawow ej nr 97

im. Jana Brzechwy we Wroclawiu w 2019 roku z podzialem na zadania.
cPV 15100000-9; 15119600-1; 15500000-3; 15320000-7; 1s33dooo-O; lsaoooo0-6;03132000-5;

15300000-1; 15331000-5; 158rrooo-o; 1s894300-4; 15842000-2

ZADANIE NR......

Nie otwiera(, przed dniem .,.,.......,..,. godz.
(wpisai wyznaczony termin onvarcia ofet)

11'15' wszelkie negatywne konsekwencje mogEce wyniknq6 z niezachowania powyzszych wymaga6 bgdq
obciqzaly Wykonawcg.

12. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENYOFERW

t2'r' Cena oferty ?+gnie.wyliczona przez 
.wykonawcq w oparciu o Arkusz kalkulacyjny dla zadanianr I,2,3,4,5,6,7,8,9,ld6rego wz6r stanowi zalqcznik do SIWZ.

r2'2' Arkusz kalkulacyjny, o kt6rym mowa w pk 12,1. sIWZ nale2y wypelni6 5ci5le wedlug kolejno6ci pozycji.
r2'3' wykonawca obliczajqc ceng oferty musi uwzglgdni6 wszystkie pozycje opisane w Arkuszu kalkulacyjnym.

Wykonawca nie moze samodzielnie wprowadzai zadnych zmian.

t2.4. Wykona edstawii w ofercie 
. 
cenQ za wykonanie calo6ci am6wienia,uwzglgd niezbgdne koszty zwiqzane z reaiiraciq zamdwienia optaty bezwzglgdu 2r6dla ich powstania oiaz opusty, kt6rych Wykonawca eli6.

12,5. Zamawiajqcy poprawi ofertg zgodnie z aft. g7 ust. 2 ustawy pzp.

12'6' Prawidlowe ustalenie podatku VAT nalezy do obowiqzk6w wykonawcy zgodnie z przepisami ustawyo podatku od towar6w i uslug.

72'7' cena ofertowa powinna uwzglgdniai w-szystkie elementy skladajqce sig na wykonanie przedmiotu
zam6wienia,

e czg5ci skladowe, wydajq sig razqco niskie w stosunku
Ecego co do m ia przedmiotu
zamawiajqcego z odrgbnychnie6,wtymz dotyczqcych

l0



a) oszczQdno6ci metody wykonania zam6wienia, wybranych rozwiEzah technicznych, wyjqtkowo

sprzyja;qcych warunkbw wykonywania zam6wienia dostqpnych dla wykonawry, oryginalno6ci

proi6itil'wytonawcy, koszt6w pracy, kt6rych warto66 przyjgta do ustalenia ceny nie mo2e byi ni2sza

od minimalnego wynagrodzenia za pracQ albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych

na podstawie przepis6w-ustawy z dnia 10 pa2dziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu

za pracq (Dz, U. z20l7r. Poz' 847);

b) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrqbnych przepis6w'

c) wynikajqcym z przepis6w prawa pracy i przepis6w o zabezpieczeniu spolecznym, obowiqzujqcych

w miejscu, w K6rym realizowane jest zam6nrenle;

d) wynikajqcym z przepis6w prawa ochrony Srodowiska;

e) powierzeniawykonaniaczg5ci zam6wienia podwykonawcy'

12.8.1, W przypadku gdy cena catkowita oferty jest ni2sza o co najmniej 30% od:

1) warto5ci zam6wienia powigkszonej o nale2ny podatek od towar6w i uslug, ustalonej przed

wszczqctem postgpowania zgodnie z art.35 ust. 1i 2Pzplub 6redniej arytmetycznej cen wszystkich

zlozonych ofert, iamawiajqcy zwraca sig o udzielenie wyja5nieri, o kt6rych mowa w ust, 1, chyba 2e

rozbie2noSc wynika z okoiiczno6ci oczywistych, K6re nie wymagajq wyjaSnienia;

2) warto$ci zam6wienia o nalezny podatek i uslug, zaktualizowanej

z uwzglgdnieniem okolic astqpily po wszczgciu , w szczeg6lnoSci istotnej

zmtany cen rynkowych, moze zwr6cic sig o a6nie6, o kt6rych mowa

w ust' 1.

tZ.g. Obowiqzek wykazania, ze ofefta nie zawiera ra2qco niskiej ceny lub kosztu, spoczywa na Wykonawcy'

12.10. Zamawiajqcy odrzuci ofertq Wykonawcy, kt6ry nie udzielil wyja6nieri lub jezeli dokonana ocena

wyja5nie6'wraz ze zlozonymi dowodami potwierdzi, 2e ofefta zawiera razqco niskq ceng lub koszt

w stosunku do przedmiotu zam6wienia,

I2.lL. lezeli zostanie zlozona oferta, ktdrej wyb6r prowadzi6 bqdzie do powstania u Zamawiajqcego obowiqzku

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towar6w i uslug, Zamawiajqcy w celu oceny takiej

oferty doliCzy do przedstawionej w niej ceny podatek od towar6w i uslug, K6ry miatby obowiqzek

rozliczyi zgodnie z tymi przeplsami.

I2.I2. Wykonawca, sktadajqc ofertq, zobowiqzany jest poinformowac (pisemnie) ZamawiajEcego, czy wyb6r

ofefi bgdzie prowadzii do powstania u Zamawiajqcego obowiqzku podatkowego, wskazujEc nazwQ

(rodzaj) towaru lub uslugi, K6rych dostawa lub Swiadczenie bgdzie prowadzii do jego powstania, oraz

wskazujqc ich wartoSc bez kwoty podatku.

I2.I3. Tam, gdzie w SIWZ, zostalo wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca)

materiit6w lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o kt6rych mowa w art. 30 ust' 1 - 3 ustawy
pzp, ZamawialEcy dopuszcza oferowanie towar6w r6wnowa2nych pod warunkiem, 2e zagwarantujq one

realizacjg dostaw w zgodzie z wymaganiami Zamawiajqcego oraz zapewniq uzyskanie parametr6w nie

gorszyc-h' od zalo2onych w SIWZ. Poprzez okre5lenie ,,towary r6wnowa2ne" rozumie siq towary

spelniajqce minimalne wyma gania podane przez Zamawiajqcego'

Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zam6wie6 publicznych w przypadku powolania w tre6ci SIWZ

nazw wlasnych produK6w, nazwom tym towarzyszY wYraz,,r6wnowa2ny'"

t2.t4. Cena ofefi powinna obejmowa6 calkowity koszt wykonania przedmiotu zam6wienia, w tym
r6wnie2 wszelkie koszty towarzyszqce wykonaniu zam6wienia.

12.L5. Warto5ci w poszczeg6lnych pozycjach Kosztorysu ofertowego oraz cena oferty powinny byd wyrazone

w zlotych polskich (PLN) z dokladno6ciq do dw6ch miejsc po przecinku.

13. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM. Zamawiajqcy nie wymaga wniesienia wadium'

1.4. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKT.ADANIA OFERT.

Ofertq nale2y zlo1yc w zamkniqtej kopercie/kopertach (opakowaniu) w siedzibie Zamawiajqcego

we Wroclawiu, w sekretariacie szkoly przv ul. Prostei 16, 53-509 Wroclaw, nie p6iniej ni2 dnia

19.11.2018 r. do godz. 15:30.

15. MTEJSCE, SPOS6B r TERMTN OTWARCTA OFERT.

15.1. Otwarcie ofert nastqpi dnia 19.11.2018 r. o godz. 16:00 w siedzibie Zamawiajqcego weWroclawiu

przy ul. Prostej 16, gabinet Kierownika Gospodarczego'

t5.2. Z zawartoSciq ofeft nie mo2na zapoznac sig przed uplywem terminu ich otwarcia'

t1



15'3' otwarcie ofert jest jawne i nastgpuje bezpo5rednio po uplywie terminu do ich skladania, z tym 2e dzieh,w K6rym uplywa termin skladania ofeft, jest dniem'ich otwarcra.

I5.4' BezpoSrednio przed otwarciem ofert Zamawiajqcy, zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy pzp, poda kwotg
brutto, iakq zamierza przeznaczyi na sfinanso anie zamdwienia.

15'5' Podczas otwarcia ofert Zamawiajqcy poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawc6w/ a takze informacje
dotyczqce ceny oraz innych kryteri6w, terminu wykoninia zam6wienia, okr"r, g;urrncji i warunk6w
platnoSci zawartych w ofeftach.

15'6. W pieruszej kolejno5ci Zamawiajqcy otworzy oferty opatrzone zapisem ,,WyCOFANIE,,, nastqpnie
,,ZMIANA", a pdZniej wg kolejnosci wplywu - tj. dat i godzin wplynigcia ofert.

111-^^l'"twlocznie 
po otwarciu ofert zamawiajqcy zamieszcza na stronie internetowej informacje

uvL)'L4qLtr.

1) kwoty, jakq zamierza przeznaczyc na sfinansowanie zam6wienra;

2) firm oraz adres6w wykonawc6w , r<t6rzy zlozyri oferty w terminie;

3) ceny, terminu wykonania zam6wienia, okresu gwarancji i warunk6w platno5ci zawafich w ofetach,
15'B' Protok6l wraz z zalqcznikami jest jawny. Talqczniki do protokolu Zamawiajqry udostgpni po dokonaniu

wyboru najkorzystniejszej oferty lub uniewaznieniu postgpowania, z tym'z!'oferty udostqpnia siq od
chwili ich otwarcia.

15.8.1.Protok6l lub zalqczniki do protokolu Zamawiajqcy udostgpnia niezwlocznie na wniosek.
15'B'2'w wyjqtkowych przypadkach w- szc iqzanych z zapewnieniem sprawnego toku prac

dotyczEcych badania i oceny ofeft, udostgpnia oierty do wglqdu w terminie przez
siebie wyznaczonym, nie p62niej je w dniu przeslania informac.li o wyborze
najkorzystniejszej oferty lub uniewaznien owania.

16. TERMIN ZWTAZANIA OFERTA

16'1' Termin zwiqzania ofertq wynosi 30 dni. Bieg terminu zwiqzania ofeftq rozpoczyna siQ wrazz uplywem terminu skladania ofert.

16.2. b luzyi termin zwiqzania ofeftq,t wem terminu zwiqzania ofertq,

: , o kt6rym mowa w pkt 16.1.

16'3' W przypadku wniesienia odwolania po uplywie terminu skladania ofert bieg terminu zwiqzania ofeftq
ulegnie zawieszeniu do czasu ogloszenia orzeczenia przezKrajowqlzbq Odwolawcza.

17. KRYTERTA wYBoRU r sPos6B ocENy oFERT omz uDZTELENTE zAMowrENrA
17 'r. Przy wybone ofeft Zamawiaiqcy bqdzie kierowal siq nastgpuiqcymi kryteriami:

Cena ofertowa - 600/o = 60 pkt
Czas dostawy specjalnej - 4O o/o = 40 pkt

17.1.1. Cena ofertowa - C
a) punK6w, cen zawaftych

anlu ofeft dostawy bgdq

b) -;',?irT;Lpuiqcy wz6r: wie)

a
C= --TL x60

9X

ilo5i punkt6w przyznana ofercie w kfierium ,,Cena ofertowa,,
Najni2sza cena brutto w5r6d ocenianych ofert
cena brutto ocenianej oferty

17.1.2. Czas dostawv .,specialnei,,- S

Przyjmuje sig, ze punkty w tym kfierium bgdq przyznawane nastgpujqco:

gdzie:

Cmtn

c*

Lp.

1

Czas dostawy Ilo5c punktdw
Do 2 godzin 0

Do 1 godziny 45 minut 10
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2 Do 1 godziny 30 minut 20

Do 1 godziny 15 minut 30

Do 1 godziny 40

KMerium to rozpatrywane bgdzie na podstawie zadeklarowanego przez Wykonawcg

Oferty czasu dostawy sPecjalnej.
Je2eli Wykonawca nie poda (nie zaznaczy) w formularzu ofefi czasu dostawy specjalnej

przyjmie do oceny maksymalny mozliwy czas dostawy tj. do 2 godz. a w przypadku

Wykonawcy okres ten zostanie uwzglgdniony w umowle.

w Formularzu

Zamawiajqcy
wyboru oferty

L7.2. Lqczna ocena ofeftY:
Zj najkorzystniejszq zostanie uznana oferta Wykonawcy, kt6ry spelni wszystkie warunki postawione

w niniejszej StW2 oraz uzyska lqcznie najwigkszq ilo56 punK6w (W) za sumg wszystkich kryteri6w wg

wzoru (!. najwy2szq warto6i wskainika W):

W=C+S

gdzie:

W - wska2nik ocenY ofetY,

C - liczba pun66w przyznana ofercie ocenianej w kryterium ,,Cena ofeftowa",

S - liczba punkt6w przyznana ofercie ocenianej w kryterium ,,Czas dostawy specjalnej",

17.3, Zamawia.;qcy wybiera ofertq najkorzystniejszq na podstawie kryteri6w oceny ofeft okreSlonych

w specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia.

t7.4, W toku dokonywania oceny zlo2onych ofert Zamawiajqcy, na podstawie art. 87 ust. 1 Pzp, mo2e 2qdad

od Wykonawc6w wyja5nieri dotyczqcych tre6ci zlozonych ofeft'

L7.5. Zamawiajqcy odrzuci ofertg, jezeli zaistniejq przypadki okre5lone w art. 89 ust, 1 ustawy Pzp.

18. ocr.oszENrE wyNrK6w posrEpowANrA oRAz INFoRMAcJA o FoRMALNoScTACH, JAKrE

POWINNY ZOSTAC DOPEINIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

W SPMWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO.

18.1. Zamawiajqcy informuje niezwlocznie wszystkich wykonawc6w o:

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podajqc nazwg albo imig i nazwisko, siedzibg albo miejsce

zamieszkanii i adres, jezeli jest miejscem wykonywania dzialalno6ci wykonawcy, kt6rego ofeftg

wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jezeli sq

miejscami wykonywania dzialalnoici wykonawc6w,l<torzy zlo|yli oferty, a takZe punKacjq przYznanE

ofeftom w ka2dym kryterium oceny ofeft i tqcznq punktacjq,

b) wykonawcach, K6rzy zostali wykluczeni,

c) wykonawcach, K6rych oferty zostaly odrzucone, powodach odrzucenia ofefty, a w przypadkach,' 
o i<t6rych mowa w art. 89 ust, 4 i 5, braku r6wnowa2no5ci lub braku spelniania wymagari

dotyczqcych wydajnoSci lub funkcjonalno5ci,

d) wykonawcach, K6rzy zlozyli oferty niepodlegajqce odrzuceniu, ale nie zostali zaproszeni do kolejnego

etapu negocjacji albo dialogu,

e) uniewaznieniu PostqPowania

- podajqc uzasadnienie faktyczne i prawne.

18.2. W przypadkach, o kt6rych mowa w arL 24 ust. 8 ustawy Pzp, informacja, o kt6rej mowa w ust. 18.1.

SIWZ pK b), zawiera wyja6nienie powod6w, dla kt6rych dowody przedstawione przez wykonawcg,

Za mawiajqcy uznal za niewystarczajEce.

18.3. Niezwlocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajqcy zamieszcza informacje, o K6rych mowa

w pK. 18.1. SIWZ, na stronie internetowej.

18.4. Zamawiajqcy moze nie ujawnrai informacji, o K6rych mowa w pK.18.1. SIWZ, je2eli ich ujawnienie

byloby sprzeczne z wa2nym interesem publicznym.

18.5. Wykonawcy wsp6lnie ubiegajqcy siq o udzielenie zam6wienia ponoszq solidarnq odpowiedzialnoS6

za wykonanie umowy.

ZABEZPIECZE N I E NALEZYTEGO WYKONAN IA U MOWY
Zamawiajqcy nie wymaga wniesienia zabezpieczenia nalezylego wykonania umowy'

19.
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ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIEN
ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE
uMowY ALBO WZOR UMOWY, JEaEL
zAwARt Z NIM UMOWE W SPRAWIE
WARUNKACH.

20'L' Istotne postanowienia do umowy zawiera wz6r umowy stanowiqcy zalqcznik do SIWZ.
20'2' Zamawiajqcy dopuszcza mo2liwo6i dokonania zmian postanowie6 zawartej umowy zgodnie z zapisamiw zatqczniku do SIWZ, o kt6rym mowa w pkt, 20.1. SIWZ.

2I. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

zeli ma lub mial interes w uzyskaniu zam6wienia oraz
g przepis6w ustawy pzp,
Srodki ochrony prawnej
zam6wienia przyslugujq
tawy Pzp.

2r'2' odwolanie przysluguje wylqcznie od.niezgodnej z przepisami ustawy pzp czynnosci Zamawiajqcegopodjqtej w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia lub zaniechania czynnosci, do kt6rejZamawiajqcy jest zobowiqzany na podstawie ustawy pzp.

2t.3. wskazywai czynno6i lub zaniechafl swiajqcego, caprzepisami ustawy pzp, zawiera6 wienie zarz ac
wad okoliczno6ci faktyczne i prawne niesienie od

2t.4. Odwolanie wnosi sig do prezesa Izby w lub w postaci elektronicznej, podpisanebezpiecznym podpisem elektronicznym przy pomocy wa2nego kwalifikowanegocertyfikatu lub r6wnowaznego Srodka, spelni gania dla tego rodzaji podpisu.

orz
ego
Sciq

,. '"o
2L.5. Terminy wniesienia odwolania:

27.5.I. terminie 5 dni od dnia przeslania o czynno6ci

":i$rH;,ff.X[ffi:'i,r,i,Jil,"i 
[1J :33,'."f

2r'5'2' odwolanie wobec tre6 o zam6wieniu, a takze wobec postanowiei specyfikacjiistotnych warunk6w wnosi sig w terminie 5 dni od dnra zamieszczenia
ogloszenia w Biuletynie blicznych lub specyflkacji istotnych waiunk6w zam6wienia
na stronie internetowej.

2r'5.3. odworanie wobec czynno6ci innych niz okre6rone w pkt. 2r,5J. i wnosi siqw terminie 5 dni od dnia, w .!t6rym powziqto lub przy zachowani aranno5cimozna bylo powziqi wiadomoS6 o okoliczno6iiach stanowiqcych pod iestenla.
2r'5'4' Je2eli Zamawiajqcy nie przeslal wykonawcy zawiadomienia o wyborze ofertynajkorzystniejszej odwolanie wnosi si r nie poiniej niz w terminie:

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zam6wie6 publicznych ogloszenia o udzieleniuzam6wienia;

' 2) r miesiqca od dnia zawarcia umowy, jezeli Zamawiajqcy nie zamiescil w BiuletynieZam6wieri pubricznych ogloszenia o udziereniu zamowienia.
27'6' Szczeg6lowe zasady postgpowania po wniesieniu odwolania, okreslajq stosowne przepisy Dzialu VIustawy Pzp.

27'7' Na orzeczenie Krajowej Izby odwolawczej, stronom oraz uczestnikom postgpowania odwolawczegoprzysluguje skarga do sqdu,

dla siedziby Zamaw
ni od dnia dorgczen
zeciwnikowi skargi.
ustawy z dnia 23

20.
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Talqczniknr t

OFERTA
DLA ZADANTA NR 1x,2*,3x,4*,5*,6*,7*,8*,9*

Wyrazamy chgi uczestnictwa w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego prowadzonym w trybie

przetargu nieograniczonego zorganizowanym przez Szkola Podstawowa nr 97 im. Jana Brzechwy we Wroclawiu,

na zadanie on.:
Sukcesywna dostawa produkt6w spoiywczych dla potrzeb Szkoly Podstawowej nr 97

im. Jana Brzechwy we Wroclawiu w 2019 roku z podzialem na zadania.
CpV 151OOOOO-9; 15119600-1; 15500000-3; 15320000-7; 15330000-0; 15800000-6;03132000-5;

15300000-1; 15331000-5; 15811000-6; 15894300-4; 15842000-2

1. DANE WYKONAWCY

kontakt6w

UWAGA: TABELE

2. OFERUJEMY WYKONANIE ZAM6WIENIA OBJETEGO PRZETARGIEM ZA CEN[:

ZADANIE NR 1

Brutto:

Powyzsza cena zawiera wszystkie koszty zwiqzane z realizacjq Zamowienia.

Uwaga: cena ofertowa slu2y por6wnaniu ofert i jest cenq maksymalnq, dostawy bqdq nastgpowaly

z uwzglgdnieniem potrzeb Zamawiajqcego na zasadach opisanych w umowie.

Firma (nazwa) i Imig i nazwisko

NIP

REGON

Adres

ulica

nr 00mu

kod

mreJScowosc

powiat

wojew6dztwo

Adres do korespondencji

ulica

nr 00mu

kod

mreJscowosc

powiat

wojew6dztwo

LE

fax

e-mail

Csoba wvznaczona do zZamawia

Imig i nazwisko

te

fax

e-mail

l tYPEt- NIC DR.UKOWANYMI LITERAMI
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ZADANIE NR 2

Brutto:

Powy2sza cena zawiera wszystkie koszty zwiqzane z realizaciq Zam6wienia.

Uwaga: cena ofeftowa slu2y por6wnaniu ofert i jest cenq maksymalnq, dostawy bqdq nastgpowaly
z uwzglgdnieniem potrzeb Zamawiaiqcego na zasadach opisanych w umowie.

ZADANIE NR 3

Brutto: ................,...... zr

Powyzsza cena zawiera wszystkie koszty zwiqzane z realizaciq Zam6wienia.

Uwaga: cena ofeftowa sluzy por6wnaniu ofert i jest cenq maksymalnq, dostawy bqdq nastgpowaly
z uwzglqdnieniem potrzeb Zamawiaiqcego na zasadach lpisanych w umowie.

ZADANIE NR 4

Brutto: ....................... zl

Pov'ry2sza cena zawiera wszystkie koszty zwiqzane z realizaciq Zam6wienla,

Uwaga: cena ofeftowa sluzy por6wnaniu ofert i jest cenq maksymalnq, dostawy bqdq nastgpowaly
z uwzglgdnieniem potrzeb Zamawiaiqcego na zasadach opisanych w umowie.

ZADANIE NR 5

Brutto: ..................,.... zt

Pov'ty2sza cena zawiera wszystkie koszty zwiqzane z realizaciq Zam6wienra.

Uwaga: cena ofeftowa sluzy por6wnaniu ofert i jest cenq maksymalnq, dostawy bqoq nastgpowaly
z uwzglgdnieniem potrzeb Zamawiaiqcego na zasadach opisanych w umowre.

ZADANIE NR 6

Brutto: ....................... zl

Powy2sza cena zawiera wszystkie koszty zwiqzane z realizaciq Zam6wienia.

Uwaga: cena ofeftowa slu2y por6wnaniu ofert i jest cenq maksymalnq, dostawy bqdq nastgpowalyz uwzglgdnieniem potrzeb Zamawiaiqcego na zasadach obisanych w umowre.

ZADANIE NR 7

Brutto: ....................... zl

Pov,ty2sza cena zawiera wszystkie koszty zwiqzane z realizaciQ Zamdwienia.

Uwaga: cena ofertowa stu2y por6wnaniu ofert i jest cenq maksymalnq, dostawy bqdq nastqpowalyz uwzglgdnieniem potrzeb Zamawiaiqcego na zasadach opisanych w umowie.

ZADANIE NR 8

Brutto: ....................... zl

(slownie brutto:

Powy2sza cena zawiera wszystkie koszty zwiqzane z realizaciq Zam6wienia.
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Uwaga: cena ofeftowa sluzy por6wnaniu ofert i jest cenq maksymalnq, dostawy bqdq nastgpowaly
z uwzglgdnieniem potrzeb Zamawiajqcego na zasadach opisanych w umowie,

ZADANIE NR 9

Brutto: ....................... zl

Powyzsza cena zawiera wszystkie koszty zwiqzane z realizacjq Zam6wienia.

Uwaga: cena ofertowa sluzy por6wnaniu ofert ijest cenq maksymalnq, dostawy bedq nastqpowaly
z uwzglqdnieniem potrzeb Zamawiajqcego na zasadach opisanych w umowie.

2.I OFERUJEMY CZAS DOSTAWY SPECJALNEJ:

ZADANIE NR 1 - do 1 godziny*l do 1 godziny 15 minutx/ do 1 godziny 30 minutx/ do 1 godziny 45 minutx/
do 2 godzin (wymagane)x

ZADANIE NR 2 - do 1 godzinyx/ do 1 godziny 15 minut*/ do 1 godziny 30 minutx/ do 1 godziny 45 minutx/
do 2 godzin (wymagane)x

ZADANIE NR 3 - do 1 godzinyx/ do 1 godziny 15 minutx/ do 1 godziny 30 minutx/ do 1 godziny 45 minutx/
do 2 godzin (wymagane)x

ZADANIE NR 4 - do 1 godzinyx/ do 1 godziny 15 minutx/ do 1 godziny 30 minutx/ do 1 godziny 45 minutx/
do 2 godzin (wymagane)x

ZADANIE NR 5 - do 1 godzinyx/ do 1 godziny 15 minutx/ do 1 godziny 30 minutx/ do 1 godziny 45 minutx/
do 2 godzin (wymagane)x

ZADANIE NR 6 - do 1 godzinyx/ do 1 godziny 15 minutx/ do 1 godziny 30 minutx/ do 1 godziny 45 minutx/
do 2 godzin (wymagane)x

ZADANIE NR 7 - do 1 godziny*l do L godziny 15 minutx/ do I godziny 30 minutx/ do 1 godziny 45 minutx/
do 2 godzin (wymagane)x

ZADANIE NR 8 - do 1 godzinyx/ do 1 godziny 15 minutx/ do 1 godziny 30 minutx/ do 1 godziny 45 minutx/
do 2 godzin (wymagane)x

ZADANIE NR 9 - do 1 godziny*l do t godziny 15 minutx/ do 1 godziny 30 minutx/ do 1 godziny 45 minutx/
do 2 godzin (wymagane)x

x-n iepotrzebne skreilii

OSWfAOCZAUY, 2e zapoznali6my siq ze Specyfikacjq Istotnych Warunk6w Zam6wienia, istotnymi
postanowieniami do umowy oraz wyjaSnieniami izmianami SIWZ przekazanymi przez Zamawiajqcego iuznajemy
sig za zwiqzanych okre6lonymi w nich postanowieniami i zasadami postqpowania.

3. INFORMUJEMY, ze xx:

wyb6r oferty nie bqdzie prowadzi6 do powstania u Zamawiajqcego obowiqzku podatkowego x.

wyb6r oferty bqdzie prowadzi6 do powstania u Zamawiajqcego obowiqzku podatkowego w odniesieniu
do nastgpujqcych towar6w/ uslug (w 

lale2noici od przedmrotu zamdwienra):

Warto5i towaru/ uslug (w zale2noici od przedmiotu zam1wienia) powodujqca obowiqzek podatkowy u

Zamawiajqcego to z{ netto x.

4. ZAMIERZAMY powierzyc podwykonawcom wykonanie nastgpujqcych czg5ci zam6wienia:

4,1. dla zadania nr 1.

Czq56 zam6wienia Nazwa Podwykonawcy
(o ile iest to wiadome, oodai firmv oodwvkonawc6w)

4.2. dla zadania nr 2:

Czq56 zam6wienia Nazwa Podwykonawcy
(o ile jest to wiadome, podai firmy oodwykonawc6w)

4.3. dla zadania nr 3:
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Czg56 zam6wienia Nazwa podwykonawcy
o ile jest to wiadome, podai firmv oodr

4.4. dla zadania nr 4:

Czq56 zam6wienia Nazwa podwykonawcy
o ile jest to wiadome. oodai firmv nortr

4.5. dla zadania nr

Czq56 zam6wienia Nazwa podwykonawfr
(o ile iest to wiadome, poda6 firmy Dodwvkonawc6w)

4.6. dla zadania nr 6:

Czq56 zam6wienia Nazwa podwykonawcy
o ile jest to wiadome, podac firmv oodr

4.7. dla zadania nr 7:

Czq56 zam6wienia Nazwa Podwykonawcy
y podwykonawc6w

4.8. dla zadania nr B:

Czq56 zam6wienia Nazwa podwykonawcy
o ile jest to wiadome. oodai firmv nnjr,

Czq56 zam6wienia Nazwa Podwykonawcy
o ile jest to wiadome, podai fi

5. OSWIADCZAMY, !g wypetnitidmy obowiqzka ziane w art. 13 tub art. 14RoDotll wobec os6b fizycinych, od [tO.y.n a"n"
w cetu uuiesania si{o uazierlnie zam6wienia pub ;i:l-i:il:f!!,,Pozvskatem6' TNFORMUJEMY, 

:?-zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie dzialalnoScigospodarczej (Dz.U. z 2016r. poz.1829), jeste6my:

' mikroprzedsigbiorstwem / malym przedsigbiorstwem / Srednim przedsigbiorstwemx,
' duzym przedsiqbiorstwemx.

7' oSwrADczAMY,2e informacje i dokumenty stanowiqce tajemnicg przedsiqbiorstwa w rozumieniu przepis6wustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zawafte sq na stronach nr.............. niniejszej oferty.

Integralnymi zalqcznikami do niniejszej oferty sq:

............, dnia..

* otrzebne skrellii
** dotyczy wykonawaiw' oferty bede generowai obowiQzek doliczania waftoici podatku vAT do waftoici netto ofefty, tj. w przypadku;o wewnqtrzwsprilnotowego nabycia towardL

' mechanizmu odwrdconego obciqzenia, o kttiryn mowa w art. 17 ust. I pkt 7 ustawy o podatku od towardw i usluo.

8
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Zalqcznik nr 2

ARKUSZ KALKULACYJNY
DLA ZADANIA NR l*,2x,3* t4*,5* t6*,7*,g*,9*

xniepotrzebne skre5lii

oDREBNY ZAtACZNTK NA STRONTE TNTERNETOWEJ

20



Zalqcznik nr 3

OSWTNOCZENIA O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA
r sPEtNrANru WARUNKOW UDZTAIU W POSTEPOWANTU

DLA ZADANTA NR L*, 2*,3*, 4*,5*, 6*, 7*, 8*,9*
x n ieootrzebne skre6lic

Nazwa zadania:

Sukcesywna dostawa produkt6w spo2ywczych dla potrzeb Szkoly Podstawowej nr 97
im. Jana Brzechwy we Wroclawiu w 2019 roku z podzialem na zadania.

CpV 1s1OOOO0-9; 1s119600-1; 15500000-3; 1s320000-7; 15330000-0; 15800000-6;03132000-5;
1s300000-1; 15331000-5; 15811000-6; 15894300-4; 15842000-2

Nazwa i adres WykonawcY:

l. OSwiadczam, 2e nie podlegam wykluczeniu z postgpowania na podstawie przeslanek
okreSlonych w aft. 24 ust. 1 pkt 12 do 23 ustawY Pzp.

ll. Oswiadczam, 2e nie podlegam wykluczeniu z postgpowania na podstawie przeslanek
okre5lonych w aft. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

dnia....
tmtq, nozwisko (pieczqi) i podpis/y osoby/os6b

' upowo2nionei/ychdoreprezentowoniaWykonowcy

lll. O5wiadczam,2e zachodzq w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postgpowania na podstawie aft.

ustawy pzp (podat majqcq zastosowanre podstawq wykluczenla spoirdd wymienionych w art. 24 ust.

1 pkt 13-14, 16-20 lub aft. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocze6nie o5wiadczam, 2e w zwiqzku z ww.

okoliczno5ciq, na podstawie arL.24 ust,8 ustawy Pzp podjqlem nastgpujqce 6rodki naprawcze:

dnia......,,.
imiq, nazwisko (pieczqc) i podpis/y osoby/os6b

u po wo z n i o n ei /y c h d o r e pre ze ntowo n i o Wy kon awcy

IV.Na podstawie aft. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2OO4r. Prawo zam6wieli publicznych

oSwiadczam, ie na dzieri skladania ofeft spelniam warunki w postgpowaniu okreSlone przez

Zamawiajqcego w zakresie:

1. kompetencji lub uprawnie6 do prowadzenia okre6lonej dzialalno5ci zawodowej, o ile wynika to z odrgbnych

przepis6w - zgodnie z warunkiem okre5lonym w SIWZ;

2, sytuacji ekonomicznej lub finansowej - zgodnie z warunkiem okre6lonym w SIWZ;

3, zdolno5ci technicznej lub zawodowej - zgodnie z warunkiem okre6lonym w SIWZ.

V. O5wiadczam, ze w celu wykazania spelniania warunk6w udzialu w postgpowaniu, okre5lonych przez

Zamawiajqcego w Speryfikacji Istotnych Warunk6w Zam6wienia, polegam na zasobach nastgpujqcego/ych

podmiotu/6w:

2l

w nastgpujqcym zakresie:



Zalqczniknr 2

ARKUSZ KALKULACYJNY
DLA ZADANTA NR L*,2*,3*,4*,5*,6x,7*,9*,9*

xnieootrzebne skre5lii

oDREBNY ZAtACZNTK NA STRONTE INTERNETOWEJ
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w' aft' 25a ust' 3 ugtawy z dnia 29 stycznia 2oo4 r. prawo zam6wie6
:1}i":;.,nastQpuiqcv/e 

podmiotli, n. kow"rt- ;;;"by poworujq siq

7.

2.

(podai pernq nazwq/firmq, adres, Nrp/pESEL, 7EIDG/KRS)
nie zachodzq podstawy wykruczenia z postQpowania o udzierenie zam6wienia.

imiq,.nfwklo (pieczqi) i podpis,/y osoby/oslb
u powa2 n ion ej /y c h do repreze ntowon i a Wy kon awcy

#l
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(p ie czei Wy ko n a wcy/ Wyko n a wc6 w)

Talqcznik nr 4

Wz6r
Lista podmiot6w nale2qcych do tej samej grupy kapitalowejx/

informacja o tym,2e wykonawca nie nale2y do grupy
kapitalowej*.

Skladajqc ofertq w postgpowaniu o zam6wienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na:

Sukcesywna dostawa produkt6w spoiywczych dla potrzeb Szkoly Podstawowej nr 97
im. Jana Brzechwy we Wroclawiu w 2019 roku z podzialem na zadania.

CPV 15100000-9; 15119600-1; 15500000-3; 15320000-7; 15330000-0; 15800000-6;03132000-5;
15300000-1; 15331000-5; 15811000-6; 15894300-4; 15842000-2

DLA ZADANTA NR l*,2*,3*,4*,5*,6x t7* t 8*, 9*
xnieootrzebne skreSl ic

Nazwa i adres Wykonawcy:

Nawiqzujqc do zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiajqcego informacji, o kt6rej mowa w art, 86 ust. 5

ustawy - Prawo zam6wieh publicznych, oSwiadczam/-y, 2e podmiot kt6ry reprezentujg/reprezentujemy:

x nie nale2y do 2adnej grupy kapitalowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsument6w.

xnie nale2y do tej samej grupy kapitalowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsument6w z zadnym z Wykonawc6w, kt6rzy ztozyli oferty w przedmiotowym postqpowaniu.

*nalezy do tej samej grupy kapitalowei, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsument6w, z ni2ej wymienionymi Wykonawcami, l<torzy zlo2yli odrqbne ofefi w przedmiotowym
postqpowaniu:

1. ... ,.. . . , ... ... . . .

2. ..................

UWAGA!
Wraz ze zlo1eniem powyzszego oiwtadczenia, Wykonawca moze przedstawii dowody, ze powiqzania z wyzej
wymienionymi Wykonawcami nie prowadzq do zakl1cenia konkurencji w postQpowaniu o udzielenie zamriwienia.

+ n i e potrzeb n e sk reil i i

,,.. dnia

xniepotrzebne skre5li6

imiq, nazwisko (pieczeC) i podpis osoby
upowaznionej do reprezentowania Wykonawcy

z.)



Zalqcznik nr 5

uMowA NR ...................,...
o* 7Ronrun N Ll. 

Sj) f;t.;6x'7*' 
8x'ex

na zadanie pod nazwa
Sukcesywna dostawa produkt6w spoZywczych dla potrzeb Szkoly Podstawow ej nr 97

im. Jana Brzechwy we Wroclawiu w 2019 roku z podzialem na zadania.
CPV 15100000-9; 15119500-1; 15500000-3; 15320000-7; 15330000-0; 15800000-6;03132000-5;

15300000-1; 15331000-5; 15811000-6; 15894300-4; t5842OOO_2

Zawafta w dniu we Wroclawiu pomigdzy:
Gminq Wroclaw, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroclaw, NIP 897-13-83-551 - Szkola podstawowE nr 97 im, lana
Brzechwy we Wroclawiu, ul. Prosta 16, 53-509 Wroclaw, zwanym dalej ,,Zamawiajqcym", kt6rego reprezentuje:1. Andrzej Sloka - Dyrektor
a

, NIp: , REGON: .................,......, wysoko6i kapitalu
zakladowego ..................,.., zwanym dalej Wykonawcq reprezentowa nym przez :

1.

Umowg zawafto w wyniku przeprowadzenia postgpowania o udzielenie Zam6wienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego poni2ej kwot okre6lonych na podstawie art, 11 ust. B ustawy z dnia dniJ 29 stycznia
2004 r. - Prawo zam6wiei publicznych (Dz. U. z 2or} r. poz. 19g6) - dalej zwana ,,ustawq,,.

51

1.

2.

Przedmiot umowy i zobowiqzania Wykonawcy.
Przedmiotem umowy jest dostawa (transport wraz z wniesieniem) produK6w zywno6ciowych okre5lonych
w arkuszu kalkulacyjnym, w podanych iloSciach i cenie, zgodnych z opisem przedmiotu zam6wienia.
Zamawiajqcy zastrzega sobie mozliwoS6 zmniejszenia wartoSci brutto umowy na etapie jej realizacji
w zwiqzku z odpowiednim zmniejszeniem iloSci zamawianego towaru objgtego umowE. bdpowiedni-e
zmniejszenie iloSci oznacza mozliwo5c zmniejszenia zamawianych ilo6ci ka2dei pozycji asortymentowej.
Jednocze6nie realizacja 2adnej z pozycji asotymentowej nie mo2e przekroczyc iloSci'mjdymalnej okreilonel
w arkuszu kalkulacyjnym. Wykonawca nie moze dochodzii zadnych roszczeh ztego tytulu.
Dostawy odbywac sig bgdq sukcesywnie, wedlug zapotrzebowania Zamawiajqcego, K6re bgdq realizowane

5,

6.

7.

zgodnie z zam6wieniem i w terminie zgodnym z wymaganiami Zamawiajqcego okreSlonymi w itwz oraz ze

W wyjqtkowych sytuacjach strony umowy dopuszczajq zmiang godziny dostawy po uprzednim uzgodnieniu
telefonicznym pomiqdzy Wykonawcq i Zamawiajqcym.
Kazda dostawa winna zawiera6 wszystkie zam6wione artykuly. Zamawiajqcy nie wyraza zgody na dzielenie
zam6wionej dostawy na czgSci.
Dostarczony towar winien by6 w oryginalnych opakowaniach producenta oznakowanych i zawierajqcych
informacje dotyczqce m.in.: nazwy iadres producenta, nazwy dystrybutora, nazwy towaru,;ego klasyjakoSci, daty produkcji, terminu przydatno6ci do spozycia, ilo6ci situk i warunk6w prrectrowywanra oraz
innych informacji wymaganych odpowiednimi przepisami. opakowania winny by6 nieuszkodzone i wykonane
z material6w przeznaczonych do kontaktu z zywno6ciq.

LWt I

Nr zadania Nazwa zadania CzqstotliwoS6 i godzina dostawy

1 Migso codziennie: poniedzialek - piqtek do godz.7.00
zamowienie specjalne do .......

2 Ryby mrozone raz w tygodniu - na zlecenie - do godz. 11.00
zam6wienie specjalne do ,......

3 Afikuly nabialowe raz w tygodniu - na zlecenie - do godz. 9.00
zamowienie specjalne do .......

4 Przetwory i soki
raz na dwa tygodnie - na zlecenie - do godz. 9.00
zam6wienie specjalne do.. ....

5 Artykuly o96l nospozyw cze i przy pr awy
raz w tygodniu - na zlecenie - do godz. 9.00
zam6wienie specjalne do .......

Warzywa i owoce dwa razy w tygodniu - na zlecenie - do godz.7.00
zam6wienie specjalne do .... .

7 Mrozonki raz w tygodniu - na zlecenie - do godz. 11.00
zamowienie spec.jalne do ... ....

8 Pieczywo codziennie: poniedzialek - piqtek do godz. 9.00
zamowienie specjalne do. ...,

9 Garmazerka raz w tygodniu - na zlecenie - do godz. 10.00
zamowienie specjalne do ... . ..

'', A



8. Termin przydatnoSci do spo2ycia afikut6w spozywczych winien byi nie kr6tszy ni2 trzy miesiqce od daty
dostarczenia, za wyjqtkiem migsa, warzyw, nabialu, jaj oraz chleba, wyrob6w garmazeryjnych i wyrob6w
cukierniczych, kt6re bgdq dostarczane 5wieze.

9. Dostarczane aft. spozywcze winny spetniai wymogi jakoSciowe dotyczqce produkt6w tj.:
1) Wyglqd, tekstura ikonsystencja: charal<terystyczne dla rodzaju istopnia rozdrobnienia, konsystencja

sypka, bez grudek, niezlepiajqca sig przy ucisku, bezzbryleh, delikatna.
2) Smak: charakterystyczny dla rodzaju surowca, bez obcych posmak6w,

3) Zapach: charaKerystyczny dla rodzaju surowca, przyjemny, bez obrych zapach6w.

4) WlaSciwoSci fizykochemiczne i biologiczne: brak zanieczyszczei fizycznych, oznak i pozostalo6ci

szkodnik6w, brak zanieczyszczei biologicznych, ple6ni oraz baKerii chorobotw6rczych
5) Opakowanie: torebki odpowiednio oznakowane, czyste, bez oznak zawilgocenia, zapleSnienia,

obecno5ci szkodnik6w, cale, szczelne. Dostarczany ser bialy, 26lty oraz migso, wqdliny i wyroby
garmazeryjne winny byc opakowane hermetycznie z widocznq datq przydatno6ci do spozycia i skladem

surowcowycn,
10. Wszystkie produkty muszq posiadai niezbqdne dokumenty dotyczqce badair i

oraz certyfikaty i atesty wymagane stosownymi przepisami i normami'
11. Dostawa towaru odbywat siq bgdzie sukcesywnie, kazdorazowo do

przy ul. Prostej 16, 53-509 we Wroclawiu na podstawie wys{anego zam6wienia,
12. Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo wyboru poszczeg6lnych ar$kul6w spo2ywczych wedlug bie2qcych

potrzeb i celowo5ci ich zakupu,
t4. Zlecenie skladane przez Zamawiajqcego okre6lai bgdzie asofiment towaru oraz jego iloSi, Dostawy bgdq

dokonywane partiami, w zwiqzku z bie2qcymi potrzebami Zamawiajqcego. Zgloszenie zapotrzebowania

bqdzie nastgpowai drogE elektronicznq luP . telefonicznie na adres e-mail

Wykonawcy:. ...................,...., przez upowa2nionego pracownika, najp62niej w dniu
poprzedzajqcym dzieri pla nowanych dostaw,

15. Dostawy specjalne muszq by6 zrealizowane w ciqgu , zgodnie z ofertq Wykonawcy,
16. Nadz6r nad realizacjq umowy pelniq:

a. ze strony Wykonawcy: adres e-mail: ..........,,,.,., nr tel '."'.........'
b. ze strony Zamawiajqcego: ............,,. ,...........t adres e-mail: ................., nr tel. ........."""...

Produkty spo2ywcze muszq byi dostarczane samochodem wlasnym dostawcy w opakowaniach
jednostkowych opisanych w formularzu asofimentowo-cenowym lub opakowaniu o zblizonej gramaturze.

Artykuty zywno5ciowe objgte dostawq powinny spelnia6 wymogi sanitarno-epidemiologiczne i zasady

systemu HACCP w zakladach 2ywienia zbiorowego.
Ponadto wszystkie artykuty muszq jednocze6nie spelniai warunki zawarte w rozporzqdzeniu Ministra Zdrowia
z dnia 26.07.20t6r. w sprawie grup 5rodkdw spozywczych przeznaczonych do sprzedazy dzieciom i

mlodziezy w jednostkach systemu o5wiaty oraz wymagai ,jakie muszq spelniad Srodki spozywcze stosowane

w ramach zywienia zbiorowego dzieci i mlodzie2y w tych jednostkach (Dz.U. 22016 poz.Lt54).
Przedmiot zam6wienia obejmuje dostarczenie asortymentu do miejsca przeznaczenia wlasnym transpoftem,
staraniem ina wlasny kosztwraz z roztadunkiem w miejscu wskazanym przezZamawiajqcego.

Wykonawca zobowiqzuje sig do dostarczenia towaru dobrej jako6ci.

Wykonawca oSwiadcza, 2e dostarczane artykuly spo2ywcze posiadajq termin wazno6ci nie kr6tszy ni2 polowa

okresu przydatno6ci do spozycia okreslonego przez producenta.
W przypadku niedopetnienia obowiqzku wynikajqcego z ust. 14 Wykonawca zobowiqzany jest do bezplatnej

wymiany artykul6w spoZywczych na zgodne z wymogami okre5lonymi Umowq i wolne od wad w terminie 2

dni roboczych od pisemnego zgloszenia zaslrze2en jako5ciowych towaru. Wymiana nastgpuje staraniem i na

koszt Wykonawry.
24. Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo odm6wienia przyjgcia dostarczonych towar6w, jezeli wystqpiq

jakiekolwiek nieprawidlowo6ci co do jako5ci, terminu przydatno6ci do spo2ycia danego produktu, bqd2

bqdzie on przewo2ony w nieodpowiednich warunkach.
25. Ilo6c dostarczonego towaru winna bye zgodna z zam6wieniem zlozonym przez Zamawiajqcego na dany

dzieh.
26. Zamawiajqcy zastrzega sobie mo2liwoSc korekty zamawianych iloSci towar6w w ramach Umowy w zaleznoSci

od potrzeb Zamawiajqcego.
Zamawiajqry zastrzega sobie mozliwo66 niepelnej realizacji warto6ci Umowy.
Zamawiajqcy nie ponosi odpowiedzialno5ci za szkody wyrzqdzone przez Wykonawcq podczas wykonywania
przedmiotu zam6wienia.

$2
Termin i miejsce wykonania zam6wienia, warunki dostaw

Strony ustalajq, 2e przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z ofertq Wykonawry w terminie od dnia

02.01.2019r. do 31.12.2019r. (zzastrzezeniem 5 3 ust. 1).
Szczeg6lowe terminy dostaw bgdq podawane Wykonawcy telefonicznie.
Jedynq podstawq dokonania kazdej dostawy jest zlozone przezZamawiajqcego zam6wienie.
Wykonawca zobowiqzany jest dostarczyi zam6wiony towar wlasnym transpoftem, na sw6j koszt do miejsca

wskaza nego przez Zamawiajqcego.
Zamawiajqcy potwierdzi zgodnoSi dostawy pod wzglgdem ilo5ciowym i jako5ciowym w dokumencie odbioru
(protokole, WZ Wykonawcy, itp.) co stanowic bgdzie podstawg do wystawienia faktury. Dokument odbioru

stanowi6 bqdzie zalqcznik do faKury.
7. Zakres dostaw bgdzie zgodny z opisem przedmiotu zam6wienia.

dopuszczenia do obrotu

siedziby Zamawiajqcego
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8. Zamawiajqcy zastrzega sobie mozliwo66 odmowy przyjgcia calej zam6wionej partii dostawy lub odrzucenia
gdy w trakcie oceny wizualnej i organoleptycznej zostanie stwierdzona zta jakoSi
zne uszkodzenia spowodowane niewla6ciwym zabezpieczeniem produkt6w, zlymi
ymi lub niewla5ciwym stanem higienicznym 6rodk6w transportu przewozqcych

przedmiot umowy.
9. Zamawiajqcy zastrzega sobie mozliwo66 odmowy przyjqcia zam6wionej partii odstawy w przypadku

niedotrzymania przez Wykonawcg okre6lonego w umowie terminu realizacji dostawy.
10. W przypadku dostarczenia towaru niezgodnego z zam6wieniem lub niewla6ciwej jako6ci, bqd|

niedostarczenia zam6wionego towaru w wymaganych godzinach, a tak2e niedokonania nieiwlocznej jego
wymiany na towar wla6ciwy, Zamawiajqcy ma prawo do dokonania zakupu zam6wionego towaiu
w dowolnej jednostce handlowej. Koszty powstale z tego tytulu obciqzajq wykonawcg.

11. Z dniem wygaSniqcia umowy strony przestaje wiqzai wzajemne zobowiqzanie w zakresie niezrealizowanvch
dostaw.

cena i warunki o*"frls", oraz rozliczenie.
1. Strony ustalajq wafto5i maksymalnego wynagrodzenia zgodnie z ofertq Wykonawcy na kwotg brutto.....,.

(slownie zt.:...............), Umowa wyoasa w orzyoadku wvkorzvstania maksymalnej kwow
zobowiazania umowneoo.

2' Wynagrodzenie to alo56 koszt6w zwiqzanych z kompleksowq realizacjq zadania. Maksymalna
kwota zobowiqzafi h nie mo2e przekroczyc wysoko5ci 6rodk6w finansowych przeznaczonych
na realizacjg zadafr anych w planie finansowo- rzeczowym jednostki.

3. FaKury za zam6wiony towar dostarczane winny byi wraz z towarem, w przypadku pieczywa, faktury mogq
byd dostarczane raz w tygodniu w kazdy poniedzialek nastgpnego tygodnia po dostawie lub ostatniego dnla
miesiqca.

4' Zamawiajqcy zobowiqzuje siq dokonai zaplafi nalezno6ci przelewem na konto Wykonawcy w terminie 14 dni
od otrzymania prawidlowo wystawionej faktury.

5. Termin zaplaty uwaza sig za zachowany, _jezeli obciqzenie rachunku dluznika nastqpi najpdlniej
w nastgpnym dniu roboczym po terminie platnoSci,

6. W przypadku wyczerpania kwoty umowy, okre6lonej w ust.1, niniejsza umowa wygasa bez jakichkolwiek
roszczeh ze strony Wykonawcy.

7' Wykonawca nie moze przenie6i wierzytelno6ci nale2nych z \rtulu umowy bez zgody Zamawiajqcego
wyrazonej na piSmie.

8. Zamawiajqcy upowaznia Wykonawcq do wystawienia faktury bez podpisu Zamawiajqcego oraz o6wiadcza,
2e jest/ nie jest czynnym platnikiem podatku VAT.

9. Wykonawca jesti nie jestx czynnym platnikiem podatku VAT. *(niepotrzebne skreitii).
10. Rozliczenie wykonanych dostaw nastEpi w oparciu o faktury czgSciowe.
11' W tre6ci faktury Wykonawca poda: nazwg Zamawiajqcego, towar opisany w spos6b zgodny z przedmiotem

niniejszej umowy, jednostkg miary zgodnie z niniejszq umowE, llo5i towaru, ceng jednostkowq netto,
stawkq podatku VAT, wartoSi brutto.

t2' W przypadku nie dopelnienie wymagari, okreSlonych w ust.2 oraz g2 ust.6, Zamawiajqcy wstrzyma sig
od zaplaty calo6ci lub czqSci nalezno6ci do czasu uzupelnienia dokument6w, p,rzy czym termin zaplaty liczy
siq od dnia otrzymania prawidlowo wystawionej fatctury/ rachunku wraz z dokumentem odbioru.
Zamawiajqcy nie ponosi skutk6w zwrotu do Wykonawcy nieprawidlowo wystawionych faktur/rachunk6w.
Ceny nie ulegnq zmianie przez okres trwania umowy.
Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy stanowi6 bqdzie kwota odpowiadajqca iloczynowi ilo6ci faktycznie
dostarczonych towar6w wedlug ich rodzaju oraz cen zawartych w ofercie, z zaslrze2eniem, ze nie moze ona
przekroczyi wafto6ci z ust. 1.

s4
Podwykonawcy

1. Wykonawca swoimi silami i staraniem wykona przedmiot zam6wienia z wylqczeniem prac wymienionych w
ust. 2.

Podwykonawga (cy)*, zgodnie z umowq zawatq z wykonawcq, wykona fiq)x nastqpujQce prace:
Zlecenie czg5ci uslug podwykonawcom nie zmienia zobowiqzai Wykonawcy' *oO"i Zamawiajqcego
za wykonanie tej czq6ci dostaw. Wykonawca jest odpowiedzialny za d,zialania, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownik6w w takim samym stopniu jakby to byly dzialania, uchybienia i zaniedbania
jego wlasny'Ch pracownik6w.

WYMAGANIA oDNoSNIE ToWARU Jio.,,o,oe r mrgscE DosTAwY
1. Wykonawca dostarczy Towar zgodnie z:

1) Ustawq z dnia 25 .sierpnia 2006r. o bezpieczeristwie 2ywno6ci i zywienia oraz ustawE z dnia
2I't2.2000r' o jako6ci handlowej artykul6w rolno-spozywczych wraz z aktami wykonawczymi,2) Dyrektywami i rozporzEdzeniami UE w szczeg6lno6ci:
- Rozporzqdzeniem (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r.

w sprawie higieny Srodk6w spo2ywczych (Dz.Urz. UE L 139 230.04.2004, str. 1-54; Dz. Urz. UE
Polskie wydanie specjalne, rozdz.13, t. 34, str. 3Ig-337),

- Rozporzqdzeniem (WE) Nr 83/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r.
ustanawiajqce szczeg6lne przepisy dotyczqce hlgieny w odniesieniu do zywnoSci pochodzenia

13.
14.
15

2.
3.
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2.

4.

o

1

2

zwierzqcego ( Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 55, z po2n. zm., Dz. Urz. UE Polskie wydanie

specjalne, rozdz. 3, t. 45, str.14, z p62n. zm.),
- Rozporzqdzeniem (WE) Nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r.

ustanawiajqce szczeg6lne przepisy dotyczqce organizacji urzgdowych kontroli w odniesieniu do
produlct6w pochodzenia zwierzgcego przeznaczonych do spozycia przez ludzi ( Dz. Urz, UE L 139

z 30.04.2004, str. 206-319, z p62n. zm., Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45,

str.75-119, z po2n. zm.),
- Rozporzqdzeniem (WE) Nr 17812002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002r.

ustanawiajqce og6lne zasady i wymagania prawa zywno5ciowego, powolujqce Europejski Urzqd

ds. Bezpieczeristwa Zywno6ci oraz ustanawiajqce procedury w zakresie bezpieczeirstwa 2ywno6ci

(Dz. Urz. UE L 31 z dnia 1 lutego 2002r., str. I-24, z po2n. zm., Dz. Urz. UE Polskie wydanie

specjalne, rozdz. 15, t. 6, str,463-486, z p62n. zm.),
a w przypadku zaoferowania w zestawieniu koszt6w zadania produK6w ekologicznych:

3) Ustawq z dnia 25 czerwca 2009r. o rolnictwie ekologicznym (w przypadku zaproponowanla
produK6w ekologicznych),

4) Rozporzqdzeniem Rady (WE) nr 83412007 z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie produkcji

ekologicznej i znakowania produkt6w ekologicznych i uchylajqce rozporzqdzenie (EWG) nr 2092191
(Dz, U. UE L 189 220.07.2007r. str. 1 zpo2n.zm.).

Strony ustalajq, ze jakoSc towaru odpowiadai bgdzie wymaganiom Polskich Norm lub odpowiadajqcym
i normom europejskim. Wyroby bgdq oznaczone zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami.

Dow6z Towaru nastqpi na koszt i ryzyko Wykonawcy, ubezpieczonym transpoftem, do plac6wki

Zamawiajqcego.
Wykonawca dostarczy Towar transpoftem przystosowanym do przewodu zywno5ci, zgodnie

z obowiqzujqcymi przepisami. Wykonawca zobowiqzany jest nale2ycie zabezpieczyt Towar na czas

przewozu i ponosi odpowiedzialno6i za brak i wady powstale w czasie transpotu.
Zawafto$i zanieczyszczeh w produkcie oraz dozwolonych substancji dodatkowych i substancji
pomagajqcych w przetwarzaniu a tak2e wymagania mikrobiologiczne muszq by6 zgodne z aktualnie

obowiqzujEcymi przepisa mi.
Wykonawca zobowiqzuje sig, na zqdanie Zamawiajqcego do wymiany towaru jednego rodzaju na inny

rodzal z zachowaniem zasady r6wnowa2no5ci i r6wnowarto6ci.
Dostawa towar6w bqdzie odbywai sig zgodnie z procedurq okre5lonq w dokumentacji sanitarnej, wg

zasad dobrej praktyki produkryjnej (GM) i dobrej praktyki higienicznej (GHP). Przy dostawie kazdej paftii

Wykonawca musi zalqczyi Swiadectwo jakoSci dostarczanego przedmiotu mowy (atest) lub handlowy
dokument identyfikacyjny oraz dokumentacjg pozwalajqcq na zidentyfikowanie 2r6dla pochodzenia

dostarczonej paftii towaru ( producent i kraj pochodzenia).

oDBroR JAKo6crowy onnl floSclowo-wARroScrowY
Odbi6r Towaru bqdzie dokonywany przez osobg upowaznionq przez Zamawiajqcego, w plac6wce

Zamawiajqcego, w oparciu o zto2one zam6wienie i obowiqzujqce normy jako5ciowe,

Dla okre6lenia jako6ci odbieranego towaru, Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo kontroli przez SANEPID,
jako6ci surowc6w u2ytych do produkcji, stanu sanitarno-higienicznego pomieszcze1, urzqdzef i maszyn
produkryjnych, higieny osobistej zatrudnionego personelu, warunk6w socjalnych, warunk6w
magazynowania surowc6w i gotowych przetwor6w, sposobu transpoftu towaru.
Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do dokonywania, w ciqgu trwania umowy, poboru pr6b

dostarczanego Towaru oraz ich przebadania na koszt Wykonawcy we wla6ciwym miejscowo
akredytowanym laboratorium celem okreSlenia zgodno5ci Towaru z normami jako6ciowymi. Dwukrotny
negatywny wynik badanego Towaru stanowi podstawg do rozwiqzania prze Zamawiajqcego umowy bez

zachowania terminu wypowiedzenia z winy Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajqcy naliczy kary
umowne zgodnie z $ 7 Umowy.
Zamawiajqcy po stwierdzeniu niezgodno6ci ilo6ciowych albo wad jako6ciowych w momencie dostawy,
odm6wi przyjqcia zakwestionowanej partiitowaru izalqda wymiany na wolny od wad izgodny ilo6ciowo
z pierwotnym zam6wieniem w terminie do trzech godzin od chwili stwierdzenia nieprawidlowoSci
w dostawie. W takim przypadku Zamawiajqcy nie bgdzie wszczynal procedury reklamacyjnej. Zamienna
paftia towaru podlega odbiorowi ilo6ciowemu i jako6crowemu.

W przypadku dostarczenia towaru niezgodnego z zam6wieniem lub niewlaSciwej jakoSci bqd|
niedostarczenia zam6wionego towaru a takze niedokonania niezwlocznej jego wymiany na towar
wla5ciwy, Zamawiajqcy ma prawo dokonania zakupu zam6wionego towaru w dowolnej jednostce

handlowej, Koszty powstale z tego tytulu obciqzajE Wykonawcq.
Jezeli przedstawiciel Wykonawcy nie uzna oceny Zamawiajqcego co do kwestionowanej ilo6ci towaru
i jego jako6ci, Zamawiajqcy odm6wj przyjqcia zakwestionowanej paftii i rozpocznie procedurq
reklamaryjnq na podstawie sporzqdzonego protokolu reklamacyjnego, powiadamiajqc o tym
niezwlocznie Wykonawcq.
Je2eli Wykonawca nie uzna reklamacji, ZamawiajEcy ma prawo do pobrania za poSrednictwem SANEPID-

U pr6by towaru i przekazania do zbadania w specjalistycznym akredytowanym laboratorium. Orzeczenie

stanowi ostatecznq podstawg do okreSlenia jako5ci towaru. Koszty badah laboratoryjnych ponosi strona,
K6ra blqdnie ocenila jako6 Towaru.
W przypadku braku mozliwo6ci dostarczenia partii Towaru wolnej od wad Wykonawca zwr6ci jego

r6wnowaftoSi po cenach zakupu. Wtakim przypadku Zamawiajqcy naliczy kary umowne zgodniez

9 7 UmowY' 
).1

4.

5
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9' Je2eli Wykonawca nie uzna reklamacji, Zamawiajqcy mo2e skierowad sprawQ na drogg postgpowania
sqdowego,

57
Kary umowne

1' Z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy stronom przyslugujq kary umowne.2' Strony ustalajq odpowiedzialno6i za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowiqzai umownych
w formie kar umownych w nastgpujqcych przypadkach i wysoko6ciach:
1) Wykonawca zaplaci Zamawiajqcemu karg umownq:

a) w przypadku op6lnienia w dostarczeniu zam6wionych artykul6w spozywczych - w wysokoSci
10% warto6ci nie dostarczonej partii towaru za ka2de 30 minut op6lnienia, ale nie wiqcej ni2
20% wafto6ci brutto danego zam6wienia,

b) w przypadku op6lnienia w wymianie towaru wadliwego na wolny od wad - w wysoko5ci 10o/o
wartoSci towaru dostarczonego z wadami za ka2dy dzieri op62nienia liczony od dani
wyznaczonego na wymtanQ,

c) w przypadku odstqpienia od Umowy przez Zamawiajqcego z przyczyn le2qcych po stronie
Wykonawcy - w wysokoSci 20 % maksymalnej wartoSci brutto niniejszej Umowy;2) Zamawiajqcy zaplaci wykonawcy karq umownQ w przypadku odstqpienia od t.rmowy przez

Wykonawcg z przYczyn obciqzajqcych Zamawiajqcego w wysoko!;ci 20o/o maksymalnej wartoSci
brutto niniejszej Umowy.

3. Strony mogq dochodzii odszkodowania uzupelniajqcego na zasadach o96lnych Kodeksu Cywilnego, jezeli
szkoda przekracza wysoko56 kar umownych.

4' Zamawiajqry moze dokonywai potrqceri kwot kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, choiby obie
nalezno6ci nie byly wymagalne.

58
Odstqpienie od umowy/ Rozwiqzanie umowy

1' Poza pnypadkami wynikajqcymi z przepis6w prawa Zamawiajqcy moze odstqpii od niniejszej,
bezwyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu na wykonanie zobowiqzania, r6wniez w przypadku,
gdy Wykonawca realizuje umowQ w spos6b nierzetelny lub nieterminowy.

2' Zamawiajqcy mo2e rozwiqzai umowq bez zachowania okresu wypowiedzenia, z przyczyn lezqcych po
stronie Wykonawcy:
1) ze skutkiem natychmiastowym - w terminie tygodnia od wystqpienia trzykrotnego:
- niedotrzymania termin6w dostaw przez Wykonawcg,
- dostarczenia towaru z brakami ilo5ciowvmi,

Zamawiajqcego zlozonego na pi6mie,
3. Odstqpienie od umowy powinno nastqpii

zawierad uzasadnienie.

a dotyczqcego zam6wionego

dwukrotnego naruszenia norm

Wykonawca nie rozpoczql realizacji
kontynuuje jej pomimo wezwania

w formie pisemnej pod rygorem niewaznoSci i powinno

- dostarczenia towaru niezgodnego z wymogami i zapisami SIWZ,
asofimentu.
2) ,ze skutkiem natychmiastowym w terminie tygodnia od wykrycia
jako5ciowych dostarczanego towaru.
3) Ze skutkiem natychmiastowym w terminie tygodnia, gdy
pzedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn, albo nie

4' Z uprawnienia do odstqpienia umownego mozna skorzystai w okresie do 30 dni od dnia, w lct6rym
stwierdzone zostaly okol icznoSci sta nowiqrych pod stawq do odstq pien ia.

5. W przypadku rozwiqzania lub odstqpienia od Umowy, Wykonawcy przyslugiwai bgdzie wytqcznie
roszczenie o zaplatg wynagrodzenia za prawidlowo zrealizowane dostawy do dnia rozwiqzania lub
odstqpienia od Umowy. W tym celu Zamawiajqcy wraz z Wykonawcq winni ustali6 warto6i iaktycznie
wykonanych ju2 dostaw, a Wykonawca zobowiqzuje siq wsp6lpracowai z Zamawiajqcym w tym zakresie.o. tsro ze wykonanie umowy nie lenie awarcia umowyf lub dalszezic paristwa lub bezpieczeristwuod rminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomo6ci o tych
okolicznoSciach. Wykonawcy nie przyslugujq z tego fftulu kary umowne od Zamiwiajqcego.

5e
Zmiany do umowy

1. Wszelkie zmiany i uzupelnienia umowy mogq byc dokonywane jedynie w formie pisemnej w postaci aneksu
doumowy, pod rygorem niewazno:5ci.

2. Takazuje siq zmian postanowief zawaftej umowy w stosunku do treici ofety, na podstawie K6rej dokonano
wyboru wykonawcy, chyba 2e zachodzi co najmniej jedna z okolicznoSci, przewidzianyih w art. 144 usiawy prawo
zam6wiei publicznych,

3. i2 zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zam6wielr publicznych, przewidujemo Umowy w stosunku do treSci oferty, na podstawie kt6rej dokonano wyboiuWy ystqpienia co najmniej jedne; z wymienionych w niniejszym ustgpie okolicznoSci oraz
okr
1) Zmiany terminu realizacji zadania w przypadku:

a) przypadki losowe (kataklizmy lub inne czynniki zewngtrzne, niemozliwe do przewidzenia
wydarzenia, kt6rym nie mozna zapobiec), kt6re bqdq mialy wplyw na tre6i zawaftej umowy i termin
realizacji dostaw;
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2)

3)

b) zmiana przepis6w powodujqcych konieczno6i innych rozwiqzah niz zakladano w opisie przedmiotu

zam6wienia;
Zmiany osobowe w przypadku:

a) zmiana os6b odpowiedzialnych za prawidlowe Swiadczenie uslug ze strony Wykonawry i os6b
wyznaczonych do wsp6lpracy w imieniu Zamawia.lqcego.

Pozostale zmiany:
a) w kazdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla ZamawiajEcego (np. zmniejszenie waftoSci
zam6wienia, skr6cenie czasu dostaw);
b) w przypadku zmiany wysokoSci obowiEzujQcej stawki podatku VAT, w sytuacji, gdy w trakcie
realizacji przedmiotu umowy, nastqpi zmiana stawki VAT dla produkt6w objqtych przedmiotem umowy.
W takim przypadku Zamawiajqcy dopuszcza mozliwo6i zmiany cen jednostkowych brutto przedmiotu

zam6wienia i wysoko6ci wynagrodzenla okre6lonego w niniejszej umowie, o kwotg r6wnq r6znicy w
kwocie podatku, jednak2e wytqcznie co do czg6ci wynagrodzenia za dostawy, K6rych do dnia zmiany
podatku VAT jeszcze nie wykonano,
c) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania platno6ci na rzecz Wykonawcy ( np. terminu
platno5ci faKury, zmiana okresu rozliczeniowego);
d) przypadki losowe (kataklizmy lub inne czynniki zewngtrzne, zgony i niemoZliwe do przewidzenia

wydarzenia), K6re bqdq miaty wplyw na tre56 zawartej umowy itermin realizacji;
e) obnizenie wynagrodzenia Wykonawcy;
f) rezygnacja przez Zamawiajqcego z realizacji czg6ci przedmiotu umowy. W takim przypadku

wynagrodzenie przyslugujqce Wykonawcy zostanie pomniejszone I przy czym Zamawiajqcy zaplaci za

wszystkie spelnione 5wiadczenia i udokumentowane koszty, kt6re Wykonawca poni6sl w zwiqzku
z wynikajqcymi z umowy planowanymi Swiadczeniami;
g) zmiana rachunku bankowego Wykonawry.

510
Postanowienia koficowe

1. Specyfikacja istotnych warunkdw zam6wienia (SIWZ) oraz Oferta Wykonawcy stanowiq integralnq czg56

przedmiotowej umowy,
2. Wszelkie spory zwiqzane z wykonaniem umowy bgdzie rozstrzygal sqd wlaSciwy dla miejsca siedziby

Zamawiajqcego.
3, W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje sig przepisy ustawy Prawo zam6wiefi

publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.
4. Umowa zostala sporzqdzona 3 jednobrzmiqcych egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze dla

Zamawiajqcego, a 1 egzemplarz dla Wykonawry.

ZAr..{CZNrKr:
1. Arkuszkalkulacyjny.

zAMAWTATACY WYKONAWCA
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