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Uwaga:
Zamawiaj4cy oczekujeo irc Wykonawcy zapoznrj4 sie dokladnie z tre6ci4 dokumentu.
Wykonawca ponosi ryzryko odrzucenia oferty poprzez przedlo2enie oferty nie w pelni

spelniaj4cej wymagania okreSlone w Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zamfwienia (zwana

dalej ,,SfWZ"), ZloiLenie oferty bgdzie uwaiane za akceptacjg zasad prowadzenia postqpowania

opisanych w niniejsrym dokumencie.

I.Informacje og6lne

1. Nazwa oraz adres Zamawiajqcego:

Szkola Podstawowa nr 20 im. Jaroslawa Dqbrowskiego w Lublinie al. Pilsudskiego 26,20-407 Lublin,

NIP: 946-182-97-93

2. Ogloszenie o przetargu nieograniczonym umieszczono w miejscu publicznie dostEpnym na tablicy

oglor;zeri w siedzibie Szkoly Podstawowej nr 20 w Lublinie, al. Pilsudskiego 26,20-407 Lublin oraz

na slronach BZP i BIP szkoty, zgodnie z aft.40 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowief

publicznych (tekst jedn. Dz.IJ.22015 r.,pot.2164 zpo2n. zm.) zwanej dalej ,,ustaw4".

II. Tryb udzielenia zam6wienia

postppowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartoSci szacunkowej ponizej

prog6w ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zam6wieri publicznych'

III. Opis przedmiotu zam6wienia

1. przedmiotem zam6wienia s4 sukcesyrvne dostawy mleka i przetwor6w mlecznych dla Szkoiy

Podsrtawowej nr 20 w Lublinie
kod CPV 15.80.00.00-6,15.50.00.00-3, 1 5.55. 10.00-5

3. Zadanie bgdzie realizowane sukcesywnie wg zapotrzebowania Zamawiajqcego'

4. Wykonaw ca zabezpieczy nalezycie towar na czas przewozu. Opakowania, pojemniki przystosowane

do pize*ozu danego asorrymentu powinny by6 wykonane z materialow przeznaczonych do kontaktu

z zywno6ci4 i spelnia6 wymogi sanitarno-higieniczne tj. czyste, odpowiednio zabezpieczone ptzed

deszczem i Sniegiem. Wykona*ca ponosi calkowitq odpowiedzialno$6 za dostawE i jako6i

dostarczanego towaru.

5. Dostarczane wYrobY:

a. powinny spelnia6 odpowiednie wymogi jakoriciowe zgodnie z warunkami wynikaj4cymi

z obowi4zuj4cych przepis6w w szczeg6ino5ci ustawy z dnta 25 sierpnia 2006 r. obezpieczeristwie

zywnoSci i zi,wienia 1p;. U. 22015 r., poz. 594 ze zm.) oraz wymogami zawartymi w Rozporz4dzeniu

Ministra Zdrowiazdnia26 sierpnia 2015 r. w sprawie grupy Srodkow przeznaczonych do sprzedairy

dzieciom i mlodzieLy w jednosikach systemu oSwiaty oraz wymagari, jakie Tutll spelnia6 Srodki

spoiryuvcze rtoro*un" w-ramach 2ywienia zbiorowego w fych jednostkach (Dz. U. z 2015 r' poz'

125r5);
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b. cechowad sip wysokimi walorami smakowymi;

c. pochodzi6 wyl4cznie z produkcji krajowej lub paristw Unii Europejskiej;

6. Opakowania powinny byd szczelne,bez uszkodzeh, oznakowane i zawiera1 informacje dotyczqce

min.: nazwy i adresu producenta, nazry dystrybutora, nazry towaru, jego klasy jakoSci, daty

produkcji, terminu przydatno6ci do spoZycia.

7. Szczegolowy zakres, ilo(i, opis i wyszczeg6lnienie przedmiotu zam6wienia zostal okre6lony

w formularzu cenowym, kt6ry stanowi zalqcznik nr 2 do niniejszej specyfikacji. Zalqcznik

nr 2 stanowi integralnq czpS6 SIWZ z zastrze2eniem, 2e wszystkie ewentualnie wskazane z nazv{
produkty (wyroby) spotywcze naleLy rozumied jako okreSlenie wymaganych parametr6w

zdrowoinych i jakoScio!\ych. Oznacza to, 2e zgodnte z art. 29 ust. 3 oraz art. 30 ust. 4 ustawy, na

wskazane z nazwy produkty spozylvcze, Zamawiajqcy dopuszcza zastosowanie r6wnowaznych

produkt6w spoZywczych, nie gorizej jako6ci niZ opisane w zalqczniku nr 2. CiELar udowodnienia, ze

produkty spoZywcze s4 r6wnowahne w stosunku do wymogu okreSlonego przez Zamawiaj4cego

spoczlnva na skladaj4cym ofertq.

g. przedmiot zam6wienia bpdzie realizowany sukcesywnie w ilo6ciach wynikaj4cych z zapotrzebowafi

sklaclanych bezpoSredni o ptzez Zamawiaiqcego. Dostawy nastppowad bede na podstawie

telefonicznego iub pisemnego zam6wienia, kt6rego dokona pracownik upowazniony przez

Zamawiajqcego w terminie di2+ godzin od momentu ztohenia zam6wienia. Wykonawca dostarcza'

bqdzie ,a*6*ion4 partiE towaru io Zamawiaj4cego w dni robocze w godzinach od 7:00 do 10:00'

*lurny11 Srodkiem transportu i na wlasne ryzyko oraz nie bgdzie obciqZa(, kosztami transportu

Zamawiajqcego. Termin przydatnoSci do spo2ycia: na opakowaniu, minimum 10 dni'

IV. Termin wykonania zam6wienia

'fermin wykonania zam6wienia obowiqzuje do dnia 30 czerwca20ll r.

V. \lVymagania stawiane WYkonawcY

f . \f/ykonawca jest odpowiedzialny za

opisanymi dla przedmiotu zam6wienia.

jakoSi, zgodno6i z warunkami technicznymi i jakoSciowymi

2. S'ymagana jest naleZlrta starannosi przy realizacii zobowiqzali umowy.

3. Lfstalenia i decyzje dotyczqce wykonyr,vania zam6wienia uzgadniane bqd4 przez zamawiaj4cego

z usmnowionym przedstawicielem Wykonawcy'

4. Okreslen ie przez wykonawcE telefon6w kontaktowych i numer6w fax oraz innych ustaleri

niezbgdnych dla sprawnego i terminowego wykonania zam6wienia.

5. Z',amawiajtlcy nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody wytzqdzone przez WykonawcQ podczas

wyk onywania przedmiotu zam6wienia.

6. Wykonaw ca zobowiqzany jest powiadomi6 bezzwlocznie o braku jakiegoS asortymentu z listy

zam6wienia i zapytac o ewentualny zamiennik'
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VI. Warunki udzialu w postppowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spelnienia tych

warunk6w

1, O udzielenie zam6wienia mog4 ubiega6 siE wykonawcy potwierdzajqcy spelnienie warunk6w:

a. posiadaj4cy uprawnienia do wykony"wania okre$lonej dzialalno5ci lub czynnoSci, jezeli ustawy

nakladaj4 obowi4zek posiadania takich uprawnief- na podstawie arfykulu 22 ust.l ustawy PZP

o spelnieniu *uruni6* podmiotowych, Zamawiajqcy dokona niezwtocznej oceny spelnienia

warunk6w na podstawi e zlohonego wraz z ofertq oSwiadczenia'

b. posiadaj4cy niezbEdna wiedzq i doSwiadczenie oraz dysponuj4cy potencjalem technicznym

i osobami-zdolnymi do wykonania zam6wienia, lub przedstawi4 pisemne zobowiqzanie innych

podmiot6w do udostgpnienia potencjatu technicznego i os6b zdolnych do wykonania zam6wienia.

|amawiajqcy dokona ni ezwlocznej oceny spelnienia warunk6w na podstawie zlo2onego wraz z ofert4

oSwiadczenia.

c.Znajduj4cy siE w sl,tuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj4cej wykonanie zam6wienia;

d. Nie podlegaj4cy wykluczeniu z postgpowania o udzielenie zam6wienia na podstawie art.24 ustawy.

Sprawdzenie w/w warunk|w udzialu w postpowaniu oclbywat siq bqdzie na podstawie przedlo2onych

przez Wykonawcq dokumentdw i oiwiadczen wg zasady spelnia/nie spelnia

VII. Wykaz oSwiadczefi lub dokument6w, jakie maiQ dostarczyd wykonawcy w celu

potwierdzenia spelnienia warunk6w udzialu w postppowaniu

Na ofertg skladajq siE nastqpujqce dokumenty i zal4czniki:

1. Wypelniony i podpisany formularz oferlowy - zal4cznik nr I

2. Wypelniony i podpisany formularz cenowy - zal1cznik nr 2

3. Oswiadczenie o spelnieniu warunk6w udzialuw postppowaniu o zam6wienie publiczne z art'22 ttst.

I ustawy Prawo zam6wieri publicznych z wykorzystaniem wzoru - zalQcznik nr 3

4. S'zoru umowy - parafowany przez Wykonawcq - zalqcznik nr 4

5. Dokumenty potwierdzajqce uprawnienia os6b podpisu.j4cych ofeftg, o ile nie wynikaj4z przepis6w

prav/a lub innych dokument6w rejestrowych'

6. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniar na podstawie art. 24 ust. I ustawy, naleiry

przedloiry' o$wiadczenie o braku podstaw do wykluczeniit - zal|cznik nr 6

7. r\ktualny odpis z wla5ciwego rejestru (zaiwiadczenie o wpisie do ewidencji dzialalno$ci

gospodarczej, Kiajowego Rejestrir S4dowego iub innego rejestru jeZeli odrqbne przepisy wymagaj4

i"pl* do oipowiednielo rejestru), rus*iuJ"r.nie wystawione nie wcze5niej, niZ 6 miesiEcy przed

up|'*"* term i nu skladania ofert (dotyczy przeds i Ebi orc6w)'

g. JeZeli wykonawca ma siedzibE lub miejsce zamieszkaniapozaterytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

sklada dokument lub dokumenty wystawion" * kraju, w kt6rym ma siedzibg lub miejsce zamieszkania

potrvierdzaj 4ce odPowiedn io, 2e'.

a. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadto(ci; dokument winien byi wystawiony nie

wcz,e$niej niz 6 mlesig cy przed uplywem terminu skladania ofert;
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b. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania sig o zam6wienie; dokument winien by6 wystawiony

nie u'cze6ni ej niz 6 miesigcy przed uptywem terminu skladania ofert'

9. Je1eli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w kt6rym Wykonawca ma siedzibg lub miejsce

zamieszkania, nie wydaje sig dokument6q o kt6rych mowa w pkt. 5 zastEpuje siE je dokumentem

zawieraj4cym o$wiadczenie zloZone przed notariuszem, wla6ciwym organem s4dowym,

administracyjnym albo organem samorzqdu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju

pochodzenia osoby lub kraju, w kt6rym Wykonawca ma siedzibE lub miejsce zamieszkania.

10. Dokumenty, o kt6rych mowa w pkt. 8 i w pkt. 9, s4 sktadane w formie oryginalu, odpisu, wypisu,

wyci4gu lub i<opii, przettumaczonych na jEzyk polski zawierajqcych po6wiadczenie dokument6w

,goOni. z konwencj4hask4 z 1961r., a w stosunku do pafistw, kt6re nie podpisaty konwencji haskiej

poSu'iadczo ne prze polskie plac6wki konsularne.

11. Dokumenty sporz4dzone w jEryku obcym, inne ni2 okre6lone w pkt. 8 i w pkt. 9 s4 skladane wraz

zllutnaczeniem na jgzyk Polski.

12.W przypadku wykonawc6w wsp6lnie ubiegaj4cych sip o udzielenie zam6wienia - pelnomocnichvo

*ytru"rujq"e pelnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu albo reprezentowania

w-postppowaniu o udzielenie zam6wienia i zawarcia umowy w sprawie zam6wienia publicznego.

13. Oswiadczenie finansowe - zal4cznik nr 5

14. Postanowienia dotycz4ce skladanych dokument6w

a. zgodnie z $ 6 ust. 1 Rozporzqdzenia Prezesa Rady Ministr6w z dnia 13 lutego 2013 roku

* ,trira*i" rodzaj6w dokumeni6w, jakich mole zalqdal zamawiaj4cy od wykonawcy oraz form,

w;akictr te dokumenty mog4 byi skladan e (Dz. tJ. z 2013 r., poz. 231) wylej wymienione dokumenty

moga by6 zlo1one'w forrnie oryginal6w lub kserokopii potwierdzonych za zgodno66 przez

Wyionu*.g lub osobg /osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodnoil

z orlrginatem".

15. W przypadku, gdy WykonawcQ reprezentuje pelnomocnik, do oferty musi by6 zalqczone

pelnomocni"i*o (oty"ginaf fuU kopia po6wiadczona za zgodno11 z oryginalem przez notariusza lub

tsot,y udzielaj4ce pel-nomocnictwa) okreSlaj4ce jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do

reprezentacji ilykonawcy. W przypadku Wykona*i6* wystqpuj4cych wsp6lnie (konsorcja) do oferty

nalery zalqczy(, pelnomocnictwo zgodnie z att.23 ust' 2 ustawy'

UW4GA !
llsz.vstkie prze4kladane dokumenty muszq byt uktualne, czyli powinny odzwierciedlai r4ec4ywisty'

naclul utrzymuiqcy sig stanfaktyczny i prawny'

vmt. Informacja o sposobie porozumiewania sie zamawiaj4cego z wykonawcami or?z

prze:kazywania do porozumiewania sip z wykonawcami'

1. 'Wszelkie oSwiadczenia, wnioski, zawiadomienia, zapfiania oraz informacje Zamawiajqcy

i Wykonawc y przekazujqpisemnie. Pytania musz4 by6 skierowane na adres zamawiajqcego'

2.Zamawiaj4cy dopuszczaporozumLewanie siE za pomoc4faksu na nr 8l534-99-71oraz e-mailem:

p,ocrnu@rpii1uUtin..u. Ka:zda ze stron na Z4danie drugiiej niezwlocznie potwierdza fakt otrzymania

oSwiadczeri, wniosk6w, zawiadomie h oraz innych informacji przekazanych za pomoc4 faksu'
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3. Zamawiaj4cy udziela odpowiedzi wszystkim wykonawcom, kt6rzy pobrali specyfikacjq istotnych

warunk6w zam6wienia chyba, 2e pytanie wplynglo do zamawiajQcego na mniej ni2 4 dni przed

uptyrvem terminu skladania ofert. Zapis nie zgodny zarI.38 ust I pkt 3 ustawy PZP'

4. Informacje o wykluczeniu Wykonawcy i/lub odrzuceniu oferty wrazz uzasadnieniem faktycznym

i prawnym zo stanq pr zekazane p i semn i e Wykonawc o m, ktor zy zlotyli oferfy ;

5. Nie udziela sig Zadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyja5niert czy odpowiedzi na

kierowane do zamawiajqcego zapS4ania w sprawach wymagaj4cych zachowania pisemnoSci

postqrpowania.

6. W szczeg6lnie uzasadnionych przypadkach Zamawiajqcy moile w kaZdym czasie, przed uptywem

terminu do ikladania ofert, zmodyfikowad treSd specyfikaoji istotnych warunk6w zam6wienia.

j. Je1eli w wyniku modyfikacji tre6ci SIWZ niezbgdny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian

w o{,ertach, iamawiajqiy ptt"dlury termin skladania ofert. O przedtuheniu terminu skladania ofert

Zamawiajqcy niezw\ocznii zawiadomi wszystkich Wykonawc6w, kt6rym przekazano SIWZ, otaz

ta ies""tilqc informacjE na stronie internetowej, a je6li zmiana prowadzi do zmiany tre3ci ogloszenia

o zam6wien iu Zamawiajqcy zamieszcza zmianp w BZP zgodnie z arI'. 38 ust' 4a'

8. Osoby uprawnione do porozumienia sig z Wykonawcami:

- Ke,czmerska Hanna - intendent - w godz. 9.00-13:00, tel. (81) 532-14-35 wew. 12 - w sprawie

asorlymentu

IX. Wymagania dofycz4ce wadium
Zamawiajqcy odst4pii od obowi4zku wnoszenia wadium'

X. Termin zwi4zania ofert4

Bieg terminu zwiqzania ofert4 rozpoczyna siQ wraz z uptywem terminu skladania ofert. wykonawca

poziistaje zwiqzany ofertqprzezokres 30 dni od upll'wu terminu skladania ofert'

XI. Opis sposobu prrygotowania oferty

1 . Oferta powinna byi sporz4dzona w oparciu o wz6r forrnularza oferty, stanowi4cym zal4cznik nt l '

2. Z,aLqcznik do SIwZ nr 2 winny by6 wypetniony przez wykonawca bez dokonywania w nich

jakir:hkolwiek zmian skutkuj4cych zmian4 sensu ich tre6ci'

3. Oferta podpisana przez upowaznionego przedstilwiciela wykonawcy wymaga zalqczenia

wlar;ciwego pelnomocnictwa lub umocowania prawnego'

4. Oferta powinna zawiera| wszystkie wymagane dokumenty, oswiadczenia, zal4czniki i inne

dok,umenty, o kt6rych mowa w tre5ci niniejszej specyfika'lji'

5. Dokumenty winny by6 sporz4dzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez

zamawiajqc"go *ror"u- i (zahiznikami), zawi-era6 infonnacje i dane okreslone w tych dokumentach'

6. l?oprawki w ofercie muszq by6 naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/ os6b

podpisuj4cej ofertE.

7, Oferta powinna by6 napisan a czytelnie, w jqzyku polskim, niescieralnym atramentem lub na

kontputerze i zgodna z tre6ciq SIWZ'
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8. Wykonawca winien zloLry| ofertg w kopercie (kopertach) lub opakowaniu (opakowaniach). KoperlE
- op akowan ie naleLy zaadre s owa 6 na Zatnawi aj 4c e go z zaznaczeniem

Oferta na:

Dostawg mleka i przetwor6w mlecznych dla Szkoty Podstawowej nr 20 w Lublinie
Przetarg nieograniczony

Nie otwiera1 przed dniem 09.09.2016 r. godz.l0:15

9. Dokumenty przetargowe, kt6re zostaly otwarte w dniu otwarcia ofert zatrrymuje Zamawiaj4cy.

XII. Miejsce oraz termin skladania i otwarcia ofert

l. Ofertg nale2y zloLyc w trwale zamknigtym opakowaniu (kopercie), uniemo2liwiaj4cym otwarcie
i zapoznanie sig z treSciq oferty przed upf.rvem terminu skladania ofert.

2. Opakowanie naleLry opisai nazwq przedmiotu zam6wienia oraz pieczgciq firmow4 Wykonawcy
wraz, z adresem i nr telefonu.

3. Oferty naleiry dostarcryd z? poSrednictwem: poczty, kuriera lub osobiScie do dnia
9 wrze5nia 2016 r. do godz. 10:00 do siedziby zamawiaj4cego: Szkola Podstawowa nr 20
Lublinie, al. Pilsudskiego 26,20-407 Lublin w sekretariat szkoly na pa,rterze. Oferty skladane po
terminie bgd4 zrvr6cone oferentowi bez rozpatrywania.

4. Otwarcie ofert.
Oferty zostan4 otwarte dnia: 9 wrzeSnia 2016 r., o godz. 10:15 w siedzibie zamawiaj4cego:
Szkola Podstawowt nr 20 w Lublinie, al. Pilsudskiego 26, 20-407 Lublin - sala nr 5, parter.

5. Bezpo5rednio przed otwarciem ofert zamawiaj4cy przeka2e zebranym wykonawcom informacjg
o wysoko6ci kwoty (brutto), jakq zamierzaprzeznaazy6 na sfinansowanie zam6wienia.

6. Otwarcie ofert jest jawne (zgodnie z art. 86 ust.2 ustawy PZP). W przypadku nieobecno$ci
wykonawcy przy otwieraniu ofert, zamawiaj4cy przeSle wykonawcy protok6l z otutarcia ofert na jego
pisernny wniosek.

Po otwarciu ofert przekazane zastan4 nastgpuj4ce informacje: nazwa i siedziba wykonawcy, kt6rego
oferta jest otwierana, atak2e informacje dotyczqca ceny, zawarte w ofertach.

7. Protok6l wraz z zalqcznikami tj.: ofert4 o5wiadczenriem i innymi dokumentami skladane przez

Zamawiajqcego i Wykonawc6w oraz umowa s4 jawnLe. Zalqczniki do protokolu Zamawiajqcy
udostgpni po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub uniewaznieniu postQpowania z lym, 2e

oferty s4jawne od chwili ich otwarcia.

B. Nieujawnione zostanq informacje stanowi4ce tajemnicq przedsigbiorsfwa w rozumieniu przepis6w

o zu'alczaniu nieuczciwej konkuren cji, jeheli Wykonawca zastrzegl w terminie skladania oferfy (na

formularzu ofertowym) , 2e nie mog4 by6 one udostgpniane. Wykonawca nie moze zastrzec informacji,
o kt6rych mowa w art. 86 ust 4 ustawy.

9. Zamawiajqcy zaleca, aby informacje zastrzelone, jako ,,tajemnica przedsigbiorstvva" byly przez

WykonawcE zloaone w oddzielnej wewngtrznej kopercie lub opakowaniu z oznakowaniem

,,Tajemnica przedsigbiorstwa" lub spiqte, zs4rte oddzielone od pozostalych, jawnych czESci oferty.

10. tljawnianie niezastrzelonej treSci ofert dokonywane bqdzie wgponilszych zasad:
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a. Zainteresowany zobowi4zany bEdzie zlo|y| u Zamaw\ai4cego pisemny wniosek o udostEpnienie

treSci protok olu z zalqcznikami bqd2, ofefi (ofert) z zastrzeaeniem pkt. 8,

b. Zamawiaj4cy ustali z uwzglgdnieniem zlohonego w ofercie (ofertach) zastrzehenia zakres

informacj i, kt6re mog4 by6 ujawnione,

C. Zamawiajqcy wyznaczy niezwlocznie termin i spos6b udostgpnienia ofert informuj4c pisemnie

zainteresowanego.

XIII. Opis sposobu obliczenia ceny

1. Oferowan L przezWykonawcp w Formularzu ofertowym cena jest cen4 ofertow4'

a. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcq na podstawie wypelnionego formularza

cenowego i priedstawionego w skladanej ofercie. Wykonawca powinien w cenie oferty uj4i wszelkie

koszry iwiqzane z wykonJ..rvaniem przedmiotu zam6wienia niezbgdne dla pelnego i prawidlowego

wykonania przedmiotu zam6wienia w fym z kosztami przewozu'

b. W ofercie nalezy podad ceny netto i brutto realizacji zam6wienia, obejmuj4ce podatek VAT zgodnie

z ustaw4 z dnia l l marca 200i r. o podatku od towar6w i uslug (Dz' U' z 2016 r', poz' 710)'

c. prawidfowego ustalenia podatku VAI nalezy dokona6 zgodnie z przepisami ustawy o podatku od

towar6w i uslug i podatku akcyzowym'

d. Sr przypadku ustawowej zmiany stawek podatkowych (VAT) w okresie obowi4zywania umowy,

strony dopuszczajq mo2liwo56 zmiany stawek podatkowych obowi4zujqcych w umowie zgodnie

z obowi4zuj qcymi PrzePisami.

e. Dopuszcza sig zmianp cen produkt6w stanowi4cych przedmiot zam6wienia w oparciu o wskaznik

cen towar6w puUtlt o*uny, co miesiqc przez GIJS.W przypadku zmiany stawek VAT zmieni sig

r6wniez cena o r6znicg migdzy poprzedni6 a aktualn4 sta'wk4'

f. cena oferty winna by6 wyraZona w zlotych polskictr i okre6la6 warto66 wykonania przedmiotu

zam6wienia na dzieri jego wyiania Zamawiajqcego, zgodnie z ustalonym w umowie terminem'

g. ceny jednostkowe i wyliczone wartosci dostaw musz4 by(, wytaaone w zlotych polskich zgodnie

z polskim systemem platiiczympo zaokr4gleniu do peln'ych groszy (dwa miejsca po przecinku)' przy

czyrn koric6wki poniZej 0,5 grosza pomi;a siE, a koric'5wki 0,5 grosza i wy1sze zaokrryla sig do

I grosza.

h. V/arto56 okre6lonych element6w skladaj4cych siE na przedmiot zam6wienia ma byi wycenionaprry

wyk.orzystaniu wzoru formularzaofert cenowy ch- zalqcznik formularza ofert cenowych nr 2'

)ilv. opis kryteri6w, kt6rymi zamawiaj4cy bpdzie sig kierowal przy wyborze oferty, wrLzz

podaniem znaczenia tych kryteri6'w i sposobu oceny ofert

l.P'rzy ocenie ofert bgdzie obowi4zywalo jedno kryterium przedmiotowe: cena = l00oh;

a. oferty niepodlegaj4ce odrzuceniu bgdQoceniane wg wz:oru: (cn : cb) x 100% gdzie:

Cn - nalnizsza oferowana cena spo6r6d nieodrzuconych

Cb - cena ofertY badanej

b. oferta w calosci spelniaj4ca wymogi specyfikacji i rnaj4ca nainiZszqcenQ otrzyma 100 punkt6w

i bgdzie dla zamawiajqcego ofert4 najkorzystniejsz4'
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Z. Zamawiaj4cy udzieli zam6wienia wykonawcy, kt6rego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom

przedstawionym w PZP, niniejszej specyfikacji oraz 'zostanie oceniona, jako najkorzystniejsza

w opirrciu o podane kryterium wyboru, tj., otrzyma najwylszqiloS6 punkt6w - najnizsza cena'

3. S/ toku dokony.wania oceny zlohonych ofert Zarnawiaj4cy moze Zqdad udzielenia przez

Wykonawc6w wyj a$ni eri dotycz4cych treSc i zlozonych ofer1.

4. Zgodnie z art. 26 ust. 3 i 4 ustawy PZP Zamawiaj4cy mo2e 2qda6 od Wykonawc6w,

w 1,ryznaczonym przez siebie terminie, uzupetnienia dokument6w, o kt6rych mowa w art. 25 ust 1

oraz wyjaSniefi dotycz4cych zlozonych o6wiadczeii i dokument6w'

5. Zgodnie z S 4 ust. 2 Rozporz4dzenia Prezesa Rady Ministr6w z dnia 13 lutego 2013 roku

* spia*ie rodzaj6w dokument6w, jakich mohe Zqdat zamawiaj4cy od wykonawcy oraz form, w jakich

te dokumenty mog4 by6 skladane (Dz. U. z 2013 r., poz. 231) zamawiaj4cy moZe Zqda('

przeclstawienia oryginalu lub notarialnie poSwiadczonej kopii dokumentu, gdy zloZona przez

wykonawcg kopia dokumentu jest nie czytelna lub budziw4tpliwo5ci co do jej prawdziwoSci.

6. Zamawiajqcy zgodnie z art. 87 ust. 2 PZP poprawia w ofercie:

a. oczyrviste omylki pisarskie

b. oczywiste omylki rachunkowe, z uwzglpdnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych

poprawek

c. inne omylki polegaj4ce na niezgodno6ci oferly ze specyfikacj4 istotnych warunk6w zam6wienia'

nieprrwoduj4ce istotnych zmian w treSci oferty

- nie,zwlocznie zawiadamiaj4c o tym wykonawcg, kt6rego oferta zastala poprawiona

7 , Zrmawiaj4cy odrzuca ofertp je2eli:

a. jer;t niezgodn4 z ustaw4

b. jei treSi nie odpowiada treSci specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia, z zaslrze2eniem art' 87

ust. lZ pkt 3 Prawa zam6wieh publicznych.

c. jej zlo1enie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepis6w o zwalczaniu

nieuczciwej konkurencj i

d. z:,ostala zlo|ona przez wykonawce wykluczone go z udziatu w postgpowaniu o udzielenie

zam,5wienia.

e. wykonawca w terminie 3 dni od dnia dorpczenia zarviadomienia nie zgodzil siE na poprawienie

o,oyiki, o kt6rej mowa w art.87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zam6vriefi publicznych

f. jest niewaZna na podstawie odrqbnych przepis6w,

g. ol.ertE wykonawcy wykluczonego uznaje siq za odrzucon4

h. zawiera btgdy w obliczeniu ceny lub kosztu

i. zawiera ra?qco nisk4 ceng lub koszt w stosunku do przedmiotu zam6wienia

str,9



XV. Informacja o formalno6ciach, jakie powinny zosta6 dopelnione po wyborze oferty w celu

zawarcia umowy w sprawie zam6wienia publicznego

1. Umowa w sprawie realizacji zam6wienia publicznego zawarta zostanie z uwzglEdnieniem

postanowieri *ynit ul4.ych z tresci niniejszej SIWZ oraz danych zawar\tch w ofercie.

2. Zamawiaj4cy podpisze umowQ z Wykonawc6 kt6ry przedlo\ najkorzystniejsz4 ofertE z punktu

widzenia kryteri6w przyjptych w niniejszej specyfikacji.

3.Za.mawiaj4cy niezwlocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi Wykonawc6w podaj4c

w szr:zeg6lno5ci:

a. nazwQ (firmg) i adres wykonawcy, kt6rego ofertE wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru

4. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie:

a. zamieszczone w siedzibie Zamawiajqcego poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogloszefr;

b. zamieszczone na stronach internetowych BIP szkoly'

5. O uniewaZnieniu postEpowania o udzielenie zam6wi<:'nia zamawiajqcy zawiadomi r6wnocze5nie

wszl'stkich wykonawc6w, kt6rzY :

a. utriegali sip o udzielenie zam6wienia - w przypadku uniewaznienia postEpowania przed uptywem

terminu skladania ofert

b. ztolyli oferty - w przypadku uniewa2nienia postQpclwania po uplywie terminu skladania ofert

podzlj4c uzasadnienie faktyczne i prawne.

6. W przypadku uniewahnienia postppowania o udzielenie zam6wienia, zamawiaj4cy na wniosek

wykonawcy, kt6ry ubiegal sig o udzielenie zam6wienia, zawiadomi o wszczqciu kolejnego

pos1gpo*ania, kt6ie dotyczy tego samego przedmiotu zam6wienia lub obejmuje ten sam przedmiot

zam6wienia.

7. Lrmowa zostanie zawarta w formie pisemnej po upfzwie terminu przewidzianego na wniesienie

prot,:stu. O miejscu i terminie podpisanii umowy ZamawtajqcV powiadomi wybranego wykonawca'

XVlt. Istotne dla stron postanowienia, kt6re zostan4 wprowadzone do treSci zawieranej umowy w

sprawie zam6wienia Publicznego

1. Postanowienia umowY zawarto w:

- wz:orze umowy, kt6ry stanowi zalqcznik nr 4 do SIWZ'

2. W tresci umowy, podano wszelkie istotne dla Zamawiajqcego warunki realizacji zam6wienia'

Zakres Swiadczenia Wykona*cy wynikaj4cy z umowy jest tozsamy z jego zobowiqzaniem zawartym

w ofercie.

3. i,,godnie z art. \44 Ustawy prawo zam6wief publioznych ZamawiajqcV przewiduje moZliwos6

doko'nania zmiany w tre$ci postanowiefi umowy w zakresie:

a. Zl,mniejszania iloSci i wartosci dostaw w sytuacjach, kt6rych Zamawiajqcy nie m6gl przewidzied
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w chwili j"j zawarcia. Zamawiajqcy nie bgdzie ponosil ujemnych skutk6w finansowych

spowodowanych zmniejszeniem iloSci i wartoSci dostaw przewidzianych w umowie.

b. W przypadku ustawowej zmiany stawek podatkowych (VAT) w okresie obowiqzywania umowy,

strony dopuszczaj4 mozliwoSd zniany stawek podatkorruych obowi4zuj4cych w umowie zgodnie

z obowi4zuj 4cymi przepisami.

XVII. Pouczenie o Srodkach ochrony prawnej przystugruj4cych wykonawcy w toku postepowania

o udzielenie zam6wienia

1. Wykonaw com oraz osobom i podmiotom okreSlonym w ustawie, kt6rych interes prawny

w uzyskaniu zam6wienia doznal lub moze doznat uszczerbku w wyniku naruszenia przez

zamawiajqcego przepis6w ustawy przysluguj4 Srodki ochrony prawnej przewidziane zgodnie

zprzepiiami-dzia|uVl ustawy - Prawo Zamowief Publicznych ,,Srodki ochrony prawnej".

2. Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zam6wieniu oraz specyfikacji istotnych warunk6w

zam6wienia przystuguj4 r6wnie2 organizacjom wpisanym na listg, o kt6rej mowa w art. 154 pkt 5

ustawy.

XV[I. Postanowienia kofi cowe

1. Opis czESci zam6wienia , je2eli zamawiajqcy dopuszcza skladanie ofert czESciowych

Zamawtajqcy nie dopuszcza skladanie ofert czqSciowych

2. \4aksymaln a liczba wykonawc6w, z kt6rymi zamawiajqcy zawrze umowe ramow4 jeZeli

zamawiajqcy przewiduj e zawarcie umowy ramowej

Nie dotyczy.

3. Informacja o przewidyrvanych zam6wieniach uzupelniaj4cych, o kt6rych mowa w art.67 ust. 1 pkt

6 ilrlub art. 134 ust. 6 pkt'3, oraz okoliczno6ci, po kt<irych zaistnieniu bqdQone udzielane, je2eli

zamawiaj 4cy przewiduj e udzielenie takich zam6wi eri

Nie,Jotyczy

4. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim musz4

odpowiada3 oferly wariantowe , jeaeli zamawiaj4cy dopusrzcza ich skladanie

Nie dotyczy

6. Informacje dotyczqce walut obcych, w jakich mog4 by6 prowadzone rozliczenia mipdzy

zamawiajqcym a wykonawc4 jeZeli zamawiajqcy przewidluj e rozliczenia w walutach obcych

Nie dotyczy

'7 . Je,2eli zamawiaiqcy przewiduje aukcjq elektroniczn4

a. informacja o przewidywanym wyborze najkorzyr;tniejszej oferfy z zastosowaniem aukcji

elektronicznej

b. rvymagania dotycz4ce rejestracji iidentyfikacji w1'konawc6w w fym wymagania techniczne

urzqdzeh informafYcznYch

c. irformacja, kt6re spo6r6d krlteri6w oceny ofert bpd4 slosowane w toku aukcji elektronicznej
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Nie

ko66 zwrotu koszt6w udzialu w postQpowaniu, jeZeli zamawiaiqcy przewiduje ich zwrot.

XIX. Lista zal4cznik6w

iki skladaj4ce sie na integraln4 czeS6 specyfikacji:

formularza ofertowego- z,alqcznik nt 1

formularza cenowego- zalqcznik nr 2

iadczenie o spelnieniu warunk6w udziatu w postqpowaniu- zalqcznik nr 3

umowy- zalqczniknr 4

iadczenie finansowe- zalqczniknt 5

iadczenie o braku podstaw do wykluczenia- zalqcznik nr 6



Zalqcznik nr I

(piecz96 firmy)
(miejscowoSi, data)

Odpowiadaj4c na ogloszenie w sprawie zam6wienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy

z dnia 29.01.2004 r. Prawo zam6wieri publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z poLn. zm.)

kt6rego przedmiotem jest: Dostawa mleka i przetwor6w mlecznych

dla Szkoly Podstawowei nr 20 w Lublinie:

FORMULARZ OFERTY na Dostawg mleka i przetwor6w mlecznych

Dane Wykonawcy
Nazwa:

Siedziba:

Numer telefonu: .......

Numer faksu:

Numer REGON: . . .. ,

Oferujemy wykonanie zam6wienia zgodnie ze specyfikacj4 istotnych warunk6w zam6wienia

w cenie wynikaj4cej z formularua ofert cenowych za cenQ:

....21netLo + VAT tj. brutto

Oscrba do kontakt6w z Zamawiaj4cym odpowiedzialnq za wykonanie zobowiqza{ umowy jest:

tel. kontaktowy, faks:

oswiadczenie dotycz4ce postanowieri specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia.

l. Oswiadczamy,2e zapoznalismy sig ze specyfika.cjq istotnych warunk6w zam6wienia, nie

wnosimy Ladnych zastrzeleh orazuzyskali5my niezbEdne informacje do przygotowania oferty.

2. Oswiadczamy, Ze uwaLamy sip za zwiqzanych z ctfertqptzez azas wskazany w specyfikacji

istotnych warunk6w zam6wienia.

3. Oswiadczamy, 2e zalqczone do specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia wymagania

stawiane wykonawcy oraz postanowienia umowy zostaly przeznas zaakceptowanebezzastrzeleh

i zobowi4zujemy siq w przypadku wyboru naszei oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie

w y znaczo ny m pr zez Zamaw iaj qc e go .
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Zal4czniknr 2

FORMULARZ ofert cenowych
dostawa mleka i przetwor6w mlecznych

Lp. ASORTYMENT J.m. Planowana

iloSi

Cena

jednostko

wa

netto (zt)

Stawka

vat

Cena

Jednostkowa

brutto (zl)

WartoSi

Netto (zl)

WartoS6

VAT (zl)

WartoSi

brutto

(zt)

Smietana 30%o do zup
i sosr'rw 450 s

szt. ')n

2. Smietana 18% 400 g szt. I 000

J. Twar6g p6ltlusty kg 60

4. Twar6g p6ttlusty kostka
z)vs

SZt. 40

5. Ser z6lty twardy kg 100

6. Maslo extra zawart.
Tluszczu mlecznego 82
% bez konserwant6w
200 s.

SA. 660

7. Masio klarowane op.
500e

SZI, 50

8. Mleko Swieze 2 o/o ll
butelka olastikowa

szl. 700

9. Jogurty owocowe
r6zne smaki l20g

s^. 500

10. Jogurt owocowy r6zne
smaki pitny, butelka
250s.

sn. I 500

11 Serek homogenizowany
r6zne smaki op.150s

szt. 400

12. Ser 26ky plastry
oo.1 50s

szL 240

1a
lJ.

Jogurt naturalny ggsty
typu greckiego
ooakowanie 400e

\fi. 1000

Razem

Opakowania szczelne bez uszkodzeri. Termin przydatnoSci do spoZycia: na opakowaniu, minimum l0 dni.

Wszystkie produkty maj4 spelniad wymogi z Rozporz4dzenia Ministra Zdrowia z dnia 26.08.2015r.

( Dz. U. 2015 poz.1256)
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Zalqcznik nr 3

WIADCZENIE O SPET,NIENIU WARUNKOW UDZLA\"U W POST4POWANIU
O ZAMoWIENIE PIJBLTCZNE. Art. 22 USt,l USTAWV OPZP

wykonawcy

Ad wykonawcy

Data

iadczam, ze spelniam nizej wymienione warunki udzialu w postQpowaniuo a mianowicie:

osiadam uprawnienia do wykonywania wymaganej przedmiotem zam6wienia dzialalnoSci,

noSci zgodnie z wymogami ustawowymi,

iadam niezbEdn4 wiedzg i doSwiadczenie oraz dysponujE potencjalem technicznym

mi zdolnymi do wykonania zamowienia lub przedstawi4 pisemne zobowiqzanie innych

iot6w do udostgpnienia potencjalu technicznego i os6b zdolnych do wykonania zam6wienia;

3.

4.

ZA

po

SQ

Na

rjdujE siE w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajqcej wykonanie zam6wienra,

ie podlegam wykluczeniu z postgpowania o zam6wienie publiczne na podstawie art.24 prawa

wieri publicznych.

kahde lqdanie Zamawiajqcego dostarczE niezwlocznie odpowiednie dokumenty

iefizajqce prawdziwoSd ka2dej z kwestii zawartych w oSwiadczeniu, wszystkie informacje

ne z prawdq.

(data i czytelny podpis osoby upowa2nionej)



Zalqcznik nr 4
WZOR UMOWY

uMowA NR......

zawartawdniu )i T::: Tffl;,:lTffi;il#recznvch
pomiqdzy:
Szkol4 Podstawowqnr 20 w Lublinie, al. Pilsudskiego 26,20-407 Lublin reprezentowanqprzez
Dyrektora Szkoty: KingE Ostrowsk4
zwanym w dalszej czESci umowy ,,Zamawiaj4cym"
A

reprezentowanym pnez

zwanym w dalszej czESci umowy,,Wykonawc4"
wylonionym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie zprzepisami ustawy Prawo Zamowien
publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz.2164 z po2n. zm.) w wyniku,
kt6r:e go o ferta zo staLa wybrana, j ako naj ko rzystn i ej sza.

$1
1. Przedmiotem niniejszej umowy se dostawy artykul6w ZywnoSciowych do siedziby
Zamawiajqcego zgodnie z wykazem asortymentowym okre5lonym w zalqczniku nr 2 do niniejszej
umowy.
2. Z,amawiajqcy zastrzega sobie prawo zmiany (zwigkszenia lub zmniejszenia) ilo5ci asortymentu
podanego w zalqczniku nr 2 w zaleZnolci od ilo5ci dzieci korzystaj4cych ze stol6wki
i potrzeb szkoly w okresie od dnia podpisania umowy <lo 30.06.2017 r.
3. Lqczna wartoSi umowy na dostawE mleka i przetwor6w mlecznych wynosi

i;i;;;;, i llfll: z,)
i ur,vzglEdnia wszystkie czynniki cenotw6rcze (VAT, koszty transportu i ubezpieczenia podczas
transportu).

$2
1. Wykonawca dostarczy produkt wy'tworzony zgodnie z obowi4zuj4cymi przepisami:

a. ustaw4 z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczehstwie zyvnorici i zywienia (Dz. U.22015 r.
poz, 594 z po2n. zmianami) oraz ustawq z dnia 21 grudnia 2000 roku, o jakoSci handlowej

artykui6w rolno-spozywczych (Dz. U. 22015 r. poz. 678 ) wraz z aktami wykonawczymi

b. rvymogami zawartymi w Rozporzqdzeniu Minist,ra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015 r.
w sprawie grupy Srodk6w przeznaazonych do sprzecla2y dzieciom i mlodzie?y w jednostkach

systemu oSwiaty oraz wymagari, jakie muszq spelniai Srodki spo|ywcze stosowane w ramach

2ywienia zbiorowego w tych jednostkach (Dz.U. 22015r.po2.1256).

2. ,Zamawiajqcy zobowi4zuje siQ do informowania w formie zam6wienia telefonicznego
Wylconawcy o iloSci i asortymencie towaru na dzieh przed realizacjqzam6wienia, a Wykonawca
zobowi4zuje sip wg zam6wienia dostarczyi towar w pierwszym gatunku, kt6rego termin
waznoSci uplywa nie wcze6niej niz 5 dni po dacie dostary oraz z cechami podanymi w SIWZ,
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wlasnym transportem na sw6j koszt do siedziby Zamawiajqcego - Szkola Podstawowa nr 20
w l,ublinie, al. Pilsudskiego 26.

3.Wykonawca wszystkie dostawy wyrob6w dla Zamawiajqcego bgdzie realizowal:
a) od poniedziaiku do pi4tku w godzinach od 7oo do 10oo,

b) w wyj4tkowych sytuacjach moze nast4pic zmiana godziny dostawy po uprzednim uzgodnieniu
te lefon i cznym pom i gdzy Wykonaw cq a Zamawiaj 4cym.

4. Osobq odpowiedzialnq za realizacjg zamowienia ze strony Zamawiajqcego
Keczmerska tel. 81 532-14-35 wew.l2

jest Hanna

5. Wykonawca zobowiqzuje sig do elastycznego reagowania na zwiqkszone lub zmniejszone
potrzeby Zamawiajqcego w stosunku do danego asortymentu lub caloSci dostawy.

7. Zawartolc zanieczyszczeh w produkcie oraz dozwolonych substancji dodatkowych i substancji
pomagaj4cych w przelwarzaniu, a takze wymagania mikrobiologiczne zgodnie z aktualnie
obowi4zuj4cym prawem.

8. Wykonawca dostarczy przedmiot zam6wienia specjalistycznym Srodkiem transportu
przystosowanym do przewozu zywnoSci, zgodnie z obowiqzuj4cymi przepisami i opiniq
Sanepidu.

9. Dow6z artykul6w Zywno$ciowych do magazynu Zamawiajqcego odbywa6 siQ bEdzie

ubezpieczonym transportem Wykonawcy, a dostawa zlo2ona zostanie w magazynie wskazanym
przez o sobE o dpowiedzi alnq za r ealizacjg umowy ze strony Zamaw iajqce go .

10. Dostawa zam6wionych artykul6w nast4pi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

11. Wykonawca zwiqzany jest cenami z przedlolonej oferty przez caly okres obowiqzywania
umowy.

12. W sytuacji nie wywi4zania sig przez WykonawcQ ze zobowiqzania utrzymania stalo6ci cen

Zamawiajqcy ma prawo odst4pii od umowy ze skutkiem natychmiastowym bez jakichkolwiek

roszczeh ze strony Wykonawcy.

$3
Zamawiajqcy dopuszcza mozliwoSi zast4pienia czgSci oferowanego przedmiotu umowy
zanriennikami, jezeli zprzyczyn obiekty.wnych nie jest mozliwarealizacja zam6wienia, a produkt

zanrienny ma jakoSi nie gorsz4 i ceng nie wyLszqniz oferowany pierwotnie.

$4
1. Odebranie towaru bEdzie poprzedzone badaniem iloSciowym i jako6ciowym wykonanym przez

przedstawicieli stron w siedzi bie Zamaw iai qcego.

2. W sytuacji stwierdzenia przez Zamawiajqcego brak6w iloSciowych w dostawie, Zamawiajqcy

w oi4gu 2 godzin od ich stwierdzenia powiadomi WykonawcE, kt6ry w terminie 24 godzin

zobowiqzany jest do uzupelnienia brak6w. Niedotrzymanie powyzszego terrninu moze skutkowai

naliczeniem kary umownej w wysoko6ci 0,100 wartoSci brutto brakujqcej czqSci dostawy za

kaldqgodzinE zwloki.

3. Zamawiaj4cy ma prawo do zloaenia reklamacji w przypadku ujawnienia przy odbiorze

zanr6wionej czgsci dostawy, brak6w ilo6ciowych w poszczeg6lnych opakowaniach, wad
jakoSciowych dostarczonego towaru oraz towar6w przeterminowanych lub uszkodzenia towaru.

Ponadto Zamawiajqcy ma prawo do zlo\enia reklameLcji w przypadku ujawnienia wad ukrytych

towaru.
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$s
1. W przypadku stwierdzenia pruez Zamawiajqcego wadliwej partii dostarczonego towaru,
Zamawialqcy zloLy reklamacje a Wykonawca usunie j4 w terminie niezwlocznym.
2. Reklamacje bEd4 skladane telefonicznie lub faksem przez osobE odpowiedzialnqza realizacjq
umowy ze strony Zamawiajqcego i niezwlocznie potwierdzone na piSmie.
3. Zamawiajqcemu przysluguje prawo odmowy przyjgcia towaru dostarczonego z opo2nieniem.

$6
Zaplata nalezno6ci za wykonan4 dostawE nastqpi przelewem na podstawie faktury zbiorczej
wystawionej raz w tygodniuprzez Wykonawcg w terminie 2l dni od daty jej otrzymania na konto
Wykonawcy wskazane na fakturze.

s7
1. I)opuszcza siQ zmianE cen o wskaZnik kwartalny produkt6w stanowi4cych przedmiot
zamowienia w oparciu o wskaZnik cen towar6w publikowan!, co kwartal przez GUS.
W przypadku zmiany stawek VAT zmieni siE r6wniez cena o r6znicE migdzy poprzedniq
a aktualn4 stawk4. Dopuszcza siE zmiang ceny po uprzednim poinformowaniuZamawiaj4cego.

2. Strony dopuszczaj4 mozliwo5i obnizenia cen dostarczanych artykul6w zywno5ciowych
w przypadku wyst4pienia oko I icznoSci skutkuj qcych tak,im obn izen iem.

$8
1. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia podpisania do dnia 30,06.2017 r.

2. I{a2da ze stron moLe wypowiedziei niniejszq umowQ za l-miesigcznym okresem
wypowiedzenia, w przypadku nie wywi4zania siE przez jednq ze stron z istotnych warunk6w
nini{szej umowy. W razie raZqcego naruszenia postanowieri niniejszej umolvy, w szczeg6lnoSci
powtarzajqcych siE opo2nieh w realizacji dostaw, uzasadnionych zastrze2eniach co do jako$ci
dostarczonego towaru, mimo bezskutecznego wezwania do zaprzestania naruszeh, stronie
poszkodowanej przysluguje prawo odst4pienia odmovry ze skutkiem natychmiastowym z winy
strony naruszaj4cej.

$e
1. Zniany niniejszej umowy wymagaj4 formy pisemnej pod rygorem niewaznoSci.

2. Zakazuje sig zmian postanowieh zawartej umowy w stosunku do tre5ci oferty, na podstawie

kt6rej dokonana wyboru Wykonawcy, chyba ze koniecznoSi wprowadzenia takich zmian wynika
z okolicznoSci, kt6rych nie mozna bylo przewidzie| w chwili zawarcia umov\ry, lub zmiany te s4

korzystne dla Zamawiaj 4cego.

s10
L S'ykonawca zaplaci Zamawiajqcemu karg umownq w wysokoSci 10o/o warto6ci umowy netto

w przypadku odst4pienia od umowy lub jej rozwiqzania z przyazyn leiqcych po stronie

Wyk.onawcy.

2. Zamawiajqcy zaplaci Wykonawcy karg umownq w wysoko5ci 10o/o warto$ci wynagrodzenia

brutlo przypadku odst4pienia od umowy lub jej rozwiqzania z przyczyn le2qcych po stronie

Zamawiajqcego.
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2.

Si

$11
sprawach nieuregulowanych niniejsz4 umowq zastosowanie malq przepisy Kodeksu

ZamSwien Publicznvchilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
Dz. U. 2 2015 r., poz. 2164 z p62n. zm.).

wentualne spory wynikle z wykonania umowy bEd4 rozstrzygane przez sqd wlaSciwy dla
ziby Zamawiaj4cego.

$12
Un{owa zostala sporz4dzona w dw6ch jednobrzmi4cych egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz
dla Wykonawcy i jeden egzemplarz dla Zamawiajqcego.

Zamawiajqcy:



Zal1cznik nr 5

Przystgpuj4c do udzialu w postQpowaniu o zam6wienie publiczne nai

,,na dostawe mleka i przetwor6w mlecznych dla Szkoly Podstawowej nr 20
w Lublinie"

skladamy nastppuj4ce o6wiadczenia :

OSWIADCZENIE FINANSOWE

OSwiadczamy, 2e dysponujemy Srodkami finansowymi na realizacjg dostaw objptych

zam 6wi enie m b ez uwzgl gdn i e nia zob owiqzan z t14ulu i nnych zam6wieh.

OSWIADCZENIE O NIEZALEGANIU Z PN.ATNOSCIAMI

OSwiadczamy,2e nie zalegamy z uiszczeniem naleznych oplat na rzecz:

l. ZakladuUbezpieczeri Spolecznych lub KRUS

2.Urzgdu Skarbowego

OSWIADCZAMY" ZE NIE OTWARTO WOBEC NAS. LIKWIDACJI ANI NIE OGLOSZONO

UPADLOSCI.

(podpis osoby upowa2nionej)
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Zalqcznik nr 6

OSWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Wykonawca oSwiadcza, 2e nie podlega wykluczeniu z postEpowania o udzielenie

zanr6wienia publicznego na podstawie art.24 ust. 1 ustawy Prawo zam6wienpublicznych:

1. Nie wyrzqdzil szkody nie wykonuj4c zamowienia lub wykonujqc je nienalezycre orcz 2e

szkoda taka nie zostala stwierdzona orzeczeniem s4du, kt6re uprawomocniloby siE w okresie

3 lat przed wszyciem postEpowania.

2. Nie otwafto w stosunku do niego likwidacji lub nie ogloszono upadloSci, z wyj4tkiem gdzie

po ogloszeniu upadloSci Wykonawca zawarl uklad zatwierdzony prawomocnym

postanowieniem s4du,2e uklad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidacjE

maj4tku upadlego;

3. Nie zalega z uiszczaniem podatk6w, oplat lub skladek na ubezpieczenie spoleczne lub

zdrowotne, z wyjqtkiem przypadku, gdy Wykonawca uzyskal przewidziane prawem

zwcrlnienie, odroczenre, rozloZenie na raty zalegtych platno5ci lub wstrzymanie w caloSci

wykonania decy zji wlaSciwego organu.

4. Nie jest osob4 frzyczn4 kt6r4 prawomocnie skazano za przestppstwo popelnione

w zwiqzku z postqpowaniem o udzielenie zamowienia, przestqpstwo przeciwko prawom os6b

wykonuj4cych pracq zarobkow4 przestEpstwo przeciw Srodowisku, przestgpstwo

przekupstwa, przestppstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestEpstwo

popelnione w celu osi4gnigcia korzySci majqtkowych, a tak2e za przestppstwo skarbowe lub

przestqpstwo udzialu w zorganizowanej grupie albo zwi4zku maj4cych na celu popelnienie

przcstqpstwa lub przestgpstwa skarbowego;

5. Nie jest podmiotem zbiorowym, wobec kt6rego sed orzekl zakaz ubiegania siQ

o zam6wienie, na podstawie przepis6w o odpowiedziLalnoSci podmiot6w zbiorowych za azyny

zabronione pod groZb4 kary.

podpis osoby upow a/nionej
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