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SPECYFIKACJA	ISTOTNYCH	WARUNKÓW	ZAMÓWIENIA	

	

	

	
dotyczy	postępowania	o	udzielenie	zamówienia	publicznego	o	wartości	szacunkowej	

nieprzekraczającej	214	000	EURO	prowadzonego	w	trybie	przetargu	nieograniczonego	pn.:	
	

Dostawa	artykułów	spożywczych	do	stołówki	szkolnej	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Zatwierdzam		

	
	
	
	
	

	
Lublin,	dn.		15.12.2020	r.	
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ROZDZIAŁ	I.	Nazwa	oraz	adres	Zamawiającego:	
Zamawiający:	Szkoła	Podstawowa	nr	32	z	Oddziałami	Integracyjnymi	im.	Pamięci	Majdanka	w	
Lublinie	
Adres:	ul.	Kazimierza	Przerwy-Tetmajera	2,	20-362	Lublin	
NIP	946-18-29-818	
Strona	internetowa:	http://www.sp32.lublin.eu/	
E-mail:	poczta@sp32.lublin.eu	
Tel.:	817441644	
Faks:	817441644	
	
ROZDZIAŁ	II.	Tryb	udzielenia	zamówienia:		
1. Postępowanie	jest	prowadzone	w	trybie	przetargu	nieograniczonego	na	podstawie	art.	10	ust.	1	

w	związku	z	art.	39-46	ustawy	z	dnia	29	stycznia	2004	r.	–	Prawo	zamówień	publicznych	(tekst	
jednolity	Dz.	U.	Z	2019	r.	poz.	1843z	późn.	zm.)	zwanej	dalej	„ustawą	Pzp”.		

2. Wartość	szacunkowa	zamówienia	nie	przekracza	równowartości	221	000	euro.		
Specyfikacja	 istotnych	 warunków	 zamówienia	 została	 sporządzona	 zgodnie	 z	 art.	 36	 ustawy.	
Ilekroć	 w	 niniejszej	 specyfikacji	 istotnych	 warunków	 zamówienia	 zastosowane	 będzie	 pojęcie	
„SIWZ”,	będzie	ono	dotyczyło	niniejszego	dokumentu.		
Numer	 postępowania	 nadany	 przez	 Zamawiającego	 to:	 INT.261.2.2020	 W	 kontaktach	
z	Zamawiającym	Wykonawcy	powinni	powoływać	się	na	ten	właśnie	numer.	
	

ROZDZIAŁ	III.	Opis	przedmiotu	zamówienia:		
1. Przedmiotem	 zamówienia	 jest	 dostawa	 artykułów	 spożywczych	 do	 stołówki	 szkolnej	

z	podziałem	na	części:	

Część	 I	 Dostawa	 mięsa	 i	 wędlin	 zgodnie	 z	 opisem	 przedmiotu	 zamówienia	 podanym	
w	Załączniku	nr	2.1	do	SIWZ;		
Kody	CPV:	
15100000-9	Produkty	zwierzęce,	mięso	i	produkty	mięsne	
15131100-6	Produkty	mięsno-wędliniarskie		
15131120-2	Produkty	wędliniarskie		
15131130-5	Wędliny		
15131135-0	Wędliny	drobiowe	
	
Część	II	Dostawa	drobiu	zgodnie	z	opisem	przedmiotu	zamówienia	podanym	w	Załączniku	nr	
2.2	do	SIWZ;		
Kody	CPV:	
15112000-6	Drób		
15112100-7	Świeży	drób	

Część	III	Dostawa	pieczywa	zgodnie	z	opisem	przedmiotu	zamówienia	podanym	w	Załączniku	
nr	2.3	do	SIWZ;		
Kody	CPV:	
15811000-6	Pieczywo	
15810000-9	Pieczywo,	świeże	wyroby	piekarskie	i	ciastkarskie	

Część	 IV	 Dostawa	 produktów	 spożywczych	 zgodnie	 z	 opisem	 przedmiotu	 zamówienia	
podanym	w	Załączniku	nr	2.4	do	SIWZ;		
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Kod	CPV:	
15800000-6	Różne	produkty	spożywcze	

Część	V	Dostawa	produktów	mleczarskich	zgodnie	z	opisem	przedmiotu	zamówienia	podanym	
w	Załączniku	nr	2.5	do	SIWZ;		
Kod	CPV:	
15500000-3	Produkty	mleczarskie	

Część	 VI	 Dostawa	 produktów	 garmażeryjnych	 zgodnie	 z	 opisem	 przedmiotu	 zamówienia	
podanym	w	Załączniku	nr	2.6	do	SIWZ;		
Kod	CPV:	
15894300-4	Dania	gotowe	

Część	VII	Dostawa	warzyw	i	owoców	zgodnie	z	opisem	przedmiotu	zamówienia	podanym	w	
Załączniku	nr	2.7	do	SIWZ;		
Kod	CPV:	
03220000-9	Warzywa,	owoce	i	orzechy	
	
Część	VIII	Dostawa	mrożonek	zgodnie	z	opisem	przedmiotu	zamówienia	podanym	w	
Załączniku	nr	2.8	do	SIWZ	
Kod	CPV:	
15800000-6	Różne	produkty	spożywcze	

	
2. Wykonawca	jest	zobowiązany	posiadać	przez	cały	okres	trwania	umowy:	

1) aktualną	decyzję	Państwowego	Powiatowego	Inspektora	Sanitarnego	lub	Weterynaryjnego	o	
zatwierdzeniu	zakładu	w	zakresie	części	zamówienia	lub	rodzaju	żywności	(grupy	produktów)	
obejmujących	przedmiot	zamówienia,	o	której	mowa	w	art.	61	i	62	ustawy	z	dnia	25	sierpnia	
2006	r.	o	bezpieczeństwie	żywności	i	żywienia	(Dz.	U.	z	2010	r.	nr	136,	poz.	914	z	późn.	zm.)	–	
jeżeli	ustawy	nakładają	obowiązek	posiadania	takich	uprawnień;	

lub	

aktualne	 zaświadczenie	 o	 wpisie	 do	 rejestru	 zakładów	 wydane	 przez	 organa	 urzędowej	
kontroli	na	podstawie	art.	62	ust.	1	pkt	4	ustawy	z	dnia	25	sierpnia	2006	r.	bezpieczeństwie	
żywności	 i	żywienia	(Dz.	U.	z	2010	r.	Nr	136,	poz.	914	z	późn.	zm.)	-	 jeżeli	ustawy	nakładają	
obowiązek	posiadania	takich	uprawnień;	

2) potwierdzenie	 zgłoszenia	 działalności	 gospodarczej	 w	 zakresie	 produkcji,	 składowania,	
konfekcjonowania	i	obrotu	artykułami	rolno	–	spożywczymi,	wydanego	przez	Wojewódzkiego	
Inspektora	 Jakości	 Handlowej	 Artykułów	 Rolno	 –	 Spożywczych,	 właściwego	 ze	 względu	 na	
miejsce	 zamieszkania	 lub	 siedzibę	WYKONAWCY	 zgodnie	 z	 art.	 12	 ust.	 1	 ustawy	 z	 dnia	 21	
grudnia	2000r.	o	jakości	handlowej	artykułów	rolno	–	spożywczych,	-	jeżeli	ustawy	nakładają	
obowiązek	posiadania	takich	uprawnień.	

3) certyfikat	 systemu	 HACCP	 wydany	 przez	 firmy	 posiadające	 akredytacje	 i	 uprawnienia	
Polskiego	 Centrum	 Akredytacji	 z	 siedzibą	 w	 Warszawie	 lub	 krajowej	 organizacji	
akredytacyjnej	dla	danego	kraju,	wraz	z	oświadczeniem	o	prowadzeniu	wewnętrznej	kontroli	
jakości	 zdrowotnej	 żywności	 i	 przestrzegania	 zasad	 higieny	 w	 procesie	 produkcji	 z	
uwzględnieniem	 zasad	 systemu	 HACCP	 lub	 zasady	 dobrej	 praktyki	 produkcyjnej	 (GMP	 –	
dokumenty	GMP	dotyczą	producentów	na	etapie	produkcji	pierwotnej);	
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lub	

zaświadczenie	 właściwego	 organu	 Państwowej	 Inspekcji	 Sanitarnej	 lub	 organu	 Inspekcji	
Weterynaryjnej	o	sprawowaniu	nadzoru	nad	stosowaniem	zasad	wdrożonego	sytemu	HACCP.	
Przedłożone	 zaświadczenie	winno	potwierdzać,	 że	Wykonawca	wdrożył	oraz	 stosuje	 zasady	
systemu	 HACCP	 –	 podstawa	 prawna	 art.	 59	 i	 73	 ustawy	 z	 dnia	 25	 sierpnia	 2006	 r.	 o	
bezpieczeństwie	żywności	i	żywienia	(Dz.	U.	z	2010,	Nr	136,	poz.	914	z	późn.	zm.).	

3. Wykonawca	ponosi	całkowitą	odpowiedzialność	za	dostawę	towaru	i	zobowiązany	jest	należycie	
zabezpieczyć	towar	na	czas	przewozu.	

4. Wykonawca	jest	zobowiązany	do	zapewnienia	właściwego	transportu	przedmiotu	zamówienia	w	
sposób	 nie	 oddziałujący	 negatywnie	 na	 przydatność	 do	 spożycia	 artykułów	 oraz	 ich	 walory	
użytkowe,	odżywcze,	smakowe	i	jakościowe.		

5. Zamawiający	wymaga,	żeby	każdy	pojazd,	którym	będzie	dostarczana	żywność	posiadał	decyzję	
Państwowego	 Powiatowego	 Inspektoratu	 Sanitarnego	 stwierdzającą	 spełnienie	 warunków	 do	
higienicznego	 przewozu	 określonych	 produktów	 spożywczych.	 Zamawiający	 zastrzega	 sobie	
prawo	do	zażądania	stosownego	dokumentu	w	momencie	dostawy	produktów.	

6. Na	 każde	 wezwanie	 Zamawiającego	 Wykonawca	 przedłoży	 kopię	 świadectwa	 dopuszczenia	
pojazdu	przez	Inspekcję	Weterynaryjną	lub	Inspekcję	Sanitarną	do	w/w	celu.		

7. Przedmiot	 zamówienia	 musi	 być	 wytworzony	 i	 dostarczony	 zgodnie	 z	 niżej	 wymienionymi	
normami	i	przepisami:		
⎯ Ustawą	 z	dnia	25	 sierpnia	2006	 r.	 o	bezpieczeństwie	 żywności	 i	 żywienia	 (Dz.	U.	 2015	poz.	

594.)	;		
⎯ Ustawą	z	dnia	21	grudnia	2000	r.	o	jakości	handlowej	artykułów	rolno	–	spożywczych	(Dz.	U.	z	

2015	r.	poz.	678);		
⎯ Ustawą	z	dnia	16	grudnia	2005	r.	o	produktach	pochodzenia	zwierzęcego	(Dz.	U.	z	2006	r.,	Nr	

17,	poz.	127,	z	późn.	zm.);		
⎯ Rozporządzeniem	 Ministra	 Zdrowia	 z	 dnia	 22	 listopada	 2010	 r.	 w	 sprawie	 dozwolonych	

substancji	dodatkowych	(Dz.	U.	z	2010r	nr	232	poz.	1525	z	późn.	zm.)		
⎯ Rozporządzeniem	 Ministra	 Rolnictwa	 i	 Rozwoju	 Wsi	 z	 dnia	 23	 grudnia	 2014	 r.	 w	 sprawie	

znakowania	poszczególnych	rodzajów	środków	spożywczych	(Dz.U.	2015	poz.	29	z	późn.	zm.)	
⎯ Rozporządzeniem	 Ministra	 Zdrowia	 z	 dnia	 5	 sierpnia	 2015	 r.	 w	 sprawie	 grupy	 środków	

przeznaczonych	 do	 sprzedaży	 dzieciom	 i	 młodzieży	 w	 jednostkach	 systemu	 oświaty	 oraz	
wymagań,	jakie	muszą	spełniać	środki	spożywcze	stosowane	w	ramach	żywienia	zbiorowego	
w	tych	jednostkach	(Dz.	U.	z	dnia	28	sierpnia	2015	r.	poz.	1256).	

10. Łączną	ilość	poszczególnego	rodzaju	asortymentu,	wchodzącego	w	skład	przedmiotu	zamówienia	
określają	Załączniki	nr	2.1-2.8	do	SIWZ.		

11. Zamawiający	 zastrzega	 sobie	 prawo	 dokonywania	 przesunięć	 ilościowych	 między	 pozycjami	
zawartymi	w	załącznikach	nr	2.1-2.8	do	SIWZ,	tj.	zamówienia	 innej	 ilości	poszczególnych	pozycji	
po	 cenach	 jednostkowych	 zawartych	 w	 umowie.	 Zamawiający	 podkreśla	 jednak,	 że	 w	 ramach	
poszczególnych	 części,	 wartość	 zawartych	 na	 podstawie	 niniejszego	 postępowania	 umów	
pozostaje	taka	sama.		

12. Wszystkie	 wymienione	 w	 wykazie	 artykuły	 opatrzone	 nazwami	 mają	 na	 celu	 określenie	
wymaganych	 minimalnych	 parametrów	 jakościowych,	 co	 oznacza,	 że	 Zamawiający	 dopuszcza	
artykuły	 innych	 producentów	 pod	 warunkiem	 spełnienia	 przez	 nie	 minimalnych	 parametrów	
jakościowych,	smakowych	i	użytkowych.	Informujemy,	że	zgodnie	z	art.	30	ust.	5	ustawy	z	dnia	29	
stycznia	2004	r.	Prawo	zamówień	publicznych	(tekst	 jednolity	Dz.	U.	Z	2017	r.	poz.	1579	z	późn	
zm.)	 Wykonawca,	 który	 powołuje	 się	 na	 rozwiązania	 równoważne	 opisywanym	 przez	
Zamawiającego,	 jest	obowiązany	wykazać,	że	oferowane	przez	niego	dostawy,	usługi	 lub	roboty	
budowlane	 spełniają	 wymagania	 określone	 przez	 Zamawiającego”.	 Za	 artykuł	 równoważny	
Zamawiający	uzna	jedynie	taki,	który	ma	tożsame	lub	nie	gorsze	parametry	jakościowe,	smakowe	
i	 użytkowe	 w	 stosunku	 do	 zamawianego.	 W	 przypadku,	 gdy	 Wykonawca	 zaproponuje	 artykuł	



Nr	sprawy:	INT.261.1.2020	

	
str.	5	

równoważny,	 informacja	 o	 tym	 musi	 znaleźć	 się	 w	 ofercie	 (należy	 podać	 nazwę	 artykułu	
równoważnego	wraz	z	 jego	wagą	brutto/netto).	W	przeciwnym	razie,	w	przypadku	wyboru	jego	
oferty,	 Wykonawca	 musi	 dostarczyć	 artykuły	 zgodne	 z	 ofertą.	 W	 przypadku,	 gdy	 artykuły	
przedstawione	 jako	 równoważne	 nie	 będą	 zgodne	 z	 podaną	 wyżej	 definicją	 artykułu	
równoważnego,	oferta	zostanie	odrzucona	zgodnie	z	art.	89	ust.	1	pkt	2	ww.	ustawy.	

13. Oferty	 proponujące	 asortyment	 o	 odmiennych,	 niższych	 od	wymaganych	 parametrach	 zostaną	
odrzucone.		

14. Wykonawca	 zobowiązuje	 się,	 że	 dostarczane	 produkty	 będą	 świeże,	 pełnowartościowe	 oraz	
należytej	jakości.	

15. Dostarczone	 produkty	 mają	 być	 wolne	 od	 wad,	 świeże	 i	 spełniające	 wymagania	 określone	 w	
Załącznikach	nr	2.1-2.8	do	SIWZ	w	zależności	od	części,	na	którą	jest	składana	oferta.	Dostarczany	
przedmiot	 zamówienia	 musi	 spełniać	 obowiązujące	 wymagania	 i	 normy	 jakościowe	 zgodnie	 z	
wymaganiami	zawartymi	w	Polskich	Normach.	

16. Zamawiający	 zastrzega	 sobie	 prawo	 do	 dokonania	w	 czasie	 przez	 siebie	wyznaczonym	 kontroli	
prawidłowości	wykonywania	przedmiotu	umowy	przez	Wykonawcę,	w	szczególności	w	 zakresie	
transportu	 artykułów,	 sposobu	 pakowania	 i	 stanu	 pakowania	 odpowiedniego	 dla	 danego	
artykułu	 spożywczego	 z	 etykietą	 zawierającą:	 nazwę	 handlową	 artykułu,	 ilość	 sztuk	 w	
opakowaniu,	nazwę	i	adres	producenta,	datę	produkcji	i	datę	przydatności	do	spożycia	oraz	klasę	
produktu	(jeśli	dotyczy)	oraz	inne	informacje	wymagane	prawem.	

17. W	 przypadku	 stwierdzonych	 wad	 jakościowych	 lub	 w	 przypadku	 dostarczenia	 przedmiotu	
zamówienia	 innego	 niż	 był	 zatwierdzony	 przez	 Zamawiającego,	 informuje	 on	 Wykonawcę	 o	
stwierdzonej	 wadliwości,	 wstrzymując	 jednocześnie	 zapłatę	 za	 zakwestionowany	 towar	 i	
uruchomi	postępowanie	reklamacyjne.	

18. Termin	na	złożenie	reklamacji	wynosi	2	dni	robocze	od	dnia	otrzymania	przedmiotu	zamówienia.	
19. 	Po	stwierdzeniu	zasadności	 reklamacji	Wykonawca	zobowiązany	 jest	dokonać	wymiany	towaru	

na	wolny	od	wad,	na	własny	koszt,	na	przedmiot	zamówienia.	
20. W	czasie	trwania	umowy	Zamawiający	zastrzega	sobie	prawo	do	2-krotnego	wykonania	na	koszt	

Wykonawcy	 badań	 kontrolnych	 potwierdzających	 zgodność	 produktów	 z	 opisem	 przedmiotu	
zamówienia.	 Laboratorium,	 kierunek	 i	 zakres	 badań	 kontrolnych	 określa	 Zamawiający.	
Stwierdzenie	 niezgodności	 wyrobu	 z	 opisem	 przedmiotu	 zamówienia	 będzie	 podstawą	 do	
wszczęcia	procedury	reklamacyjnej	lub	odstąpienia	od	umowy.	

21. Zamawiający	 zastrzega	 sobie	 prawo	 do	 odmowy	 przyjęcia	 przedmiotu	 zamówienia	
w	następujących	przypadkach:	

a) dostarczonego	w	sposób	niewłaściwy,		
b) dostarczonego	w	uszkodzonym	opakowaniu,	
c) gdy	uszkodzony	jest	przedmiot	zamówienia,	
d) gdy	przedmiot	zamówienia	i	jego	jakość	są	niezgodne	z	opisem	zawartym	w	umowie,	
e) gdy	 jego	 wygląd,	 zapach,	 konsystencja	 budzą	 uzasadnione	 podejrzenia	 co	 do	 jakości	

bądź	przydatności	do	spożycia.	
W	 takim	 wypadku	 osoba	 upoważniona	 w	 imieniu	 Zamawiającego	 do	 odbioru	 zamówienia	
sporządza	 stosowną	 notatkę,	 wskazując	 przyczynę	 odmowy	 przyjęcia	 zamówienia,	 zaś	
Wykonawca	 ma	 obowiązek	 niezwłocznie,	 najpóźniej	 w	 terminie	 1	 dnia	 roboczego	 od	 dnia	
sporządzenia	notatki	dostarczyć	w	sposób	właściwy	przedmiot	zamówienia.	

22. W	 sytuacji,	 gdy	 Wykonawca	 nie	 jest	 w	 stanie	 dostarczyć	 w	 wyznaczonym	 terminie	 produktu	
zgodnego	 z	 opisem	 zawartym	 w	 Załącznikach	 nr	 2.1-2.8	 do	 SIWZ,	 Zamawiający	 ma	 prawo	 do	
nabycia	towaru	poza	obowiązującą	umową	i	obciążenia	kosztami	zakupu	Wykonawcę.	

	
ROZDZIAŁ	IV.	Termin	wykonania	zamówienia.	
1. Umowa	 z	 wybranym	 wykonawcą	 zostanie	 zawarta	 na	 okres	 6	 miesięcy	 licząc	 od	 daty	 jej	

podpisania.	



Nr	sprawy:	INT.261.1.2020	

	
str.	6	

2. Umowa	 ulega	 przedłużeniu	 w	 formie	 aneksu,	 w	 przypadku,	 gdy	 do	 upływu	 terminu	
obowiązywania	 umowy	 nie	 zostanie	 wybrana	 przez	 Zamawiającego	 całkowita	 ilość	 towaru	
określonego	w	umowie,	nie	dłużej	jednak	niż	na	okres	dodatkowych	6	miesięcy.		

3. Jeżeli	 w	 przedłużonym	 okresie	 obowiązywania	 umowy	 nie	 zostanie	 wybrana	 przez	
Zamawiającego	 całkowita	 ilość	 towaru	 określonego	 w	 umowie	 ulega	 ona	 rozwiązaniu,	
a	Wykonawca	 nie	 będzie	 składał	 żadnych	 roszczeń	w	 stosunku	 do	 Zamawiającego	 z	tytułu	 nie	
wybrania	 całkowitej	 ilości	 towaru	 określonego	w	 umowie,	 a	 tym	 samym	 zmniejszenia	 ogólnej	
wartości	brutto	umowy.		

4. Dotyczy	 części	 I,	 II,	 IV,	 V,	 VI,	 VIII:	 Dostawy	wraz	 z	 wniesieniem	 przedmiotu	 zamówienia	 będą	
realizowane	 sukcesywnie,	 transportem	 własnym	 Wykonawcy	 przystosowanym	 do	 przewozu	
żywności,	 nie	 częściej	 niż	 3	razy	 w	 ciągu	 jednego	 tygodnia	 w	 godzinach	 7.00-8.00.	 Przedmiot	
zamówienia	musi	być	dostarczony	w	ciągu	2	dni	roboczych	od	daty	złożenia	zamówienia.	

5. Dotyczy	części	 III	 i	VII:	Dostawy	wraz	z	wniesieniem	przedmiotu	zamówienia	będą	realizowane	
sukcesywnie,	 transportem	 własnym	 Wykonawcy	 przystosowanym	 do	 przewozu	 żywności,	
codziennie	(oprócz	sobót,	niedziel	i	świąt)	w	godzinach	7.00-8.00.	

6. Zamówienia	będą	składane	faksem	lub	za	pomocą	poczty	elektronicznej.	
7. Dostawa	 zamawianych	 artykułów	 do	 siedziby	 Zamawiającego	 będzie	 odbywać	 się	 na	 koszt	

Wykonawcy.	
8. Zamawiający	 zastrzega	 sobie	 możliwość	 składania	 telefonicznej	 korekty	 zamówienia	 na	 24	

godziny	 przed	 realizacją	 zamówienia	 w	 granicach	 (+/-)	 10	 –	 15%	 dla	 poszczególnych	
asortymentów	 oraz	 realizacji	 zamówień	 interwencyjnych	 w	 ciągu	 3	 godzin	 od	 złożenia	
zamówienia.	

	
ROZDZIAŁ	V.		Opis	warunków	udziału	w	postępowaniu	oraz	opis	sposobu	dokonywania	oceny	
spełnienia	tych	warunków.	
1. Prawo	do	ubiegania	się	o	udzielenie	zamówienia	mają	tylko	ci	wykonawcy,	którzy	nie	podlegają	

wykluczeniu	 z	 postępowania	 oraz	 spełniają	 warunki	 określone	 przez	 Zamawiającego	 w	
Ogłoszeniu	o	zamówieniu	i	niniejszej	Specyfikacji	istotnych	warunków	zamówienia	dotyczące:	
1.1 kompetencji	lub	uprawnień	do	prowadzenia	określonej	działalności	zawodowej,	o	ile	wynika	

to	z	odrębnych	przepisów	
1.2 sytuacji	ekonomicznej	lub	finansowej;	
1.3 zdolności	technicznej	lub	zawodowej.	

2. Warunki	udziału	w	postępowaniu:	
2.1.	 Kompetencje	 lub	 uprawnienia	 do	 prowadzenia	 określonej	 działalności	 zawodowej	 -	

Zamawiający	nie	stawia	szczegółowych	warunków	w	tym	zakresie.	
2.2.	 Sytuacja	ekonomiczna	 lub	 finansowa	 -	 Zamawiający	nie	 stawia	 szczegółowych	warunków	w	

tym	zakresie.	
2.3.	 Zdolność	 techniczna	 i	 zawodowa	 –	warunkiem	 udziału	 w	 postępowaniu	 jest	 wykazanie	 się	

przez	 Wykonawcę	 doświadczeniem	 w	 postaci	 wykonania,	 a	w	przypadku	 świadczeń	
okresowych	lub	ciągłych	wykonywania	w	okresie	ostatnich	trzech	lat	przed	upływem	terminu	
składania	ofert,	a	 jeżeli	okres	prowadzenia	działalności	 jest	 krótszy	–	w	 tym	okresie,	min.	2	
dostaw	 odpowiadających	 swoim	 rodzajem	 i	 wartością	 dostawie	 stanowiącej	 przedmiot	
zamówienia.	 Za	dostawy	odpowiadające	 swoim	 rodzajem	 i	wartością	dostawie	 stanowiącej	
przedmiot	 zamówienia	 Zamawiający	 uzna	 dostawy	 w	 części	 I,	 II,	 IV,	 V,	 VI,	 VII,	 artykułów	
spożywczych	o	wartości	zamówienia	brutto	min.	10.000,00	PLN	brutto	każda.	

3. Zamawiający	wykluczy	z	postępowania	Wykonawców	na	podstawie	przesłanek	wynikających	z	
art.	24	ust.	1	oraz	następujących	przesłanek	wynikających	z	art.	24	ust.	5	ustawy	Pzp.:	
3.1	Wykonawcę,	w	stosunku	do	którego	otwarto	likwidację,	w	zatwierdzonym	przez	sąd	układzie	

w	 postępowaniu	 restrukturyzacyjnym	 jest	 przewidziane	 zaspokojenie	 wierzycieli	 przez	
likwidację	 jego	 majątku	 lub	 sąd	 zarządził	 likwidację	 jego	 majątku	 w	 trybie	 art.	 332	 ust.	 1	
ustawy	z	dnia	15	maja	2015	r.	–	Prawo	restrukturyzacyjne	lub	którego	upadłość	ogłoszono,	z	



Nr	sprawy:	INT.261.1.2020	

	
str.	7	

wyjątkiem	 wykonawcy,	 który	 po	 ogłoszeniu	 upadłości	 zawarł	 układ	 zatwierdzony	
prawomocnym	 postanowieniem	 sądu,	 jeżeli	 układ	 nie	 przewiduje	 zaspokojenia	 wierzycieli	
przez	 likwidację	majątku	upadłego,	 chyba	 że	 sąd	 zarządził	 likwidację	 jego	majątku	w	 trybie	
art.	366	ust.	1	ustawy	z	dnia	28	lutego	2003	r.	–	Prawo	upadłościowe.	

4. Poleganie	na	zdolnościach	innych	podmiotów.		
4.1. Wykonawca	 może	 w	 celu	 potwierdzenia	 spełniania	 warunków	 udziału	 w	 postępowaniu		

w	 stosownych	 sytuacjach	 oraz	 w	 odniesieniu	 do	 konkretnego	 zamówienia,	 lub	 jego	 części,	
polegać	 na	 zdolnościach	 technicznych	 lub	 zawodowych	 lub	 sytuacji	 finansowej	 lub	
ekonomicznej	 innych	 podmiotów,	 niezależnie	 od	 charakteru	 prawnego	 łączących	 go	 z	 nim	
stosunków	prawnych.	

4.2. Wykonawca,	 który	 polega	 na	 zdolnościach	 lub	 sytuacji	 innych	 podmiotów,	 musi	 udowodnić	
zamawiającemu,	 że	 realizując	 zamówienie,	 będzie	 dysponował	 niezbędnymi	 zasobami	 tych	
podmiotów,	w	szczególności	przedstawiając	zobowiązanie	tych	podmiotów	do	oddania	mu	do	
dyspozycji	niezbędnych	zasobów	na	potrzeby	realizacji	zamówienia.		

4.3. Zamawiający	 oceni,	 czy	 udostępniane	wykonawcy	 przez	 inne	 podmioty	 zdolności	 techniczne	
lub	 zawodowe	 lub	 ich	 sytuacja	 finansowa	 lub	 ekonomiczna,	 pozwalają	 na	 wykazanie	 przez	
wykonawcę	spełniania	warunków	udziału	w	postępowaniu	oraz	zbada,	czy	nie	zachodzą	wobec	
tego	podmiotu	podstawy	wykluczenia	z	postępowania.		

4.4. W	 odniesieniu	 do	 warunków	 dotyczących	 wykształcenia,	 kwalifikacji	 zawodowych	 lub	
doświadczenia,	wykonawcy	mogą	polegać	na	zdolnościach	 innych	podmiotów,	 jeśli	podmioty	
te	zrealizują	roboty	budowlane	lub	usługi,	do	realizacji	których	te	zdolności	są	wymagane.	

4.5. Wykonawca,	 który	 polega	 na	 sytuacji	 finansowej	 lub	 ekonomicznej	 innych	 podmiotów,	
odpowiada	solidarnie	z	podmiotem,	który	zobowiązał	się	do	udostępnienia	zasobów,	za	szkodę	
poniesioną	przez	zamawiającego	powstałą	wskutek	nieudostępnienia	tych	zasobów,	chyba	że	
za	nieudostępnienie	zasobów	nie	ponosi	winy.		

4.6. Jeżeli	zdolności	techniczne	lub	zawodowe	lub	sytuacja	ekonomiczna	lub	finansowa,	podmiotu	
udostępniającego	zasoby,	nie	potwierdzają	spełnienia	przez	wykonawcę	warunków	udziału	w	
postępowaniu,	kryteriów	selekcji	lub	zachodzą	wobec	tych	podmiotów	podstawy	wykluczenia,	
zamawiający	zażąda,	aby	wykonawca	w	terminie	określonym	przez	zamawiającego:		

a)	zastąpił	ten	podmiot	innym	podmiotem	lub	podmiotami	lub		
b)	zobowiązał	się	do	osobistego	wykonania	odpowiedniej	części	zamówienia,	jeżeli	wykaże	
zdolności	 techniczne	 lub	 zawodowe	 lub	 sytuację	 finansową	 lub	 ekonomiczną,	 o	 których	
mowa	w	ust.	4.1.	

5. Wykonawcy	występujący	wspólnie	
W	przypadku	wykonawców	wspólnie	ubiegających	się	o	udzielenie	zamówienia	zgodnie	z	art.	23	
ustawy	Pzp.:	

a) Oświadczenia	 wymagane	 w	 Rozdziale	 VI	 ust.	 1	 SIWZ	 składa	 każdy	 z	 wykonawców	
wspólnie	ubiegających	się	o	zamówienie.	

b) wykazanie	 spełnienia	warunków	udziału,	o	 których	mowa	w	art.	 22	ust.	 1	ustawy	Pzp.	
następuje	łącznie;	

c) wykazanie	 braku	 podstaw	 do	 wykluczenia	 z	 postępowania	 o	 udzielenie	 zamówienia	
zgodnie	z	art.	24	ustawy	Pzp.	następuje	przez	każdego	z	wykonawców	oddzielnie.		

d) Zamawiający	 zażąda	 przed	 zawarciem	 umowy	 w	 sprawie	 zamówienia	 publicznego	
umowy	 regulującej	 współpracę	 wykonawców	 wspólnie	 ubiegających	 się	 o	 udzielenie	
zamówienia.	

6. Ocena	 spełniania	 warunków	 udziału	 w	 postępowaniu	 oraz	 braku	 podstaw	 do	 wykluczenia,	
nastąpi	 na	 podstawie	 dokumentów	 wskazanych	 w	 Rozdziale	 VI	 SIWZ	 -	 oświadczeń	 wstępnych	
(rozdział	 VI	 ust.	 1	 )	 oraz	 oświadczeń	 i	 dokumentów	 wskazanych	 przez	 Zamawiającego	 na	
podstawie	 Rozporządzenia	 Ministra	 Rozwoju	 z	 dnia	 26	 lipca	 2016	 r.	 w	 sprawie	 rodzajów	
dokumentów,	 jakich	 może	 żądać	 zamawiający	 od	 wykonawcy	 w	 postępowaniu	 o	 udzielenie	
zamówienia	publicznego	(Dz.	U.	z	2016	r.	nr	1126).	
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7. Podwykonawcy	
7.1.	 W	 przypadku,	 gdy	 Wykonawca	 zamierza	 realizować	 przedmiot	 zamówienia	 z	 udziałem	

Podwykonawców	Zamawiający	żąda,	aby	wykonawca	wskazał	te	części	zamówienia,	których	
wykonanie	zamierza	powierzyć	podwykonawcom	i	podania	nazw	(firm)	podwykonawców	-	
zgodnie	z	art.	36b	ustawy	Pzp.	

8. Zamawiający	przewiduje	zastosowanie	procedury	przewidzianej	w	art.	24aa	ust.	1	ustawy	Pzp	–	
w	pierwszej	 kolejności	 Zamawiający	 dokona	 oceny	 ofert	 a	 następnie	 zbada,	 czy	wykonawca,	
którego	oferta	 została	oceniona	 jako	najkorzystniejsza,	 nie	podlega	wykluczeniu	oraz	 spełnia	
warunki	udziału	w	postępowaniu.	

9. Jeżeli	 z	 uzasadnionej	 przyczyny	 wykonawca	 nie	 może	 przedstawić	 dokumentów	 dotyczących	
sytuacji	 finansowej	 lub	 ekonomicznej	 wymaganych	 przez	 Zamawiającego,	 może	 złożyć	 inny	
dokument,	który	w	wystarczający	sposób	potwierdza	spełnianie	opisanego	przez	Zamawiającego	
warunku	udziału	w	postępowaniu.	

10. W	przypadku	wskazania	przez	Wykonawcę	w	ofercie	dostępności	oświadczeń	lub	dokumentów,	o	
których	mowa	ust.	2	–	3	Rozdziału	VI	SIWZ,	w	 formie	elektronicznej	pod	określonymi	adresami	
internetowym	ogólnodostępnych	i	bezpłatnych	baz	danych,	Zamawiający	pobierze	samodzielnie	
z	tych	baz	danych	wskazane	przez	wykonawcę	oświadczenia	lub	dokumenty	

11. W	 przypadku	 wskazania	 przez	Wykonawcę	 w	 ofercie	 oświadczeń	 lub	 dokumentów,	 o	 których	
mowa	 w	 ust.	 2-3	 Rozdziału	 VI	 SIWZ,	 które	 znajdują	 się	 w	 posiadaniu	 Zamawiającego,	 w	
szczególności	 oświadczeń	 lub	 dokumentów	 przechowywanych	 przez	 Zamawiającego	 zgodnie	 z	
art.	97	ust.	1	ustawy	Pzp,	Zamawiający	w	celu	potwierdzenia	okoliczności,	o	których	mowa	w	art.	
25	 ust.	 1	 pkt.	 1	 i	 3	 ustawy,	 korzysta	 z	 posiadanych	 oświadczeń	 lub	 dokumentów	 o	 ile	 są	 one	
aktualne.	

	
ROZDZIAŁ	 VI.	 Wykaz	 oświadczeń	 lub	 dokumentów,	 jakie	 mają	 dostarczyć	 Wykonawcy	 w	 celu	
potwierdzenia	spełniania	warunków	udziału	w	postępowaniu.	
1. Na	 potwierdzenie	 spełnienia	 warunków	 udziału	 w	 postępowaniu	 oraz	 braku	 podstaw	

wykluczenia	wykonawcy	 zobowiązani	 są	 załączyć	do	oferty	oświadczenia	 stanowiące	wstępne	
potwierdzenie	w/w	okoliczności:		
1) Oświadczenie	 dotyczące	 spełniania	 warunków	 udziału	 w	 postępowaniu	 –	 zgodnie		

z	załącznikiem	Nr	3	do	SIWZ	
2) Oświadczenie	dotyczące	przesłanek	wykluczenia	 z	 postępowania	–	 zgodnie	 z	 załącznikiem	

Nr	4	do	SIWZ.	
2. Oświadczenia	 lub	 dokumenty	 składane	 przez	 wykonawcę	 w	 postępowaniu	 na	 wezwanie	

Zamawiającego	 w	 celu	 potwierdzenia	 okoliczności	 o	 których	 mowa	 w	 art.	 25	 ust.	 1	 pkt.	 3	
ustawy	Pzp	(brak	podstaw	do	wykluczenia).	

2.1 Odpis	 z	 właściwego	 rejestru	 lub	 z	 centralnej	 ewidencji	 i	 informacji	 o	 działalności	
gospodarczej,	 jeżeli	 odrębne	 przepisy	 wymagają	 wpisu	 do	 rejestru	 lub	 ewidencji,	 w	 celu	
potwierdzenia	braku	podstaw	wykluczenia	na	podstawie	art.	24	ust.	5	pkt	1	ustawy	Pzp;	

3. Oświadczenia	 lub	 dokumenty	 składane	 przez	 wykonawcę	 w	 postępowaniu	 na	 wezwanie	
Zamawiającego	 w	 celu	 potwierdzenia	 okoliczności	 o	 których	 mowa	 w	 art.	 25	 ust.	 1	 pkt.	 1	
ustawy	Pzp	(spełnianie	warunków	udziału	w	postępowaniu).	
Wykaz	 dostaw	 wykonanych,	 a	 w	 przypadku	 świadczeń	 okresowych	 lub	 ciągłych	 również	
wykonywanych	w	okresie	ostatnich	3	lat	przed	upływem	terminu	składania	ofert,	a	jeżeli	okres	
prowadzenia	 działalności	 jest	 krótszy	 –	 w	 tym	 okresie,	 wraz	 z	 podaniem	 ich	 wartości,	
przedmiotu,	 dat	 wykonania	 i	 podmiotów,	 na	 rzecz	 których	 dostawy	 zostały	 wykonane	 oraz	
załączeniem	 dowodów	 określających	 czy	 te	 dostawy	 zostały	 wykonane	 lub	 są	 wykonywane	
należycie-	 zgodnie	 z	 załącznikiem	Nr	 7	 do	 SIWZ.	 Dowodami	 takimi	mogą	 być:	 referencje	 bądź	
inne	dokumenty	wystawione	przez	podmiot,	na	rzecz	którego	dostawy	były	lub	są	wykonywane	
(jeżeli	 z	 uzasadnionej	 przyczyny	 o	 obiektywnym	 charakterze	 Wykonawca	 nie	 jest	 w	 stanie	
uzyskać	 referencji	 to	 może	 to	 być	 oświadczenie	 Wykonawcy).	 Uwaga:	 W	 przypadku,	 gdy	
przedstawione	 w	 wykazie	 dostawy	 obejmują	 szerszy	 zakres,	 niż	 dostawy	 wskazane	 w	 SIWZ,	
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wymaga	się	od	Wykonawcy	 jednoznacznego	określenia	w	ww.	dokumencie	wartości	dostaw	w	
wymaganym	 zakresie.	W	 przypadku	 świadczeń	 okresowych	 lub	 ciągłych	 nadal	 wykonywanych	
referencje	bądź	inne	dokumenty	potwierdzające	ich	należyte	wykonywanie	powinny	być	wydane	
nie	wcześniej	niż	3	miesiące	przed	upływem	terminu	składania	ofert.	

4. Dotyczy	 wykonawcy,	 który	 ma	 siedzibę	 lub	 miejsce	 zamieszkania	 poza	 terytorium	
Rzeczypospolitej	Polskiej.	
Wykonawca,	 który	 ma	 siedzibę	 lub	 miejsce	 zamieszkania	 poza	 terytorium	 Rzeczypospolitej	
Polskiej	 ma	 obowiązek	 złożyć	 wszystkie	 dokumenty	 wymienione	 w	 rozdziale	 VI	 SIWZ	 z	
zastrzeżeniem,	że:		
4.1 zamiast	 dokumentu	 wymienionego	 w	 rozdziale	 VI.	 ust.	 2.1	 SIWZ	 składa	 dokument	 lub	

dokumenty,	 wystawione	 w	 kraju,	 w	 którym	 wykonawca	 ma	 siedzibę	 lub	 miejsce	
zamieszkania,	 potwierdzające	 odpowiednio,	 że:	
-	 nie	 otwarto	 jego	 likwidacji	 ani	 nie	 ogłoszono	 upadłości	 (dokument	 powinien	 być	
wystawiony	nie	wcześniej	niż	6	miesięcy	przed	upływem	terminu	składania	ofert),	

4.2 Jeżeli	 w	 kraju,	 w	 którym	 wykonawca	 ma	 siedzibę	 lub	 miejsce	 zamieszkania	 	 lub	 miejsce	
zamieszkania	ma	 osoba,	 której	 dokument	 dotyczy,	 nie	 wydaje	 się	 dokumentów,	 o	 których	
mowa	 w	 ust.	 3.1,	 zastępuje	 się	 je	 dokumentem	 zawierającym	 odpowiednio	 oświadczenie	
wykonawcy,	 ze	 wskazaniem	 osoby	 albo	 osób	 uprawnionych	 do	 jego	 reprezentacji,	 lub	
oświadczenie	osoby,	której	dokument	miał	dotyczyć,	złożone	przed	notariuszem	lub	organem	
sądowym,	 administracyjnym	 albo	 organem	 samorządu	 zawodowego	 lub	 gospodarczego	
właściwym	 ze	 względu	 na	 siedzibę	 lub	 miejsce	 zamieszkania	 wykonawcy	 lub	 miejsce	
zamieszkania	 tej	 osoby.	 Dokument	 powinien	 być	 wystawiony	 nie	 wcześniej	 niż	 6	 miesięcy	
przed	upływem	terminu	składania	ofert	

5. Inne	dokumenty	nie	wymienione	w	ust.	1-4.	
5.1. Oświadczenie	 wykonawcy	 o	 przynależności	 albo	 braku	 przynależności	 do	 tej	 samej	 grupy	

kapitałowej;	w	 przypadku	 przynależności	 do	 tej	 samej	 grupy	 kapitałowej	wykonawca	może	
złożyć	wraz	 z	 oświadczeniem	 dokumenty	 bądź	 informacje	 potwierdzające,	 że	 powiązania	 z	
innym	 wykonawcą	 nie	 prowadzą	 do	 zakłócenia	 konkurencji	 w	 postępowaniu	 -	 wzór	
oświadczenia	 stanowi	 załącznik	 nr	 5do	 SIWZ	 –	 należy	 je	 złożyć	 w	 terminie	 3	 dni	 od	
zamieszczenia	 na	 stronie	 internetowej	 Zamawiającego	 informacji,	 o	 której	mowa	w	 art.	 86	
ust.	 5	 ustawy	 Pzp.(nie	 dotyczy	 przypadku	 gdy	 wpłynie	 tylko	 jedna	 oferta)W	 przypadku	
Wykonawców	 występujących	 wspólnie	 w/w	 dokument	 składa	 każdy		
z	Wykonawców	występujących	wspólnie.	

5.2. Dokumenty	wymagane	do	złożenia	wraz	z	ofertą.	
5.1.1 Wypełniony	 i	 podpisany	 formularz	 asortymentowo-	 cenowy	 (Załącznik	 nr	 2.1-2.8	 do	

SIWZ)	w	zależności	od	na	którą	wykonawca	składa	ofertę.	
5.1.2 Wykaz	 dotyczący	 części	 zamówienia,	 których	 wykonanie	 Wykonawca	 zamierza	

powierzyć	podwykonawcom	i	z	podaniem	nazw	(firm)	podwykonawców	(Załącznik	Nr	6	
do	SIWZ)	–	jeżeli	dotyczy.	

	
ROZDZIAŁ	VII.	Sposób	porozumiewania	się	Zamawiającego	z	Wykonawcami	
1. W	postępowaniu	o	udzielenie	zamówienia	oświadczenia,	wnioski,	zawiadomienia	oraz	informacje	

Zamawiający	i	Wykonawcy	przekazują	w	następującej	formie:		
a) pisemnie	na	adres	Zamawiającego:	

Szkoła	 Podstawowa	 nr	 32	 z	 Oddziałami	 Integracyjnymi	 im.	 Pamięci	 Majdanka	
w	Lublinie	ul.	Kazimierza	Przerwy-Tetmajera	2,	20-362	Lublin	

b) faksem(081)	7441644		lub		
c) drogą	elektroniczną	na	adres:	poczta@sp32.lublin.eu	

2. Oferta	powinna	być	sporządzona	w	języku	polskim,	z	zachowaniem	formy	pisemnej	pod	rygorem	
nieważności.	Powinna	zawierać	nazwę	i	dokładny	adres	Wykonawcy	oraz	datę	sporządzenia.		



Nr	sprawy:	INT.261.1.2020	

	
str.	10	

3. Zamawiający	 nie	 dopuszcza	 możliwości	 komunikacji	 Zamawiającego	 z	 Wykonawcami	 przy	
użyciu	 środków	 komunikacji	 elektronicznej,	 w	 sposób	 określony	 w	 dziale	 I	 w	 rozdziale	 2a	
ustawy	Pzp.		

4. Oferta	powinna	być	podpisana	przez	osobę	/osoby/	uprawnioną	do	reprezentowania	Wykonawcy		
i	 składania	oświadczeń	woli	w	 jego	 imieniu	w	zakresie	praw	majątkowych,	zgodnie	z	wpisem	do	
właściwego	 rejestru,	 jeżeli	 odrębne	 przepisy	 wymagają	 wpisu	 do	 rejestru.	
Podpis	 (podpisy)	 złożony	 pod	 ofertą	 powinien	 być	 opieczętowany	 pieczątką	 z	 imieniem		
i	nazwiskiem	składającego	podpis.	Oferta	może	również	być	podpisana	przez	pełnomocnika	z	tym,	
że	do	oferty	należy	załączyć	pełnomocnictwo	w	oryginale	 lub	kopii	poświadczonej	za	zgodność	z	
oryginałem	przez	notariusza	lub	osoby,	których	uprawnienie	do	reprezentacji	wynika	z	dokumentu	
rejestracyjnego	 (ewidencyjnego)	Wykonawcy,	 zgodnie	 ze	 sposobem	 reprezentacji	 określonym	w	
tych	dokumentach.	

5. Zamawiający	nie	dopuszcza	składania	wniosków,	oświadczeń	i	innych	informacji	telefonicznie.	
6. Wykonawca	 może	 w	 formie	 pisemnej	 zwrócić	 się	 do	 Zamawiającego	 o	 wyjaśnienie	 treści	

Specyfikacji	 Istotnych	Warunków	 Zamówienia.	 Zamawiający	 jest	 obowiązany	 udzielić	 wyjaśnień	
niezwłocznie,	 jednak	 nie	 później	 niż	 na	 2	 dni	 przed	 upływem	 terminu	 składania	 ofert	 -	 pod	
warunkiem,	 że	wniosek	o	wyjaśnienie	 Specyfikacji	 Istotnych	Warunków	Zamówienia	wpłynął	 do	
Zamawiającego	nie	później	niż	do	końca	dnia,	w	którym	upływa	połowa	wyznaczonego	 terminu	
składania	ofert.	Jeżeli	wniosek	o	wyjaśnienie	treści	Specyfikacji	Istotnych	Warunków	Zamówienia	
wpłynął	w	 terminie	 późniejszym	 lub	 dotyczy	 udzielonych	wyjaśnień,	 Zamawiający	może	 udzielić	
wyjaśnień	 albo	 pozostawić	 wniosek	 bez	 rozpatrzenia.	 Przedłużenie	 terminu	 składania	 ofert	 nie	
wpływa	na	bieg	terminu	składania	wniosku	o	wyjaśnienie	treści	SIWZ.		

7. Treść	 zapytania	 wraz	 z	 wyjaśnieniami	 Zamawiający	 przekazuje	Wykonawcom,	 którym	 przekazał	
Specyfikację	 Istotnych	Warunków	Zamówienia,	bez	ujawniania	źródła	zapytania,	oraz	zamieszcza	
na	stronie	internetowej,	na	której	została	udostępniona	Specyfikacja.		

8. Zamawiający	 nie	 przewiduje	 zwołania	 zebrania	 wszystkich	 Wykonawców	 w	 celu	 wyjaśnienia	
wątpliwości	dotyczących	treści	Specyfikacji	Istotnych	Warunków	Zamówienia.	

9. W	 uzasadnionych	 przypadkach	 Zamawiający	 może	 przed	 upływem	 terminu	 składania	 ofert	
zmienić	 treść	 niniejszej	 Specyfikacji.	 Dokonaną	 zmianę	 Zamawiający	 przekazuje	 niezwłocznie	
wszystkim	 Wykonawcom,	 którym	 przekazano	 Specyfikację,	 a	 także	 zamieszcza	 ją	 na	 stronie	
internetowej,	na	której	udostępniono	Specyfikację	Istotnych	Warunków	Zamówienia.		

10. Jeżeli	 zmiana	 treści	 niniejszej	 Specyfikacji	 będzie	 prowadzić	 do	 zmiany	 treści	 ogłoszenia	 o	
zamówieniu,	 Zamawiający	 zamieści	 ogłoszenie	 o	 zmianie	 ogłoszenia	 w	 Biuletynie	 Zamówień	
Publicznych.		

11. Jeżeli	w	wyniku	zmiany	treści	niniejszej	Specyfikacji	nieprowadzącej	do	zmiany	treści	ogłoszenia	o	
zamówieniu	będzie	niezbędny	dodatkowy	czas	na	wprowadzenie	zmian	w	ofertach,	Zamawiający	
przedłuży	 termin	 składania	 ofert	 i	 poinformuje	 o	 tym	 Wykonawców,	 którym	 przekazano	
Specyfikację,	oraz	zamieści	 informację	na	stronie	 internetowej,	na	której	 zamieszczono	niniejszą	
Specyfikację.		

12. Osobą	uprawnioną	do	porozumiewania	się	z	Wykonawcami	jest:		
Pani	Agnieszka	Iwaszko	agnieszkaiwaszko@sp32.lubin.eu	
	

ROZDZIAŁ	VIII.	Wymagania	dotyczące	wadium.	
Zamawiający	nie	żąda	wniesienia	wadium.	
	
ROZDZIAŁ	IX.	Termin	związania	ofertą.	
1. Wykonawca	jest	związany	ofertą	przez	okres	30	dni	licząc	od	dnia	upływu	terminu	składania	ofert.		
2. Wykonawca	 samodzielnie	 lub	 na	 wniosek	 zamawiającego	 może	 przedłużyć	 termin	 związania	

ofertą,	 z	 tym	 że	 Zamawiający	 może	 tylko	 raz,	 co	 najmniej	 na	 3	 dni	 przed	 upływem	 terminu	
związania	ofertą,	zwrócić	się	do	wykonawców	o	wyrażenie	zgody	na	przedłużenie	tego	terminu	o	
oznaczony	okres,	nie	dłuższy	jednak	niż	60	dni.		

3. Bieg	terminu	związania	ofertą	rozpoczyna	się	wraz	z	upływem	terminu	składania	ofert.		
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ROZDZIAŁ	X.	Opis	sposobu	przygotowania	ofert.	
1. Ofertę	 należy	 sporządzić	 w	 języku	 polskim,	 z	 zachowaniem	 formy	 pisemnej,	 pod	 rygorem	

nieważności.	Zamawiający	nie	wyraża	zgody	na	złożenie	oferty	w	postaci	elektronicznej.		
2. Oferta	winna	być	złożona	w	zamkniętej	i	nieprzejrzystej	kopercie	(opakowaniu)	opieczętowanej	

pieczątką	 firmową,	 oznaczonej	 dokładną	 nazwą	 i	 adresem	 Wykonawcy,	 zaadresowanej	 na	
Zamawiającego	i	oznaczonej	napisem:		

	
„Oferta	do	przetargu	nieograniczonego	na	dostawę		

artykułów	spożywczych	do	stołówki	szkolnej	
	Część………….,	nie	otwierać	przed	_...........2020	r.	godz.	12.30”	

(należy	wpisać	ostateczny	termin	składania	ofert)	
	
3. Wykonawca	 odpowiada	 za	 wszelkie	 negatywne	 skutki	 wynikłe	 z	 nieprawidłowego	

zaadresowania,	oznaczenia	koperty,	czy	też	za	skierowanie	przesyłki	do	innej	jednostki.	
4. Przed	 upływem	 terminu	 na	 składanie	 ofert	 Wykonawca	 może	 zmienić	 (uzupełnić,	 poprawić)	

ofertę.	Zmiana	taka	może	nastąpić	poprzez	złożenie	Zamawiającemu	oferty	zmieniającej	według	
takich	samych	zasad	jak	wcześniej	złożona	oferta.	Treści	zmienione	powinny	zostać	umieszczone	
w	 kopercie	 lub	 innym	 zamkniętym,	 nieprzezroczystym	 opakowaniu	 posiadającym	 poza	
wskazanym	w	pkt	2	oznakowaniem	dodatkowy	dopisek	ZMIANA.	Oferta	 zmieniająca	wcześniej	
złożoną	 ofertę	musi	 jednoznacznie	wskazywać,	 które	 postanowienia	wcześniej	 złożonej	 oferty	
zostały	zmienione.	

5. 	Przed	 upływem	 terminu	 na	 składanie	 ofert	 Wykonawca	 może	 wycofać	 złożoną	 ofertę.		
W	 tym	 celu	 Wykonawca	 złoży	 Zamawiającemu	 pisemne	 powiadomienie	 o	 wycofaniu	 oferty,	
podpisane	 przez	 osobę/y	 upoważnione	 do	 reprezentowania	 Wykonawcy.	 Niezbędne	 jest	
dołączenie	 aktualnego	 odpisu	 z	 właściwego	 rejestru	 Wykonawcy.	 Zamawiający	 zwróci	
Wykonawcy	 jego	 ofertę	 bezpośrednio	 do	 rąk	 osoby	 upoważnionej	 przez	 Wykonawcę,	 za	
pokwitowaniem	odbioru	lub	prześle	pocztą	na	adres	wskazany	w	piśmie	strony	ponumerowane	i	
podpisane	 przez	 osoby	 uprawnione	 do	 występowania	 w	 obrocie	 prawnym	 w	 imieniu	
Wykonawcy.	

6. 	Wykonawca	ponosi	wszystkie	koszty	związane	ze	sporządzeniem	i	złożeniem	oferty	niezależnie	
od	wyniku	postępowania.		

7. Treść	oferty	musi	odpowiadać	treści	Specyfikacji	Istotnych	Warunków	Zamówienia.		
8. Przystępując	do	postępowania	o	udzielenie	 zamówienia	Wykonawca	bezwarunkowo	akceptuje	

warunki	przetargu	określone	w	niniejszej	Specyfikacji	Istotnych	Warunków	Zamówienia.		
9. Jeżeli	 złożona	 oferta	 zawierać	 będzie	 informacje	 stanowiące	 tajemnicę	 przedsiębiorstwa		

w	rozumieniu	przepisów	o	zwalczaniu	nieuczciwej	konkurencji,	wykonawca	może,	nie	później	niż		
w	terminie	składania	ofert,	złożyć	zastrzeżenie,	że	nie	mogą	one	być	udostępniane.	Zastrzeżenie	
będzie	skuteczne	jeśli	Wykonawca	wykaże	w	w/w	terminie,	 iż	zastrzeżone	informacje	stanowią	
tajemnicę	 przedsiębiorstwa.	 Nie	 można	 zastrzec	 informacji,	 o	 których	mowa	 w	 art.	 86	 ust.	 4	
ustawy	 Prawo	 zamówień	 publicznych.	 Dokumenty	 i	 zaświadczenia	 zawierające	 informacje	
stanowiące	 tajemnicę	 przedsiębiorstwa	 (wykonawcy)	 winny	 być	 wyodrębnione	 z	 oferty	 i	
opatrzone	 klauzulą	 „TAJNE	 –	 NIE	 UDOSTĘPNIAĆ	 INNYM	 WYKONAWCOM”	 Brak	 zastrzeżenia	
skutkować	 będzie	 przyjęciem	 przez	 Zamawiającego,	 że	 cała	 oferta	 jest	 jawna	 i	 nie	 zawiera	
informacji	 stanowiących	 tajemnicę	 przedsiębiorstwa.	 Przez	 „tajemnicę	 przedsiębiorstwa”	 -	
rozumie	 się	 nie	 ujawnione	 do	 wiadomości	 publicznej	 informacje	 techniczne,	 technologiczne,	
organizacyjne	 przedsiębiorstwa	 lub	 inne	 informacje	 posiadające	 wartość	 gospodarczą,	 co	 do	
których	przedsiębiorca	podjął	niezbędne	działania	w	celu	zachowania	ich	poufności–	art.	11	ust.	
4	ustawy	z	dnia	16.04.1993	r.	o	zwalczaniu	nieuczciwej	konkurencji	(tekst	jednolity	Dz.	U.	Nr	153,	
poz.	 1503	 z	 2003	 r.	 z	 późn.	 zm.	 )Od	 chwili	 otwarcia	 oferty	 są	 jawne	 z	 wyjątkiem	 informacji	
zastrzeżonych	 przez	 wykonawcę	 jako	 stanowiących	 tajemnicę	 przedsiębiorstwa.	 Zamawiający	
udostępni	oferty	na	pisemny	wniosek	zainteresowanego.	
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10. Wykonawcy	 ubiegający	 się	 wspólnie	 o	 udzielenie	 zamówienia:	 Wykonawcy	 mogą	 wspólnie	
ubiegać	 się	 o	 udzielenie	 zamówienia.	 W	 takim	 przypadku	 Wykonawcy	 ustanawiają	
pełnomocnika	 do	 reprezentowania	 ich	 w	 postępowaniu	 o	 udzielenie	 zamówienia	 albo	
reprezentowania	 w	 postępowaniu	 i	 zawarcia	 umowy	 w	 sprawie	 zamówienia	 publicznego.	 W	
przypadku	wspólnego	ubiegania	się	o	udzielenie	zamówienia	publicznego	przepisy	i	wymagania	
dotyczące	Wykonawcy	stosuje	się	do	wszystkich	Wykonawców.		

11. Jeżeli	 oferta	 Wykonawców,	 którzy	 wspólnie	 ubiegają	 się	 o	 udzielenie	 zamówienia	 zostanie	
wybrana,	 Zamawiający	 zażąda	 przed	 zawarciem	 umowy	 w	 sprawie	 zamówienia	 publicznego,	
umowy	 regulującej	 współpracę	 tych	 Wykonawców.	 Poprzez	 Wykonawców	 ubiegających	 się	
wspólnie	rozumie	się	również	wspólników	spółki	cywilnej.		

12. W	przypadku	podmiotów	składających	ofertę	wspólną	o	udzielenie	zamówienia	wymaga	się,	aby	
żaden	 z	 nich	 nie	 podlegał	 wykluczeniu	 z	 postępowania	 na	 podstawie	 art.	 24	 ustawy	 Prawo	
zamówień	publicznych	i	wspólnie	spełniali	warunki	udziału	w	postępowaniu.	

13. 	W	 przypadku	Wykonawców	 ubiegających	 się	 wspólnie	 o	 udzielenie	 zamówienia	 Zamawiający	
dokona	 oceny	 spełniania	 warunków	 w	 postępowaniu	 na	 podstawie	 pełnomocnictwa	 oraz	
dokumentów	potwierdzających	spełnianie	warunków	udziału	w	postępowaniu,	składanych	przez	
Wykonawców	wspólnie	ubiegających	się	o	udzielenie	zamówienia.	

14. 	Do	 Wykonawców	 ubiegających	 się	 wspólnie	 stosuje	 się	 odpowiednio	 przepisy	 dotyczące	
Wykonawcy.		

	
ROZDZIAŁ	XI.	Miejsce	oraz	termin	składania	i	otwarcia	ofert.	
1. Ofertę	należy	złożyć	w	siedzibie	Zamawiającego:		

Szkoła	Podstawowa	nr	32	z	Oddziałami	Integracyjnymi	im.	Pamięci	Majdanka	w	Lublinie	
ul.	Kazimierza	Przerwy-Tetmajera	2,	20-362	Lublin,	sekretariat 
nie	później	niż	do	godziny	12:00	w	dniu	23.12.2020	r.	

2. Oferta	 złożona	 po	 terminie	 określonym	 w	 ust.	 1	 niniejszego	 rozdziału	 zostanie	 niezwłocznie	
zwrócona	Wykonawcy	bez	otwierania.		

3. Zamawiający	dokona	otwarcia	ofert	w	dniu,	w	którym	upływa	termin	ich	złożenia.	Otwarcie	ofert	
jest	jawne.		
Otwarcie	ofert	odbędzie	się	dnia	23.12.2020	r.,	o	godzinie	12:30,	w	siedzibie	Zamawiającego	tj.	
Szkoła	 Podstawowa	 nr	 32	 z	 Oddziałami	 Integracyjnymi	 im.	 Pamięci	 Majdanka	 w	 Lublinie,	 ul.	
Kazimierza	Przerwy-Tetmajera	2,	20-362	Lublin,	sekretariat 

4. 	Bezpośrednio	 przed	 otwarciem	 ofert	 Zamawiający	 poda	 kwotę,	 jaką	 zamierza	 przeznaczyć	 na	
sfinansowanie	zamówienia.	

5. Nazwy	 (firmy),	 adresy	 Wykonawców	 oraz	 informacje	 dotyczące	 ceny	 każdej	 z	 ofert,	 zostaną	
ogłoszone	przez	Zamawiającego	podczas	jawnej	sesji	otwarcia	ofert.	

	
ROZDZIAŁ	XII:	Rozliczenia	finansowe.	
1. Rozliczenia	finansowe	pomiędzy	Zamawiającym	a	wykonawcą	prowadzone	będą	w	PLN.		
2. Zapłata	należności	za	każdą	dostarczoną	partię	towaru	nastąpi	przelewem	na	konto	Wykonawcy	

podane	na	fakturze	w	terminie	podanym	w	pkt.	2	formularza	ofertowego	(min.	14	dni	-	max.	30	
dni)od	daty	otrzymania	faktury	przez	Zamawiającego.	

3. Jako	datę	zapłaty	faktury	przyjmuje	się	datę	obciążenia	rachunku	bankowego	Zamawiającego.		
4. Wykonawca	nie	może	dokonać	cesji	wierzytelności	powstałych	w	związku	z	realizacją	niniejszej	

umowy	na	rzecz	osoby	trzeciej	bez	zgody	Zamawiającego.	
5. Dotyczy	 części	 VII:	 Zamawiający	 dopuszcza	 zmianę	 cen	 jednostkowych	 wzrost	 lub	 spadek	 w	

oparciu	 o	 sezonowy	 skok	 cen:	 wiosna,	 lato,	 jesień,	 zima	 z	 zastrzeżeniem,	 że	 wartość	 umowy	
brutto		nie	może	zostać	przekroczona.		

6. Zmiana	cen	może	nastąpić	na	pisemny	wniosek	Zamawiającego	lub	Wykonawcy,	nie	częściej	niż	
dwa	razy	w	miesiącu	po	ukazaniu	się	notowań	cenowych	oraz	procentowego	wskaźnika	zmiany	
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cen	 opracowanego	 wg.	 Lubelskiego	 Rynku	 Hurtowego	 Elizówka	 http://www.fresh-
market.pl/ceny/ceny_z_rynkow_hurtowych/lublin?archiwalne=1	

7. Zamawiający	lub	Wykonawca	zobowiązują	się	powiadomić	o	zmianie	ceny	na	co	najmniej	5	dni	
przed	planowaną	zmianą.	Zmiana	ceny	nie	może	być	procentowo	wyższa	od	wskaźnika,	o	którym	
mowa	w	ust.	6.		

8. W	 przypadku	 zmiany	 wskaźnika,	 o	 którym	 mowa	 w	 ust.	 6	 w	 sposób	 malejący,	 Wykonawca	
również	zobowiązuje	się	do	zmiany	ceny	w	dół	według	tego	wskaźnika.	

	
ROZDZIAŁ	XIV:	Opis	sposobu	obliczenia	ceny.	
1. Pojęcie	„cena”	rozumiane	jest	zgodnie	z	art.	3	ust.	1	pkt	1	i	ust.	2	ustawy	z	dnia	9	maja	2014	r.	o	

informowaniu	o	cenach	towarów	i	usług	(Dz.	U.	poz.	915)	oraz	ustawy	z	dnia	29	stycznia	2004	r.	
Prawo	zamówień	publicznych	(tj.	(tekst	jednolity	Dz.	U.	z	2017r.	Poz.	1579	z	późn.	zm)	gdzie	ceną	
jest	wartość	wyrażona	w	jednostkach	pieniężnych,	którą	Zamawiający	 jest	obowiązany	zapłacić	
przedsiębiorcy	za	towar	lub	usługę.	

2. Cenę	należy	wyliczyć	zgodnie	z	tabelą	zawartą	w	Załącznikach	nr	2.1-2.8	do	SIWZ.		
3. Do	porównania	 i	oceny	ofert	w	poszczególnych	częściach	będzie	brana	pod	uwagę	łączna	cena	

brutto	za	wykonanie	całości	przedmiotu	zamówienia	w	danej	części.		
4. Ceną	ofertową	jest	cena	brutto	za	wykonanie	całości	przedmiotu	zamówienia	w	danej	części.	
5. Ceny	należy	podać	w	złotych	polskich,	z	dokładnością	do	dwóch	miejsc	po	przecinku.	
6. Uwaga:	W	przypadku	gdy	Wykonawca,	nie	jest	płatnikiem	VAT	należy:		

a. w	 polach	 przewidzianych	 na	 wpisanie	 cen	 netto	 i	 cen	 brutto	 wpisać	 te	 same	
kwoty	i	nie	wypełniać	pól	przewidzianych	na	wpisanie	podatku	VAT,	albo		

b. w	 polach	 przewidzianych	 na	 wpisanie	 cen	 netto	 i	 cen	 brutto	 wpisać	 te	 same	
kwoty,	natomiast	w	polach	przewidzianych	na	wpisanie	podatku	VAT	wpisać	 „0”	
lub	„-„.	

7. 	W	 cenie	 brutto	 należy	 uwzględnić	 wszystkie	 koszty	 związane	 z	 realizacją	 przedmiotu	
zamówienia	 tj.	 wartość	 przedmiotu	 zamówienia,	 podatku	 VAT,	 ceł	 (o	 ile	 wystąpią),	 podatek	
akcyzowy,	 jeżeli	 na	 podstawie	 odrębnych	 przepisów	 sprzedaż	 towaru	 (usługi)	 podlega	 temu	
obciążeniu.		kosztów	dostawy.	

	
ROZDZIAŁ	XV:	Opis	kryteriów	wyboru	ofert	i	ich	znaczenie.	
Zamawiający	dokona	wyboru	oferty	najkorzystniejszej	kierując	się	n/w	kryteriami	oceny	ofert:		

Dotyczy	wszystkich	części:		
1.	cena	oferty	(wartość	ogólna	brutto	całości	zamówienia)	-	60%		
2.	termin	płatności	-	40%	
	
gdzie:	termin	płatności	liczony	będzie	od	daty	otrzymania	faktury	przez	Zamawiającego.	

Opis	kryterium	„cena”	–	60%	–	max.	60	pkt.	

				C	=	(Cn	:	Cb)	x	60	

								C		-	Punktacja	za	kryterium	„cena”	
Cn	-	Cena	brutto	najniższa	zaoferowana	spośród	ofert	rozpatrywanych.	
Cb	-	Cena	brutto	oferty	badanej.		

	

	

• Punkty	liczone	są	do	drugiego	miejsca	po	przecinku.	
• Największą	ilość	punktów	w	tym	kryterium	uzyska	oferta	z	najniższą	ceną.	
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Opis	kryterium	„termin	płatności”	–	40%	–	max.	40	pkt.	

			T	=	(Tb	:	T	max.)	x	40	

							T	-	Punktacja	za	kryterium	„termin	płatności”.	
							Tb	-	Zaoferowany	termin	płatności	w	ofercie	badanej.	
Tmax.	-Najdłuższy	zaoferowany	termin	płatności	spośród	ofert	rozpatrywanych.	
	

• 	Punkty	liczone	są	do	drugiego	miejsca	po	przecinku.	
• Termin	płatności	należy	przedstawić	w	pełnych	dniach	(min.	14	dni	-	max.	30	dni).	*	
• Największą	ilość	punktów	w	tym	kryterium	uzyska	oferta	z	najdłuższym	terminem	płatności.	

	
Uwaga:	 Zaoferowany	 termin	 płatności	 należy	 podać	 w	 pkt.	 2	 formularza	 ofertowego-	
załącznik	nr	1	do	SIWZ.	(min.	14	dni	-	max.	30	dni).	

	
1. W	 przypadku	 zaoferowania	 przez	 Wykonawcę	 	 krótszego	 terminu	 płatności	 Zamawiający	

przyjemnie	do	oceny	minimalny	termin	płatności	tj.	14	dni	od	daty	otrzymania	faktury	przez	
Zamawiającego.	

	
2. Oferty	z	dłuższym	niż	przyjęty	przez	Zamawiającego	terminem	płatności,	jak	również	w	których	

Wykonawcy	w	ogóle	nie	wpiszą	terminu	płatności	zostaną	odrzucone,	 jako	nieodpowiadające	
treści	SIWZ.	

	
Najkorzystniejsza	 będzie	 ta	 oferta,	 która	 zdobędzie	 największą	 ilość	 punktów	 –		
w	poszczególnych	częściach	–	obliczonych	wg	wzoru:	

P	=	C	+	T	

P	–	punktacja	całkowita	
C	–	punktacja	za	kryterium	„cena”	
T	–	punktacja	za	kryterium	„termin	płatności”.	

Punkty	liczone	są	do	drugiego	miejsca	po	przecinku.	

ROZDZIAŁ	XVI:	Informacje	o	formalnościach	jakie	powinny	zostać	dopełnione	po	wyborze	oferty	w	
celu	zawarcia	umowy.	
1. O	 wyborze	 oferty	 Zamawiający	 powiadomi	 niezwłocznie	 Wykonawców,	 którzy	 ubiegali	 się	 o	

udzielenie	zamówienia	oraz	zamieści	informację	na	stronie	internetowej	Zamawiającego.		
2. Wykonawca,	 którego	 oferta	 zostanie	wybrana	w	 dniu	 podpisania	 umowy	 lub	wraz	 z	 pierwszą	

dostawą	zobowiązany	jest	dostarczyć	Zamawiającemu:	
− aktualne	kopie	potwierdzone	za	zgodność	z	oryginałem	dokumentów	o	których	mowa	w	

rozdziale	III	ust.	2	SIWZ	
− aktualną	 kopię	 potwierdzoną	 za	 zgodność	 z	 oryginałem	 polisy	 ubezpieczeniowej	 OC	

(równą	min.	wartości	składanej	oferty)	w	zakresie	prowadzonej	działalności	gospodarczej	
posiadającą	 rozszerzony	 zakres	 ubezpieczenia	 od	 odpowiedzialności	 cywilnej	
ubezpieczonego,	 za	 szkody	 osobowe	 lub	 rzeczowe	 wyrządzone	 przez	 produkty	
wyprodukowane,	dostarczone,	sprzedane	przez	ubezpieczonego	w	okresie	ubezpieczenia	
obowiązującą	przez	cały	okres	związania	umową.	

					W	przypadku,	gdy	ważność,	któregoś	dokumentu	wygasa	w	trakcie	trwania	umowy.					Wykonawca		
zobowiązuje	 się	 dostarczyć	 kserokopie	 nowego	 dokumentu	 potwierdzonego	 za	 zgodność	 z	
oryginałem.	
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3. Jeżeli	 Wykonawca,	 którego	 oferta	 została	 wybrana	 będzie	 uchylał	 się	 od	 zawarcia	 umowy,	
Zamawiający	 wybierze	 ofertę	 najkorzystniejszą	 spośród	 pozostałych	 ofert,		
bez	przeprowadzania	ich	ponownej	oceny.		

4. Jeżeli	 oferta	 Wykonawców,	 którzy	 wspólnie	 ubiegają	 się	 o	 udzielenie	 zamówienia	 zostanie	
wybrana,	 Zamawiający	 zażąda	 przed	 zawarciem	 umowy	 w	 sprawie	 zamówienia	 publicznego,	
umowy	regulującej	współpracę	tych	Wykonawców.		

5. Umowa	 ta	 (umowa	 konsorcjum)	 ma	 zawierać	 następujące	 postanowienia:	 określenie	 celu	
zawarcia	 umowy,	 zakresu	 i	 rodzaju	 prac	 do	 wykonania	 przez	 poszczególne	 podmioty,	 zapis	
dotyczący	 solidarnej	 odpowiedzialności	 podmiotów	 występujących	 wspólnie	 za	 realizację,	
niewykonanie	 lub	 nienależyte	 wykonanie	 przedmiotu	 zamówienia,	 zobowiązanie	 o	 braku	
możliwości	rozwiązania	zawartej	umowy	oraz	dokonywania	zmian	w	treści	tej	umowy	bez	zgody	
Zamawiającego.		

6. Umowa	będzie	podpisywana	w	siedzibie	Zamawiającego	po	wcześniejszym	ustaleniu	dokładnego	
terminu,	 który	 jednak	 nie	 może	 przekraczać	 terminów	 zakreślonych	 w	 art.	 94	 ustawy	 Prawo	
zamówień	publicznych.		

	
ROZDZIAŁ	XVII:	Wymagania	dotyczące	zabezpieczenia	należytego	wykonania	umowy	
Zamawiający	nie	wymaga	wniesienia	zabezpieczenia	należytego	wykonania	umowy.		
	
ROZDZIAŁ	XVIII:	Istotne	postanowienia	umowy	
1. Z	Wykonawcami,	których	oferty	zostaną	uznane	przez	Zamawiającego	za	oferty	

najkorzystniejsze,	zostanie	podpisana	umowa	–zgodnie	z	istotnymi	postanowieniami	umowy-	
załącznik	nr	8	do	SIWZ	

2. 	Zamawiający	dopuszcza	zmianę	zawartej	umowy	w	następujących	przypadkach:		
a) w	 części	 dotyczącej	 wysokości	 wynagrodzenia	 brutto,	 która	 będzie	 wynikać	 ze	 zmiany	 w	

prawie	właściwym	dla	podatku	od	towarów	i	usług	VAT	-	w	razie	zmiany	stawki	podatku	VAT	
po	 zawarciu	 niniejszej	 umowy,	 strony	 obowiązywać	 będzie	 nowa	 stawka	 podatku	 z	 datą	
wprowadzenia	 jej	w	życie	przepisami,	a	zmiana	kwoty	brutto	wartości	umowy	z	tego	tytułu	
jest	akceptowana	przez	strony	bez	konieczności	składania	dodatkowych	oświadczeń	i	zmiany	
umowy	 zmiany	 obowiązujących	 przepisów,	 jeżeli	 konieczne	 będzie	 dostosowanie	 treści	
umowy	do	aktualnego	stanu	prawnego;		

b) zmiana	nazwy	produktów,	wycofanie	produktów,	ogólna	niedostępność	produktów	na	rynku	
ze	względu	na	szczególne,	trudne	do	przewidzenia	okoliczności,	sposobu	konfekcjonowania,	
zmiana	 ta	 nie	 będzie	 powodowała	 pogorszenia	 jakościowego,	 a	 produkt	 będzie	 spełniał	
wszelkie	 wymagania	 określone	 przez	 Zamawiającego	 w	 Specyfikacji	 istotnych	 warunków	
zamówienia,	 ponadto	 zmiana	 nie	może	 spowodować	 zmiany	 ceny	wynikającej	 z	 oferty,	 na	
podstawie,	której	był	dokonany	wybór	Wykonawcy;		

c) w	części	 dotyczącej	wysokości	wynagrodzenia,	 która	będzie	wynikać	 z	wprowadzenia	przez	
Wykonawcę	nowych,	niższych	w	stosunku	do	obowiązujących	w	umowie,	cen	za	przedmiot	
zamówienia,	

d) zmiana	warunków	i	terminów	poszczególnych	dostaw	(liczba,	miejsce	dostawy,	opakowanie	
zewnętrzne)	 -	 zmiany	 te	 mogą	 wystąpić	 na	 skutek	 negatywnych	 okoliczności	 mających	
bezpośredni	wpływ	na	organizację	dostaw,	trudności	transportowych,	celnych,	,	 jak	również	
trudności	w	dystrybucji	i	magazynowaniu	przedmiotu	zamówienia	

e) zmiany	terminu	obowiązywania	umowy	–	w	przypadku	gdy	w	okresie	obowiązywania	umowy	
nie	 zostanie	 zamówiona	 przez	 Zamawiającego	 całkowita	 ilość	 przedmiotu	 zamówienia,	
określona	w	umowie,	dopuszcza	się	przedłużenie	okresu	obowiązywania	umowy.	

f) wystąpienia	 zdarzeń	 siły	 wyższej,	 jako	 zdarzenia	 zewnętrznego,	 niemożliwego	 do	
przewidzenia	i	niemożliwego	do	zapobieżenia;	

g) zmiana	 prawa	 wchodząca	 w	 życie	 po	 zawarciu	 umowy,	 powodująca	 konieczność	 zmiany	
umowy	w	celu	dostosowania	jej	do	prawa	wraz	ze	skutkami	wprowadzenia	tej	zmiany,	
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h) zmiany	wynikające	z	powstania	niezgodności	pomiędzy	zapisami	umowy	a	treścią	oferty	i/lub	
SIWZ.		

3. Zmiany,	 o	 których	mowa	w	 pkt.	 2	 lit	 b-e	mogą	 być	 dokonane	 na	wniosek	 Zamawiającego	 lub	
Wykonawcy,	za	zgodą	obu	stron	i	zostaną	wprowadzone	do	umowy	aneksem.	

4. Zmiana	 adresu,	 nazwy	 lub	 formy	 organizacyjno-prawnej	 oraz	 osób	 biorących	 udział		
w	 realizacji	 umowy	 którejkolwiek	 ze	 stron	 umowy	 nie	 stanowi	 zmiany	 jej	 treści	 i	 nie	wymaga	
sporządzenia	 aneksu	 do	 umowy.	 Strony	 zobowiązują	 się	 do	 informowania	 siebie	wzajemnie	 o	
zmianie	 formy	organizacyjno-prawnej,	o	zmianie	adresu	 lub	osób.	Zawiadomienie	uważa	się	za	
skutecznie	 doręczone,	 jeżeli	 zostanie	 sporządzone	 na	 piśmie		
i	dostarczone	drugiej	stronie.		

5. 	Każda	 ze	 Stron	obowiązana	 jest	 do	powiadomienia	 na	piśmie	drugiej	 strony	o	 każdej	 zmianie	
danych	teleadresowych,	jaka	nastąpi	w	trakcie	obowiązywania	niniejszej	umowy.		

	
ROZDZIAŁ	 XIX.	 Pouczenie	 o	 środkach	 ochrony	 prawnej	 przysługujących	 Wykonawcy	 w	 toku	
postępowania	o	udzielenie	zamówienia.	
Zgodnie	 z	 treścią	 art.	 179	ustawy	 z	 dnia	 29	 stycznia	 2004	 r.	 –	 Prawo	 zamówień	publicznych	 środki	
ochrony	prawnej	przysługują	Wykonawcy,	uczestnikowi	konkursu,	a	także	innemu	podmiotowi	jeżeli	
ma	lub	miał	interes	w	uzyskaniu	danego	zamówienia	oraz	poniósł	lub	może	ponieść	szkodę	w	wyniku	
naruszenia	 przez	 Zamawiającego	 przepisów	 ustawy	 Pzp.	 Środki	 ochrony	 prawnej	 przysługują	 na	
zasadach	określonych	w	Dziale	VI	ustawy	-	Prawo	zamówień	publicznych.		
	
ROZDZIAŁ	XX.	Informacja	o	ofertach	częściowych.	
Zamawiający	dopuszcza	składania	ofert	częściowych.		
	
ROZDZIAŁ	XXI.	Maksymalna	liczba	Wykonawców,	z	którymi	Zamawiający	zawrze	umowę	ramową,	
jeżeli	Zamawiający	przewiduje	zawarcie	umowy	ramowej.	
Zamawiający	nie	przewiduje	zawarcia	umowy	ramowej.		
	
ROZDZIAŁ	XXIII.	Opis	sposobu	przedstawiania	ofert	wariantowych	oraz	minimalne	warunki,	 jakim	
muszą	odpowiadać	oferty	wariantowe,	jeżeli	Zamawiający	dopuszcza	ich	składanie.	
Zamawiający	nie	dopuszcza	składania	ofert	wariantowych.		
	
ROZDZIAŁ	XXIV.	Informacje	dotyczące	walut	obcych,	w	jakich	mogą	być	prowadzone	rozliczenia	
między	Zamawiającym	a	Wykonawcą,	jeżeli	Zamawiający	przewiduje	rozliczenia	w	walutach	
obcych.	

1. Zamawiający	nie	przewiduje	rozliczeń	w	walutach	obcych.		
2. Wszystkie	rozliczenia	będą	prowadzone	w	złotych	polskich.		

	
ROZDZIAŁ	XXV.	Aukcja	elektroniczna.	
Zamawiający	nie	przewiduje	aukcji	elektronicznej	i	ustanowienia	dynamicznego	systemu	zakupów.		
	
ROZDZIAŁ	 XXVI.	 Wysokość	 zwrotu	 kosztów	 udziału	 w	 postępowaniu,	 jeżeli	 Zamawiający	
przewiduje	ich	zwrot.	
Zamawiający	nie	przewiduje	zwrotu	kosztów	udziału	w	postępowaniu.		
	
ROZDZIAŁ	XXVII.	Informacje	o	podwykonawcach.	
Wykonawca	może	powierzyć	wykonanie	zamówienia	podwykonawcom.	Wykonawca	przedstawi,	jaki	
zakres	 zamówienia	 będzie	 realizować	 podwykonawca,	 a	 jaki	 będzie	 realizował	 samodzielnie.	
Zastrzega	 się	 formę	 pisemną	 pod	 rygorem	 nieważności.	 Wykonawca	 będzie	 odpowiedzialny	 za	
wszelkie	działania	i	zaniechania	podwykonawców	jak	za	działania	i	zaniechania	własne.		
	
ROZDZIAŁ	XXVIII.	Informacja	RODO	
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Zamawiający	jest	administratorem	danych	osobowych	obowiązanym	do	spełnienia	obowiązku	
informacyjnego	z	art.	13	RODO	-	względem	osób	fizycznych,	od	których	dane	osobowe	bezpośrednio	
pozyskał.	Dotyczy	to		
w	szczególności:	

• wykonawcy	będącego	osobą	fizyczną,	
• wykonawcy	będącego	osobą	fizyczną,	prowadzącą	jednoosobową	działalność	gospodarczą	
• pełnomocnika	wykonawcy	będącego	osobą	fizyczną	(np.	dane	osobowe	zamieszczone	

w	pełnomocnictwie),	
• członka	organu	zarządzającego	wykonawcy,	będącego	osobą	fizyczną	(np.	dane	osobowe	

zamieszczone	w	informacji	z	KRK),	
• osoby	fizycznej	skierowanej	do	przygotowania	i	przeprowadzenia	postępowania	o	udzielenie	

zamówienia	publicznego;	

	

1).	W	stosunku	do	danych	osobowych	w/w	osób	Zamawiający	przekazuje	n/w	informacje:	

Zgodnie	z	art.	13	ust.	1	i	2	rozporządzenia	Parlamentu	Europejskiego	i	Rady	(UE)	2016/679	z	dnia	27	
kwietnia	2016	r.	w	sprawie	ochrony	osób	fizycznych	w	związku	z	przetwarzaniem	danych	osobowych	i	
w	sprawie	swobodnego	przepływu	takich	danych	oraz	uchylenia	dyrektywy	95/46/WE	(ogólne	
rozporządzenie	o	ochronie	danych)	(Dz.	Urz.	UE	L	119	z	04.05.2016,	str.	1),	dalej	„RODO”:		

• administratorem	Pani/Pana	danych	osobowych	(ADO)	jest,	
_____________________________________________	

• inspektorem	ochrony	danych	osobowych	(IODO)	w	_______________________________	
jest_____________,	kontakt	email_____________,	
tel.:_______________________________________	

• Pani/Pana	dane	osobowe	przetwarzane	będą	na	podstawie	art.	6	ust.	1	lit.	c	RODO	w	celu	
związanym	z	postępowaniem	o	udzielenie	zamówienia	publicznego	(Znak	sprawy	
INT.261.1.2019)prowadzonym	w	trybie	przetargu	nieograniczonego	

• odbiorcami	Pani/Pana	danych	osobowych	będą	osoby	lub	podmioty,	którym	udostępniona	
zostanie	dokumentacja	postępowania	w	oparciu	o	art.	8	oraz	art.	96	ust.	3	ustawy	z	dnia	29	
stycznia	2004	r.	–	Prawo	zamówień	publicznych	(t.j.	Dz.	U.	z	2018	r.	poz.	1986),	dalej	„ustawa	
Pzp”;		

• Pani/Pana	dane	osobowe	będą	przechowywane,	zgodnie	z	art.	97	ust.	1	ustawy	Pzp,	przez	
okres	4	lat	od	dnia	zakończenia	postępowania	o	udzielenie	zamówienia,	a	jeżeli	czas	trwania	
umowy	przekracza	4	lata,	okres	przechowywania	obejmuje	cały	czas	trwania	umowy;	

• obowiązek	podania	przez	Panią/Pana	danych	osobowych	bezpośrednio	dotyczących	w/w	
osób	jest	wymogiem	ustawowym	określonym	w	przepisach	ustawy	Pzp,	związanym	z	
udziałem		
w	postępowaniu	o	udzielenie	zamówienia	publicznego;	konsekwencje	niepodania	
określonych	danych	wynikają	z	ustawy	Pzp;		

• w	odniesieniu	do	Pani/Pana	danych	osobowych	w/w	osób	decyzje	nie	będą	podejmowane	w	
sposób	zautomatyzowany,	stosowanie	do	art.	22	RODO;	

Posiada	Pani/Pan:	

• na	podstawie	art.	15	RODO	prawo	dostępu	do	danych	osobowych	ich	dotyczących;	
• na	podstawie	art.	16	RODO	prawo	do	sprostowania	ich	danych	osobowych	1);	
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• na	podstawie	art.	18	RODO	prawo	żądania	od	administratora	ograniczenia	przetwarzania	
danych	osobowych	z	zastrzeżeniem	przypadków,	o	których	mowa	w	art.	18	ust.	2	RODO	2);		

• prawo	do	wniesienia	skargi	do	Prezesa	Urzędu	Ochrony	Danych	Osobowych,	gdy	w/w	uznają,	
że	przetwarzanie	danych	osobowych	ich	dotyczących	narusza	przepisy	RODO;	

Nie	przysługuje	Pani/Panu:	

• w	związku	z	art.	17	ust.	3	lit.	b,	d	lub	e	RODO	prawo	do	usunięcia	danych	osobowych;	
• prawo	do	przenoszenia	danych	osobowych,	o	którym	mowa	w	art.	20	RODO;	
• na	podstawie	art.	21	RODO	prawo	sprzeciwu,	wobec	przetwarzania	danych	osobowych,	

gdyż	podstawą	prawną	przetwarzania	Pani/Pana	danych	osobowych	jest	art.	6	ust.	1	lit.	c	
RODO.		

	
ROZDZIAŁ	XXIX.	Wykaz	załączników	do	SIWZ.	
	
	
Załącznik	nr	1	do	SIWZ	-	Formularz	Ofertowy	Wykonawcy;	
Załącznik	nr	2.1-2.8	do	SIWZ	–	Formularz	asortymentowo-cenowy	
Załącznik	nr	3							-	Oświadczenie	o	spełnianiu	warunków	udziału	w	postępowaniu	–	wzór	
Załącznik	nr	4							-	Oświadczenie	o	braku	podstaw	do	wykluczenia	–	wzór	
Załącznik	nr	5							-	Oświadczenie	dot.	przynależności	do	grupy	kapitałowej	-	wzór	
Załącznik	nr	6							-	Wykaz	dotyczący	części	zamówienia,	których	wykonanie	Wykonawca	zamierza	

powierzyć	podwykonawcom	i	z	podaniem	nazw	(firm)	podwykonawców	
Załącznik	nr	7							-	Wykaz	dostaw	
Załącznik	nr	8								-Istotne	postanowienia	umowy.	
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Załącznik	nr	1	do	SIWZ	

..............................................	

(	pieczątka	Wykonawcy)	

OFERTA	WYKONAWCY	

Nazwa	Wykonawcy	
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………	

Adres	siedziby	…………………………………………………………………………………………………	
…………………………………………………………………………………………………	
Adres	do	korespondencji	…………………………………………………………………………………………………	
…………………………………………………………………………………………………	

Nr	tel.	-	.........................................................,	Nr	fax	-	................................................................	
E-mail:	..............................................................,	http://www.………………………….......….................,	
NIP	-	........................................................,	REGON	-	.................................................................	
	

W	odpowiedzi	na	ogłoszenie,	które	ukazało	się	w	Biuletynie	Zamówień	Publicznych	
	w	sprawie	przetargu	nieograniczonego	na	dostawę	artykułów	spożywczych	do	stołówki	szkolnej	
składamy	sporządzoną	na	podstawie	pobranej	specyfikacji	istotnych	warunków	zamówienia	ofertę	

skierowaną	do:	
	

Szkoły	Podstawowej	nr	32	z	Oddziałami	Integracyjnymi	im.	Pamięci	Majdanka	
	w	Lublinie,	ul.	Kazimierza	Przerwy-Tetmajera	2,	20-362	Lublin	

	
1. Oferujemy	realizację	wykonania	całości	przedmiotu	zamówienia:	

Część	 I	 Dostawa	 mięsa	 i	 wędlin	 zgodnie	 z	 opisem	 przedmiotu	 zamówienia	 podanym		
w	Załączniku	nr	2.1	do	SIWZ;	 
Wartość	ogólna	zamówienia	netto	wynosi:	..............................................	
słownie:	.........................................................................................................................	
Wartość	ogólna	zamówienia	brutto	(	z	podatkiem	VAT	w	wysokości	.........%)	
wynosi..........................................................................	zł.	
słownie:	.........................................................................................................................	
	
Część	II	Dostawa	drobiu	zgodnie	z	opisem	przedmiotu	zamówienia	podanym	w	Załączniku	nr	2.2	do	
SIWZ;	 
Wartość	ogólna	zamówienia	netto	wynosi:	..............................................	
słownie:	.........................................................................................................................	
Wartość	ogólna	zamówienia	brutto	(	z	podatkiem	VAT	w	wysokości	.........%)	
wynosi..........................................................................	zł.	
słownie:	.........................................................................................................................	
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Część	 III	 Dostawa	 pieczywa	 zgodnie	 z	 opisem	 przedmiotu	 zamówienia	 podanym		
w	Załączniku	nr	2.3	do	SIWZ;	 
Wartość	ogólna	zamówienia	netto	wynosi:	..............................................	
słownie:	.........................................................................................................................	
Wartość	ogólna	zamówienia	brutto	(	z	podatkiem	VAT	w	wysokości	.........%)	
wynosi..........................................................................	zł.	
słownie:	.........................................................................................................................	
	
Część	 IV	Dostawa	produktów	spożywczych	 	zgodnie	z	opisem	przedmiotu	zamówienia	podanym	w	
Załączniku	nr	2.4	do	SIWZ;	 
Wartość	ogólna	zamówienia	netto	wynosi:	..............................................	
słownie:	.........................................................................................................................	
Wartość	ogólna	zamówienia	brutto	(	z	podatkiem	VAT	w	wysokości	.........%)	
wynosi..........................................................................	zł.	
słownie:	.........................................................................................................................	
	
Część	 V	 Dostawa	 produktów	mleczarskich	 zgodnie	 z	 opisem	 przedmiotu	 zamówienia	 podanym	w	
Załączniku	nr	2.5	do	SIWZ;	 
Wartość	ogólna	zamówienia	netto	wynosi:	..............................................	
słownie:	.........................................................................................................................	
Wartość	ogólna	zamówienia	brutto	(	z	podatkiem	VAT	w	wysokości	.........%)	
wynosi..........................................................................	zł.	
słownie:	.........................................................................................................................	
	
Część	VI	Dostawa	produktów	garmażeryjnych	zgodnie	z	opisem	przedmiotu	zamówienia	podanym	w	
Załączniku	nr	2.6	do	SIWZ; 
Wartość	ogólna	zamówienia	netto	wynosi:	..............................................	
słownie:	.........................................................................................................................	
Wartość	ogólna	zamówienia	brutto	(	z	podatkiem	VAT	w	wysokości	.........%)	
wynosi..........................................................................	zł.	
słownie:	.........................................................................................................................	
	
Część	VII	Dostawa	warzyw	i	owoców	zgodnie	z	opisem	przedmiotu	zamówienia	podanym	w	
Załączniku	nr	2.7	do	SIWZ;		
Wartość	ogólna	zamówienia	netto	wynosi:	.............................................. 
słownie:	.........................................................................................................................	
Wartość	ogólna	zamówienia	brutto	(	z	podatkiem	VAT	w	wysokości	.........%)	
wynosi..........................................................................	zł.	
słownie:	.........................................................................................................................	
	
Część	VII	Dostawa	mrożonek	zgodnie	z	opisem	przedmiotu	zamówienia	podanym	w	Załączniku	nr	2.8	
do	SIWZ;		
Wartość	ogólna	zamówienia	netto	wynosi:	.............................................. 
słownie:	.........................................................................................................................	
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Wartość	ogólna	zamówienia	brutto	(	z	podatkiem	VAT	w	wysokości	.........%)	
wynosi..........................................................................	zł.	
słownie:	........................................................................................................................	
	
Wykonawca	jest	małym/średnim	przedsiębiorcą:	TAK/NIE*		
	
2. Deklarujemy	 termin	 płatności	……	dni	 (min.	 14	 dni	 -	max.	 30	 dni)	 od	 daty	 otrzymania	 faktury	

przez	Zamawiającego.	
3. Oświadczamy,	że:		

⎯ zapoznaliśmy	 się	 ze	 „Specyfikacją	 istotnych	 warunków	 zamówienia”,	 akceptujemy	 ją	 w	
całości	i	nie	wnosimy	do	niej	zastrzeżeń,		

⎯ 	uważamy	 się	 za	 związanych	 niniejszą	 ofertą	 przez	 30	 dni	 od	 daty	 upływu	 ostatecznego	
terminu	składania	ofert,		

⎯ zapoznaliśmy	 się	 z	 istotnymi	 postanowieniami	 umowy	 (	 zał.	 Nr	 8	 do	 SIWZ)	
i	 postanowienia	 w	 nich	 zawarte	 akceptujemy	 i	 zobowiązujemy	 się	 w	 przypadku	 wyboru	
naszej	 oferty	 do	 zawarcia	 umowy	 na	 wymienionych	 w	 SIWZ	 warunkach		
w	miejscu	i	terminie	wyznaczonym	przez	Zamawiającego.		

4. Oświadczamy,	 że:	 zamówienie	 wykonamy	 samodzielnie*	 część	 zamówienia	 obejmującą	 (podać	
opis)	 ________________________________________	 _______________	 zamierzamy	 powierzyć	
podwykonawcom*.	
*niepotrzebne	skreślić	

5. Zgodnie	z	Rozdziałem	V	ust.	10	SIWZ	wskazujemy	że	dokumenty	o	których	mowa	w	Rozdziale	III	
ust.	___	SIWZ	są	dostępne	w	ogólnodostępnych	i	bezpłatnych	bazach	danych	pod	adresem	internetowym	
www._____________________.	

6. Zgodnie	 z	 Rozdziałem	V	 ust.	 11	 SIWZ	wskazujemy	 że	 aktualne	 oświadczenia	 lub	 dokumenty	 o	
których	mowa	w	Rozdziale	III	ust.	___	SIWZ	znajdują	się	w	posiadaniu	Zamawiającego	w	związku	
z	 ______________________________________	 (należy	 w	 szczególności	 wskazać	 oznaczenie	
postępowania/	 sprawy	 w	 związku	 z	 którą	 Zamawiający	 wszedł	 w	 posiadanie	 wskazanych	
dokumentów).	

7. Zostaliśmy	 poinformowani,	 że	 możemy	 wydzielić	 z	 oferty	 informacje	 stanowiące	 tajemnicę	
przedsiębiorstwa	 w	 rozumieniu	 przepisów	 o	 zwalczaniu	 nieuczciwej	 konkurencji	 i	 zastrzec	 w	
odniesieniu	 do	 tych	 informacji,	 aby	 nie	 były	 one	 udostępnione	 innym	 uczestnikom	
postępowania.	

8. Oświadczamy,	że	jesteśmy/nie	jesteśmy*	płatnikami	VAT	
9. Oświadczenia	dotyczące	RODO:	

10. Oświadczam,	że	wypełniłem	obowiązki	informacyjne	przewidziane	w	art.	13	lub	art.	14	RODO	
wobec	osób	fizycznych,	od	których	dane	osobowe	bezpośrednio	lub	pośrednio	pozyskałem	w	
celu	ubiegania	się	o	udzielenie	zamówienia	publicznego	w	niniejszym	postępowaniu.		
(W	przypadku,	gdy	wykonawca	nie	przekazuje	danych	osobowych	innych	niż	bezpośrednio	
jego	dotyczących	lub	zachodzi	wyłączenie	stosowania	obowiązku	informacyjnego,	stosownie	
do	art.	13	ust.	4	lub	art.	14	ust.	5	RODO	treści	oświadczenia	wykonawca	nie	składa	(usunięcie	
treści	oświadczenia	np.	przez	jego	wykreślenie).	

	
5. Integralną	część	oferty	stanowią	załączniki:		

1/	..........................................		
2/	..........................................	

	
Na	........	kolejno	ponumerowanych,	zapisanych	stronach	składamy	całość	oferty.		
	
*nie	potrzebne	skreślić	



Nr	sprawy:	INT.261.1.2020	

	
str.	22	

	
............................	dnia	..........................................	

......................................................................		
Podpis	i	pieczątka	osoby/osób		

upoważnionych	do	reprezentowania	Wykonawcy	
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Załącznik	nr	3	do	SIWZ		
	

Zamawiający:	

Szkoła	Podstawowa	nr	32		
z	Oddziałami	Integracyjnymi	im.	Pamięci	
Majdanka	w	Lublinie,		
ul.	Kazimierza	Przerwy-Tetmajera	2,		
20-362	Lublin	
	

																																																																																																																							(pełna	nazwa/firma,	adres)	

Wykonawca:	

………………………………………………………	

(pełna	nazwa/firma,	adres,	w	zależności	od	podmiotu:	
NIP/PESEL,	KRS/CEiDG)	
reprezentowany	przez:	

………………………………………………………	

(imię,	nazwisko,	stanowisko/podstawa	do		
reprezentacji)	

Oświadczenie	wykonawcy		

składane	na	podstawie	art.	25a	ust.	1	ustawy	z	dnia	29	stycznia	2004	r.		

	Prawo	zamówień	publicznych	(dalej	jako:	ustawa	Pzp),		

DOTYCZĄCE	SPEŁNIANIA	WARUNKÓW	UDZIAŁU	W	POSTĘPOWANIU		

	

Na	 potrzeby	 postępowania	 o	 udzielenie	 zamówienia	 publicznego	

pn.	 „Dostawa	 artykułów	 spożywczych	 do	 stołówki	 szkolnej”	 prowadzonego	 przez	 Szkołę	

Podstawową	 nr	 32	 z	 Oddziałami	 Integracyjnymi	 im.	 Pamięci	 Majdanka	

	w	Lublinie,	ul.	Kazimierza	Przerwy-Tetmajera	2,	20-362	Lublin,	oświadczam,	co	następuje:	

INFORMACJA	DOTYCZĄCA	WYKONAWCY:	

Oświadczam,	że	spełniam	warunki	udziału	w	postępowaniu	określone	przez	zamawiającego	w	Rozdziale	II	ust.	

2	SIWZ(wskazać	dokument	i	właściwą	jednostkę	redakcyjną	dokumentu,	w	której	określono	warunki	udziału	w	postępowaniu).	

…………….…….	(miejscowość),dnia	………….…….	r.		

	 	 	 	 	 	 	 …………………………………………	

(podpis)	

INFORMACJA	W	ZWIĄZKU	Z	POLEGANIEM	NA	ZASOBACH	INNYCH	PODMIOTÓW:		
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Oświadczam,	 że	 w	 celu	 wykazania	 spełniania	 warunków	 udziału	 w	 postępowaniu,	 określonych	 przez	

zamawiającego	w	Rozdziale	 II	 ust.	 2	 SIWZ(wskazać	 dokument	 i	 właściwą	 jednostkę	 redakcyjną	 dokumentu,	 w	 której	 określono	 warunki	

udziału	 w	 postępowaniu),	 polegam	 na	 zasobach	 następującego/ych	 podmiotu/ów:	

……………………………………………………………………….	

..……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………..,	 w	

następującym	zakresie:	…………………………………………	

…………………………………………………………………………………………………………………	 (wskazać	 podmiot	 i	 określić	 odpowiedni	 zakres	 dla	

wskazanego	podmiotu).		

…………….…….	(miejscowość),dnia	………….…….	r.		

	

	 	 	 	 	 	 	 …………………………………………	

(podpis)	

OŚWIADCZENIE	DOTYCZĄCE	PODANYCH	INFORMACJI:	

	

Oświadczam,	 że	 wszystkie	 informacje	 podane	 w	 powyższych	 oświadczeniach	 są	 aktualne		

i	 zgodne	 z	 prawdą	 oraz	 zostały	 przedstawione	 z	 pełną	 świadomością	 konsekwencji	 wprowadzenia	

zamawiającego	w	błąd	przy	przedstawianiu	informacji.	

	

…………….…….	(miejscowość),dnia	………….…….	r.		

	

	 	 	 	 	 	 	 …………………………………………	

(podpis)	
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Załącznik	nr	4	do	SIWZ	

	

Zamawiający:	

Szkoła	Podstawowa	nr	32		

z		Oddziałami	Integracyjnymi	im.	Pamięci	

Majdanka	w	Lublinie,	ul.	Kazimierza	Przerwy-

Tetmajera	2,		

20-362	Lublin	

	

(pełna	nazwa/firma,	adres)	

	

Wykonawca:	

…………………………………………………………	

(pełna	nazwa/firma,	adres,	w	zależności	od	podmiotu:	
NIP/PESEL,	KRS/CEiDG)	

reprezentowany	przez:	

…………………………………………………………	

(imię,	nazwisko,	stanowisko/podstawa	do	
reprezentacji)	

	

Oświadczenie	wykonawcy		

składane	na	podstawie	art.	25a	ust.	1	ustawy	z	dnia	29	stycznia	2004	r.		

	Prawo	zamówień	publicznych	(dalej	jako:	ustawa	Pzp),		

DOTYCZĄCE	PRZESŁANEK	WYKLUCZENIA	Z	POSTĘPOWANIA	

Na	 potrzeby	 postępowania	 o	 udzielenie	 zamówienia	 publicznego	

pn.	 „Dostawa	 artykułów	 spożywczych	 do	 stołówki	 szkolnej”	 prowadzonego	 przez	 Szkołę	

Podstawową	 nr	 32	 z	 Oddziałami	 Integracyjnymi	 im.	 Pamięci	 Majdanka	

	w	Lublinie,	ul.	Kazimierza	Przerwy-Tetmajera	2,	20-362	Lublin,	oświadczam,	co	następuje:	

	

	

OŚWIADCZENIA	DOTYCZĄCE	WYKONAWCY:	
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1. Oświadczam,	 że	 nie	 podlegam	 wykluczeniu	 z	 postępowania	 na	 podstawie		

art.	24	ust	1	pkt	12-23	ustawy	Pzp.	

2. Oświadczam,	 że	 nie	 podlegam	 wykluczeniu	 z	 postępowania	 na	 podstawie		

art.	24	ust.	5	pkt.	1)	ustawy	Pzp. 

	

…………….…….	(miejscowość),dnia	………….…….	r.		

	 	 	 	 	 	 	 …………………………………………	

(podpis)	

Oświadczam,	że	zachodzą	w	stosunku	do	mnie	podstawy	wykluczenia	z	postępowania	na	podstawie	art.	………….	

ustawy	Pzp(podać	mającą	zastosowanie	podstawę	wykluczenia	spośród	wymienionych	w	art.	24	ust.	1	pkt	13-14,	16-20	lub	art.	24	ust.	5	ust.	1	i	3	ustawy	

Pzp).Jednocześnie	 oświadczam,	 że	 w	 związku	 z	 ww.	 okolicznością,	 na	 podstawie	 art.	 24	 ust.	 8	 ustawy	 Pzp	

podjąłem	 następujące	 środki	 naprawcze:	

………………………………………………………………………………………………………………..	

…………………………………………………………………………………………..…………………...........………………………………………………………………………

………………………………………………	

…………….…….	(miejscowość),	dnia	………………….	r.	 	 …………………………………………	

(podpis)	

OŚWIADCZENIE	DOTYCZĄCE	PODMIOTU,	NA	KTÓREGO	ZASOBY	POWOŁUJE	SIĘ	WYKONAWCA:	

Oświadczam,	 że	 w	 stosunku	 do	 następującego/ych	 podmiotu/tów,	 na	 którego/ych	 zasoby	

powołuję	się	w	niniejszym	postępowaniu,	tj.:	……………………………………………………………	

..................................................................................................................................................................	

(podać	 pełną	 nazwę/firmę,	 adres,	 a	 także	 w	 zależności	 od	 podmiotu:	 NIP/PESEL,	 KRS/CEiDG)nie	 zachodzą	 podstawy	 wykluczenia	 z	

postępowania	o	udzielenie	zamówienia.	

	

…………….…….	(miejscowość),dnia	………………….	r.	 	 …………………………………………	

(podpis)	

[UWAGA:	zastosować	tylko	wtedy,	gdy	zamawiający	przewidział	możliwość,	o	której	mowa	w	art.	25a	ust.	5	pkt	2	ustawy	Pzp]	

OŚWIADCZENIE	 DOTYCZĄCE	 PODWYKONAWCY	 NIEBĘDĄCEGO	 PODMIOTEM,	 NA	 KTÓREGO	 ZASOBY	

POWOŁUJE	SIĘ	WYKONAWCA:	

	

Oświadczam,	 że	 w	 stosunku	 do	 następującego/ych	 podmiotu/tów,	 będącego/ych	 podwykonawcą/ami:	

……………………………………………………………………..….……..........	
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................................................................................................................................................................	

(podać	 pełną	 nazwę/firmę,	 adres,	 a	 także	 w	 zależności	 od	 podmiotu:	 NIP/PESEL,	 KRS/CEiDG),	 niezachodzą	 podstawy	 wykluczenia	 z	

postępowania	o	udzielenie	zamówienia.	

	

…………….…….	(miejscowość),dnia	………………….	r.	 	 …………………………………………	

(podpis)	

	

OŚWIADCZENIE	DOTYCZĄCE	PODANYCH	INFORMACJI:	

Oświadczam,	 że	 wszystkie	 informacje	 podane	 w	 powyższych	 oświadczeniach	 są	 aktualne		

i	 zgodne	 z	 prawdą	 oraz	 zostały	 przedstawione	 z	 pełną	 świadomością	 konsekwencji	 wprowadzenia	

zamawiającego	w	błąd	przy	przedstawianiu	informacji.	

	

	

…………….…….	(miejscowość),dnia	………………….	r.	 	 …………………………………………	

(podpis)	
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Załącznik	Nr	5	do	SIWZ	
	 	 	 	 	

………………………..	

nazwa	i	adres	Wykonawcy	

………………………..	

miejscowość,	data	

OŚWIADCZENIE	

o	przynależności	lub	braku	przynależności	tej	samej	do	grupy	kapitałowej,	o	której	mowa		
w	art.	24	ust.	1	pkt	23	oraz	ust.	11	ustawy	Prawo	zamówień	publicznych	

Przystępując	 do	 	 postępowania	 o	 udzielenie	 zamówienia	 publicznego,	 prowadzonego	 w	 trybie	 przetargu	
nieograniczonego	na:	

„Dostawę	artykułów	spożywczych	do	stołówki	szkolnej”		

oświadczam*,	że	reprezentowany	przeze	mnie	Wykonawca:	

n	 	 nie	 należy	 do	 tej	 samej	 grupy	 kapitałowej	 w	 rozumieniu	 ustawy	 z	 dnia	 16	 lutego	 2007	 r.	 o	 ochronie	
konkurencji	i	konsumentów	(Dz.	U.	z	2007	r.,	Nr	50,	poz.	331	z	późn.	zm.)	wraz	z	Wykonawcami,	którzy	złożyli	
odrębne	oferty	w	niniejszym	postępowaniu	

				należy	do	tej	samej	grupy	kapitałowejw	rozumieniu	ustawy	z	dnia	16	lutego	2007	r.	o	ochronie	konkurencji	i	
konsumentów	 (Dz.	 U.	 z	 2007	 r.,	 Nr	 50,	 poz.	 331,	 z	 późn.	 zm.)	wraz	 z	 n/w	Wykonawcą	 który	 złożył	 odrębną	
ofertę	w	postępowaniu:	

…………………………………………………………………………………………………………..	
(firma	Wykonawcy	który	złożył	odrębną	ofertę	w	postępowaniu	i	należy	do	tej	samej	grupy	kapitałowej	co	Wykonawca	

składający	oświadczenie)	

*	właściwe	zaznaczyć	znakiem	X	

Przez	„grupę	kapitałową”	rozumie	się	wszystkich	przedsiębiorców,	którzy	są	kontrolowani		
w	sposób	bezpośredni	lub	pośredni	przez	jednego	przedsiębiorcę,	w	tym	również	tego	przedsiębiorcę	-		art.	4	
ust.	14	ustawy	z	dnia	16	lutego	2007	r.	o	ochronie	konkurencji	i	konsumentów	(Dz.	U.	Nr	50,	poz.	331,	z	późn.	
zm.)	

	

	

…………….…….	(miejscowość),dnia	………………….	r.	 	 	 …………………………………………	

(podpis)	

	

	

	

Załącznik	nr	6	do	SIWZ	
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Zamawiający:	

Szkoła	Podstawowa	nr	32		

z	Oddziałami	Integracyjnymi	im.	Pamięci	

Majdanka	w	Lublinie,	ul.	Kazimierza	Przerwy-

Tetmajera	2,		

20-362	Lublin	

	(pełna	nazwa/firma,	adres)	

Wykonawca:	
…………………………………………………………	

(pełna	nazwa/firma,	adres,	w	zależności	od	podmiotu:	
NIP/PESEL,	KRS/CEiDG)	
reprezentowany	przez:	
…………………………………………………………	

(imię,	nazwisko,	stanowisko/podstawa	do	
reprezentacji)	

Oświadczenie	wykonawcy	
Przystępując	do	udziału	w	postępowaniu	o	udzielenie	zamówienia	publicznego	w	trybie	

przetargu	nieograniczonego	o	nazwie:	„Dostawę	artykułów	spożywczych	do	stołówki	szkolnej	a	”	
prowadzonego	przez	Szkołę	Podstawową	nr	32	z	Oddziałami	Integracyjnymi	im.	Pamięci	Majdanka	
w	Lublinie,	ul.	Kazimierza	Przerwy-Tetmajera	2,	20-362	Lublin	,	oświadczamy,	iż	zamierzamy	
powierzyć	wykonanie	części	zamówienia	podwykonawcy	w	poniżej	podanym	zakresie:		

ZAKRES	CZYNNOSCI	POWIERZONYCH	
PODWYKONAWCY	

NAZWA	I	ADRES	PODWYKONAWCY	

	 	

	

	 	

	

	 	

	

	

…………….…….	(miejscowość),dnia	………………….	r.																																										…………………………………………	

(podpis)	
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Załącznik	nr	7	do	SIWZ		
___________________		
(miejscowość,	data)		
pieczęć	firmowa	Wykonawcy		
	

Wykaz	dostaw		

	

Lp.	

	

Wartość	

	

Przedmiot	

	

	Daty	wykonania		

	

	

Odbiorca		

	

	

1.	

	

	

	 	 	 	

	

	

	

2.	

	

	

	 	 	 	

	

	

............................	dnia	..........................................	
	

......................................................................		
Podpis	i	pieczątka	osoby/osób		

upoważnionych	do	reprezentowania	Wykonawcy	
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Załącznik	nr	8	do	SIWZ	

Istotne	postanowienia 	umowy 	

zawarta	dnia	……………………	w	wyniku	postępowania	o	udzielenie	zamówienia	publicznego	
przeprowadzonego	w	trybie	przetargu	nieograniczonego	(znak	sprawy	INT.261.1.2018)zgodnie	z	
przepisami	ustawy	z	dnia	29.01.2004	r.	Prawo	zamówień	publicznych(tekst	jednolity	Dz.	U.	Z	2017	r.	
poz.	1579	z	późn	zm.)		pomiędzy:	
	Gminą	Lublin,	Pl.	Króla	Władysława	Łokietka	1,	20-109	Lublin		
NIP:9462575811,	reprezentowaną	przez		
Dyrektora	Szkoły	Podstawowej	nr	32	z	Oddziałami	Integracyjnymi	im.	Pamięci	Majdanka		
w	Lublinie,	ul.	Kazimierza	Przerwy-Tetmajera	2,	20-362	Lublin	
-	_______________________________	
zwaną	w	dalszej	treści	umowy	„Zamawiającym”	
a	

NIP:……………………..,	 	 REGON:……………………,	wpisanym	 do	 rejestru………………………	 reprezentowanym	
przez:	
…………………………………………………………………………………………………	
zwanym	w	dalszej	treści	umowy	„Wykonawcą”		
treści	następującej:	

	

Niniejsza	 umowa	 zostaje	 zawarta	 w	 wyniku	 postępowania	 o	 udzielenie	 zamówienia	 publicznego	
prowadzonego	w	trybie	przetargu	nieograniczonego	na	podstawie	ustawy	z	dnia	29	stycznia	2004	r.	
Prawo	zamówień	publicznych	(tekst	jednolity	Dz.	U.	z	2018r.	Poz.	1986	z	późn	zm.)	

	
§	1	

[	Przedmiot	zamówienia	]	
1. Wykonawca	zobowiązuje	się	dostarczyć	Zamawiającemu:	

...................................................................................................................................	
zgodnie	ze	złożoną	ofertą,	która	jako	załącznik	nr	1	stanowi	integralną	część	umowy.		

2. Przedmiot	 zamówienia	 musi	 być	 wytworzony	 i	 dostarczony	 zgodnie	 z	 niżej	 wymienionymi	
normami	i	przepisami:		
⎯ Ustawą	 z	dnia	25	 sierpnia	2006	 r.	 o	bezpieczeństwie	 żywności	 i	 żywienia	 (Dz.	U.	 2015	poz.	

594.)	;		
⎯ Ustawą	z	dnia	21	grudnia	2000	r.	o	jakości	handlowej	artykułów	rolno	–	spożywczych	(Dz.	U.	z	

2015	r.	poz.	678);		
⎯ Ustawą	z	dnia	16	grudnia	2005	r.	o	produktach	pochodzenia	zwierzęcego	(Dz.	U.	z	2006	r.,	Nr	

17,	poz.	127,	z	późn.	zm.);		
⎯ Rozporządzeniem	 Ministra	 Zdrowia	 z	 dnia	 22	 listopada	 2010	 r.	 w	 sprawie	 dozwolonych	

substancji	dodatkowych	(Dz.	U.	z	2010r	nr	232	poz.	1525	z	późn.	zm.)		
⎯ Rozporządzeniem	 Ministra	 Rolnictwa	 i	 Rozwoju	 Wsi	 z	 dnia	 23	 grudnia	 2014	 r.	 w	 sprawie	

znakowania	poszczególnych	rodzajów	środków	spożywczych	(Dz.U.	2015	poz.	29	z	późn.	zm.)	
⎯ Rozporządzeniem	 Ministra	 Zdrowia	 z	 dnia	 5	 sierpnia	 2015	 r.	 w	 sprawie	 grupy	 środków	

przeznaczonych	 do	 sprzedaży	 dzieciom	 i	 młodzieży	 w	 jednostkach	 systemu	 oświaty	 oraz	
wymagań,	jakie	muszą	spełniać	środki	spożywcze	stosowane	w	ramach	żywienia	zbiorowego	
w	tych	jednostkach	(Dz.	U.	z	dnia	28	sierpnia	2015	r.	poz.	1256). 

3. Wykonawca, dostarczył lub dostarczy wraz pierwszą dostawą Zamawiającemu: 
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− aktualne	kopie	potwierdzone	za	zgodność	z	oryginałem	dokumentów	o	których	mowa	w	
rozdziale	III	ust.	2	SIWZ	

− aktualną	 kopię	 potwierdzoną	 za	 zgodność	 z	 oryginałem	 polisy	 ubezpieczeniowej	 OC	
(równą	min.	wartości	składanej	oferty)	w	zakresie	prowadzonej	działalności	gospodarczej	
posiadającą	 rozszerzony	 zakres	 ubezpieczenia	 od	 odpowiedzialności	 cywilnej	
ubezpieczonego,	 za	 szkody	 osobowe	 lub	 rzeczowe	 wyrządzone	 przez	 produkty	
wyprodukowane,	dostarczone,	sprzedane	przez	ubezpieczonego	w	okresie	ubezpieczenia	
obowiązującą	przez	cały	okres	związania	umową.	

					W	przypadku,	gdy	ważność,	któregoś	dokumentu	wygasa	w	trakcie	trwania	umowy.					Wykonawca		
zobowiązuje	 się	 dostarczyć	 kserokopie	 nowego	 dokumentu	 potwierdzonego		
za	zgodność	z	oryginałem.	

§	2		
[	Wynagrodzenie	]	

1. Całkowite	wynagrodzenie	Wykonawcy	zgodnie	ze	złożoną	ofertą	wynosi	_______	zł.	netto	(słownie:	
__________________________	 ___/100	 zł.),	 powiększone	 o	 podatek	 od	 towarów		
i	usług	VAT	w	wysokości	___%,	w	kwocie	___________zł.	

2. Całkowita	wartość	umowy	(cena)	wynosi	_____________	zł.	brutto	(słownie:	__________________	
___/100	zł.)	

3. Cena	o	której	mowa	w	ust.	2		obejmuje	wszystkie	koszty	związane	z	realizacją	przedmiotu	umowy	tj.	
wartość	przedmiotu	umowy,	podatku	VAT,	ceł	(o	ile	wystąpią),	koszty	dostawy.	

4. Cena	 podana	 w	 ofercie	 jest	 ceną	 ostateczną	 i	 nie	 podlega	 zmianom	 przez	 okres	 obowiązywania	
umowy.		

5. Łączną	 ilość	 poszczególnego	 rodzaju	 asortymentu,	 wchodzącego	 w	 skład	 przedmiotu	 zamówienia	
określają	Załączniki	nr	2.1-2.8	do	SIWZ.		

6. Zamawiający	 zastrzega	 sobie	 prawo	 dokonywania	 przesunięć	 ilościowych	 między	 pozycjami	
zawartymi	w	załącznikach	nr	2.1-2.8	do	SIWZ,	tj.	zamówienia	innej	ilości	poszczególnych	pozycji	po	
cenach	 jednostkowych	 zawartych	 w	 umowie.	 Zamawiający	 podkreśla	 jednak,	 że	 w	 ramach	
poszczególnych	części,	wartość	zawartych	na	podstawie	niniejszego	postępowania	umów	pozostaje	
taka	sama.		

	
§	3	

[	Termin	wykonania	umowy	]	
1. Umowa	 z	 wybranym	 wykonawcą	 zostanie	 zawarta	 na	 okres	 6	 miesięcy	 licząc	 od	 daty	 jej	

podpisania.	
2. Umowa	 ulega	 przedłużeniu	 w	 formie	 aneksu,	 w	 przypadku,	 gdy	 do	 upływu	 terminu	

obowiązywania	 umowy	 nie	 zostanie	 wybrana	 przez	 Zamawiającego	 całkowita	 ilość	 towaru	
określonego	w	umowie,	nie	dłużej	jednak	niż	na	okres	dodatkowych	6	miesięcy.		

3. Jeżeli	 w	 przedłużonym	 okresie	 obowiązywania	 umowy	 nie	 zostanie	 wybrana	 przez	
Zamawiającego	 całkowita	 ilość	 towaru	 określonego	 w	 umowie	 ulega	 ona	 rozwiązaniu,	
a	Wykonawca	 nie	 będzie	 składał	 żadnych	 roszczeń	w	 stosunku	 do	 Zamawiającego	 z	tytułu	 nie	
wybrania	 całkowitej	 ilości	 towaru	 określonego	w	 umowie,	 a	 tym	 samym	 zmniejszenia	 ogólnej	
wartości	brutto	umowy.		

4. Dotyczy	 części	 I,	 II,	 IV,	 V,	 VI,VIII:	 Dostawy	 wraz	 z	 wniesieniem	 przedmiotu	 zamówienia	 będą	
realizowane	 sukcesywnie,	 transportem	 własnym	 Wykonawcy	 przystosowanym	 do	 przewozu	
żywności,	 nie	 częściej	 niż	 3	razy	 w	 ciągu	 jednego	 tygodnia	 w	 godzinach	 7.00-8.00.	 Przedmiot	
zamówienia	musi	być	dostarczony	w	ciągu	2	dni	roboczych	od	daty	złożenia	zamówienia.	

5. Dotyczy	części	 III	 i	VII:	Dostawy	wraz	z	wniesieniem	przedmiotu	zamówienia	będą	realizowane	
sukcesywnie,	 transportem	 własnym	 Wykonawcy	 przystosowanym	 do	 przewozu	 żywności,	
codziennie	(oprócz	niedziel	i	świąt)	w	godzinach	7.00-8.00.	

6. Zamówienia	będą	składane	faksem	lub	za	pomocą	poczty	elektronicznej.	
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7. Dostawa	 zamawianych	 artykułów	 do	 siedziby	 Zamawiającego	 będzie	 odbywać	 się	 na	 koszt	
Wykonawcy.	

8. Zamawiający	 zastrzega	 sobie	 możliwość	 składania	 telefonicznej	 korekty	 zamówienia	 na	 24	
godziny	 przed	 realizacją	 zamówienia	 w	 granicach	 (+/-)	 10	 –	 15%	 dla	 poszczególnych	
asortymentów	 oraz	 realizacji	 zamówień	 interwencyjnych	 w	 ciągu	 3	 godzin	 od	 złożenia	
zamówienia. 

§	4		
[	Warunki	dostawy	]	

1. Wykonawca	ponosi	całkowitą	odpowiedzialność	za	dostawę	towaru	i	zobowiązany	jest	należycie	
zabezpieczyć	towar	na	czas	przewozu.	

2. Wykonawca	jest	zobowiązany	do	zapewnienia	właściwego	transportu	przedmiotu	zamówienia	w	
sposób	 nie	 oddziałujący	 negatywnie	 na	 przydatność	 do	 spożycia	 artykułów	 oraz	 ich	 walory	
użytkowe,	odżywcze,	smakowe	i	jakościowe.		

3. Zamawiający	wymaga,	żeby	każdy	pojazd,	którym	będzie	dostarczana	żywność	posiadał	decyzję	
Państwowego	 Powiatowego	 Inspektoratu	 Sanitarnego	 stwierdzającą	 spełnienie	 warunków	 do	
higienicznego	 przewozu	 określonych	 produktów	 spożywczych.	 Zamawiający	 zastrzega	 sobie	
prawo	do	zażądania	stosownego	dokumentu	w	momencie	dostawy	produktów.	

4. Na	 każde	 wezwanie	 Zamawiającego	 Wykonawca	 przedłoży	 kopię	 świadectwa	 dopuszczenia	
pojazdu	przez	Inspekcję	Weterynaryjną	lub	Inspekcję	Sanitarną	do	w/w	celu.		

5. Wykonawca	 zobowiązuje	 się,	 że	 dostarczane	 produkty	 będą	 świeże,	 pełnowartościowe	 oraz	
należytej	jakości.	

6. Dostarczone	 produkty	 mają	 być	 wolne	 od	 wad,	 świeże	 i	 spełniające	 wymagania	 określone	 w	
Załącznikach	nr	2.1-2.8	do	SIWZ.	Dostarczany	przedmiot	zamówienia	musi	spełniać	obowiązujące	
wymagania	 i	 normy	 jakościowe	 zgodnie	 z	 wymaganiami	 zawartymi		
w	Polskich	Normach.	

7. Zamawiający	 zastrzega	 sobie	 prawo	 do	 dokonania	w	 czasie	 przez	 siebie	wyznaczonym	 kontroli	
prawidłowości	 wykonywania	 przedmiotu	 umowy	 przez	 Wykonawcę,		
w	 szczególności	 w	 zakresie	 transportu	 artykułów,	 sposobu	 pakowania	 i	 stanu	 pakowania	
odpowiedniego	 dla	 danego	 artykułu	 spożywczego	 z	 etykietą	 zawierającą:	 nazwę	 handlową	
artykułu,	ilość	sztuk	w	opakowaniu,	nazwę	i	adres	producenta,	datę	produkcji	i	datę	przydatności	
do	spożycia	oraz	klasę	produktu	(jeśli	dotyczy).	

8. W	 przypadku	 stwierdzonych	 wad	 jakościowych	 lub	 w	 przypadku	 dostarczenia	 przedmiotu	
zamówienia	 innego	 niż	 był	 zatwierdzony	 przez	 Zamawiającego,	 informuje	 on	 Wykonawcę	 o	
stwierdzonej	 wadliwości,	 wstrzymując	 jednocześnie	 zapłatę	 za	 zakwestionowany	 towar	 i	
uruchomi	postępowanie	reklamacyjne.	

9. Termin	na	złożenie	reklamacji	wynosi	2	dni	robocze	od	dnia	otrzymania	przedmiotu	zamówienia.	
10. Po	 stwierdzeniu	 zasadności	 reklamacji	Wykonawca	 zobowiązany	 jest	 dokonać	wymiany	 towaru	

na	wolny	od	wad,	na	własny	koszt	na	przedmiot	zamówienia.	
11. W	 czasie	 trwania	 umowy	 Zamawiający	 zastrzega	 sobie	 prawo	 2-krotnego	 wykonania	 na	 koszt	

Wykonawcy	 badań	 kontrolnych	 potwierdzających	 zgodność	 produktów	 z	 opisem	 przedmiotu	
zamówienia.	 Laboratorium,	 kierunek	 i	 zakres	 badań	 kontrolnych	 określa	 Zamawiający.	
Stwierdzenie	 niezgodności	 wyrobu	 z	 opisem	 przedmiotu	 zamówienia	 będzie	 podstawą	 do	
wszczęcia	procedury	reklamacyjnej	lub	odstąpienia	od	umowy.	

12. Zamawiający	 zastrzega	 sobie	 prawo	 do	 odmowy	 przyjęcia	 przedmiotu	 zamówienia		
w	następujących	przypadkach:	

a) dostarczonego	w	sposób	niewłaściwy,		
b) dostarczonego	w	uszkodzonym	opakowaniu,	
c) gdy	uszkodzony	jest	przedmiot	zamówienia,	
d) gdy	 przedmiot	 zamówienia	 i	 jego	 jakość	 są	 niezgodne	 z	 opisem	 zawartym		

w	umowie,	
e) gdy	 jego	 wygląd,	 zapach,	 konsystencja	 budzą	 uzasadnione	 podejrzenia	 co	 do	 jakości	

bądź	przydatności	do	spożycia.	
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W	 takim	 wypadku	 osoba	 upoważniona	 w	 imieniu	 Zamawiającego	 do	 odbioru	 zamówienia	
sporządza	 stosowną	 notatkę,	 wskazując	 przyczynę	 odmowy	 przyjęcia	 zamówienia,	 zaś	
Wykonawca	 ma	 obowiązek	 niezwłocznie,	 najpóźniej	 w	 terminie	 1	 dnia	 roboczego	 od	 dnia	
sporządzenia	notatki	dostarczyć	w	sposób	właściwy	przedmiot	zamówienia.	

13. W	 sytuacji,	 gdy	 Wykonawca	 nie	 jest	 w	 stanie	 dostarczyć	 w	 wyznaczonym	 terminie	 produktu	
zgodnego	 z	 opisem	 zawartym	w	Załącznikach	nr	 2.1	 -2.8	 do	 SIWZ,	 Zamawiający	ma	prawo	do	
nabycia	towaru	poza	obowiązującą	umową	i	obciążenia	kosztami	zakupu	Wykonawcę. 

§	5		

[	Warunki	płatności	]	

1. Rozliczenia	finansowe	pomiędzy	Zamawiającym	a	wykonawcą	prowadzone	będą	w	PLN.		
2. Zapłata	należności	za	każdą	dostarczoną	partię	towaru	nastąpi	przelewem	na	konto	Wykonawcy	

podane	na	fakturze	w	terminie…………..dni	od	daty	otrzymania	faktury	przez	Zamawiającego.	
3. Jako	datę	zapłaty	faktury	przyjmuje	się	datę	obciążenia	rachunku	bankowego	Zamawiającego.		
4. Wykonawca	nie	może	dokonać	cesji	wierzytelności	powstałych	w	związku	z	 realizacją	niniejszej	

umowy	na	rzecz	osoby	trzeciej	bez	zgody	Zamawiającego.	
5. Dotyczy	 części	 VII:	 Zamawiający	 dopuszcza	 zmianę	 cen	 jednostkowych	 wzrost	 lub	 spadek		

w	oparciu	o	sezonowy	skok	cen:	wiosna,	 lato,	 jesień,	zima	z	zastrzeżeniem,	że	wartość	umowy	
brutto		nie	może	zostać	przekroczona.		

6. Zmiana	 cen	 może	 nastąpić	 na	 pisemny	 wniosek	 Zamawiającego	 lub	 Wykonawcy,		
nie	 częściej	 niż	 dwa	 razy	 w	miesiącu	 po	 ukazaniu	 się	 notowań	 cenowych	 oraz	 procentowego	
wskaźnika	 zmiany	 cen	 opracowanego	 wg.	 Lubelskiego	 Rynku	 Hurtowego	 Elizówka	
http://www.fresh-market.pl/ceny/ceny_z_rynkow_hurtowych/lublin?archiwalne=1	

7. Zamawiający	 lub	 Wykonawca	 zobowiązują	 się	 powiadomić	 o	 zmianie	 ceny		
na	co	najmniej	5	dni	przed	planowaną	zmianą.	Zmiana	ceny	nie	może	być	procentowo	wyższa	od	
wskaźnika,	o	którym	mowa	w	ust.	6.		

8. W	 przypadku	 zmiany	 wskaźnika,	 o	 którym	 mowa	 w	 ust.	 6	 w	 sposób	 malejący,	 Wykonawca	
również	zobowiązuje	się	do	zmiany	ceny	w	dół	według	tego	wskaźnika.	

	
§	6		

[Kary	umowne]	
1. Zarówno	 Zamawiający	 jak	 i	 Wykonawca	 zobowiązują	 się	 do	 naprawienia	 szkód	 wynikłych	 z	

niewykonania	 lub	nienależytego	wykonania	 swoich	 zobowiązań	wynikających	 z	umowy.	Strony	
ustalają	odpowiedzialność	odszkodowawczą	w	formie	kar	umownych.		

2. Zamawiający	 zapłaci	Wykonawcy	 za	 odstąpienie	 od	 umowy	 z	 przyczyn	 zależnych	wyłącznie	 od	
Zamawiającego	kwotę	równą	15%	wartości	brutto	niezrealizowanej	części	umowy.		

3. Wykonawca	 zapłaci	 Zamawiającemu	 karę	 umowną	 wynikłą	 z	 niewykonania	 lub	 nienależytego	
wykonania	umowy	w	wysokości:		
a) 15%	wartości	brutto	niezrealizowanej	umowy,	gdy	Zamawiający	odstąpi	od	umowy	lub	jej	

części,	 względnie	 rozwiąże	 ją	 ze	 skutkiem	 natychmiastowym	 z	 powodu	 okoliczności,	 za	
które	 odpowiada	 Wykonawca,	 lub	 gdy	 Wykonawca	 odstąpi	 od	 umowy	 lub	 jej	 części,	
względnie	 ją	 rozwiąże	 ze	 skutkiem	 natychmiastowym,	 z	 powodów	 leżących	 po	 jego	
stronie;		

b) 	0,5%	 wartości	 brutto	 dostawy	 partii	 towaru	 z	 wadami	 za	 każdy	 rozpoczęty	 dzień	
opóźnienia	w	dostarczeniu	 zamówionych	 towarów	wolnych	od	wad	w	miejsce	 towarów	
wadliwych;		

c) 0,5%	 wartości	 brutto	 dostawy	 partii	 towaru	 niezrealizowanej	 w	 terminie,	 za	 każdy	
rozpoczęty	dzień	opóźnienia.		

4. Jeżeli	kara	umowna,	z	któregokolwiek	tytułu	wymienionego	w	umowie	nie	pokrywa	poniesionej	
szkody,	 to	 strona,	 która	 poniosła	 szkodę,	 może	 dochodzić	 odszkodowania	 uzupełniającego,	
dokumentując	 swoje	 roszczenie	wyliczeniem	 rzeczywiście	 poniesionych	 szkód	 oraz	 ich	 ścisłym	
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związkiem	 z	 niewykonaniem	 lub	 nienależytym	 wykonaniem	 danego	 zobowiązania	 umownego	
przez	stronę	drugą.		

5. Ustanowione	w	umowie	odszkodowania	na	ogólnych	zasadach	lub	w	formie	kar	pieniężnych	oraz	
uregulowanie	 tych	 odszkodowań	 lub	 kar	 przez	 Wykonawcę	 jako	 odpowiedzialnego	 za	
niedopełnienie	 postanowień	 umowy,	 nie	 zwalnia	 Wykonawcy	 z	 wykonania	 zobowiązań	
wynikających	z	umowy.		

6. Kara	 umowna	 musi	 być	 zapłacona	 przez	 Stronę,	 która	 naruszyła	 postanowienia	 umowy,	 w	
terminie	 14	 dni	 od	 daty	wystąpienia	 przez	 Stronę	 drugą	 z	 żądaniem	 zapłaty.	 Zamawiający	ma	
prawo	 w	 trybie	 natychmiastowym	 potrącić	 należność	 z	 tytułu	 zastosowania	 kary	 z	 dowolnej	
należności	Wykonawcy,	o	czym	powiadomi	Wykonawcę	na	piśmie.		

7. Wykonawca	 nie	 będzie	 mógł	 zwolnić	 się	 od	 odpowiedzialności	 względem	 Zamawiającego	 z	
powodu,	 że	 niewykonanie	 lub	 nienależyte	 wykonanie	 umowy	 przez	 niego	 było	 następstwem	
niewykonania	 lub	 nienależytego	 wykonania	 zobowiązań	 wobec	 Wykonawcy	 przez	 jego	
kooperantów	lub	podwykonawców.		

8. Wykonawca	w	przypadku	 zwłoki	w	 zapłacie	kary	przez	 Zamawiającego	może	dochodzić	 zapłaty	
odszkodowania	na	zasadach	ogólnych.		

9. 	
§	7	

[Odstąpienie	od	umowy]	
1. Poza	przypadkiem	o	którym	mowa	w	§	10	ust.	1Zamawiającemu	służy	prawo	odstąpienia	

jednostronnego	od	umowy,	rozwiązania	jej	ze	skutkiem	natychmiastowym	i	naliczenia	kar	
umownych	zgodnie	z	§	6	ust.	3	pkt	a)	umowy	w	szczególności	gdy:		

a. nastąpi	trzykrotne	uchybienie	terminów	dostaw	partii	towaru,		
b. nastąpi	zaniechanie	realizacji	dostaw,		
c. Wykonawca	trzykrotnie	naruszy	parametry	jakościowe	dostarczonych	towarów	

określone	w	niniejszej	umowie,		
d. Wykonawca	trzykrotnie	dostarczy	produkty	w	ilości,	terminie	lub	asortymencie	

niezgodnym	z	zamówieniem,	a	także	niespełniających	wymagań	w	zakresie	terminu	
przydatności	do	spożycia,		

e. Wykonawca	zbędzie	lub	zastawi	wierzytelności	przysługujące	jemu	z	tytułu	niniejszej	
umowy	bez	pisemnej	zgody	Zamawiającego.		

2. Odstąpienie	od	umowy	powinno	nastąpić	w	formie	pisemnej	–	pod	rygorem	nieważności	takiego	
oświadczenia	i	powinno	zawierać	uzasadnienie.	
	

§	8	
[Zmiany	umowy	]	

1. Zgodnie	z	art.	144	ust.	1	ustawy	Prawo	zamówień	publicznych	Zamawiający	zastrzega	sobie	
możliwość	zmiany	istotnych	postanowień	zawartej	umowy	w	sytuacji	obiektywnej	konieczności	
wprowadzenia	zmiany,	w	niżej	podanym	zakresie,	z	zastrzeżeniem	art.	140	ust.	1	i	3	ustawy	
P.z.p.:	

a. w	części	dotyczącej	wysokości	wynagrodzenia	brutto,	która	będzie	wynikać	ze	zmiany	w	
prawie	właściwym	dla	podatku	od	towarów	i	usług	VAT	-	w	razie	zmiany	stawki	podatku	
VAT	po	zawarciu	niniejszej	umowy,	strony	obowiązywać	będzie	nowa	stawka	podatku	z	
datą	 wprowadzenia	 jej	 w	 życie	 przepisami,	 a	 zmiana	 kwoty	 brutto	 wartości	 umowy	 z	
tego	 tytułu	 jest	 akceptowana	 przez	 strony	 bez	 konieczności	 składania	 dodatkowych	
oświadczeń	i	zmiany	umowy	zmiany	obowiązujących	przepisów,	jeżeli	konieczne	będzie	
dostosowanie	treści	umowy	do	aktualnego	stanu	prawnego;		

b. zmiana	 nazwy	produktów,	wycofanie	 produktów,	 ogólna	 niedostępność	 produktów	na	
rynku	 ze	 względu	 na	 szczególne,	 trudne	 do	 przewidzenia	 okoliczności,	 sposobu	
konfekcjonowania,	 zmiana	 ta	 nie	 będzie	 powodowała	 pogorszenia	 jakościowego,	 a	
produkt	 będzie	 spełniał	 wszelkie	 wymagania	 określone	 przez	 Zamawiającego	 w	
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Specyfikacji	 istotnych	warunków	 zamówienia,	 ponadto	 zmiana	 nie	może	 spowodować	
zmiany	ceny	wynikającej	z	oferty,	na	podstawie,	której	był	dokonany	wybór	Wykonawcy;		

c. w	 części	 dotyczącej	 wysokości	 wynagrodzenia,	 która	 będzie	 wynikać	 z	 wprowadzenia	
przez	Wykonawcę	nowych,	niższych	w	 stosunku	do	obowiązujących	w	umowie,	 cen	 za	
przedmiot	zamówienia,	

d. zmiana	 warunków	 i	 terminów	 poszczególnych	 dostaw	 (liczba,	 miejsce	 dostawy,	
opakowanie	zewnętrzne)	-	zmiany	te	mogą	wystąpić	na	skutek	negatywnych	okoliczności	
mających	bezpośredni	wpływ	na	organizację	dostaw,	trudności	transportowych,	celnych,	
,	jak	również	trudności	w	dystrybucji	i	magazynowaniu	przedmiotu	zamówienia	

e. zmiany	 terminu	 obowiązywania	 umowy	 zmiana	 terminu	 obowiązywania	 umowy	 –	 w	
przypadku,	 gdy	 w	 okresie	 obowiązywania	 umowy	 nie	 zostanie	 zamówiona	 przez	
Zamawiającego	 całkowita	 ilość	 	 przedmiotu	 zamówienia,	 określona	 w	 umowie,	
dopuszcza	 się	 przedłużenie	 okresu	 obowiązywania	 umowy	 na	 okres	 nie	 dłuższy	 niż	
dodatkowe	6	miesięcy.	

f. zmiany	 terminu	 obowiązywania	 umowy	 –	 w	 przypadku	 gdy	 w	 okresie	 obowiązywania	
umowy	 nie	 zostanie	 zamówiona	 przez	 Zamawiającego	 całkowita	 ilość	 przedmiotu	
zamówienia,	 określona	 w	 umowie,	 dopuszcza	 się	 przedłużenie	 okresu	 obowiązywania	
umowy.	

g. wystąpienia	 zdarzeń	 siły	 wyższej,	 jako	 zdarzenia	 zewnętrznego,	 niemożliwego	 do	
przewidzenia	i	niemożliwego	do	zapobieżenia;	

h. zmiana	prawa	wchodząca	w	życie	po	zawarciu	umowy,	powodująca	konieczność	zmiany	
umowy	w	celu	dostosowania	jej	do	prawa	wraz	ze	skutkami	wprowadzenia	tej	zmiany,	

i. zmiany	wynikające	z	powstania	niezgodności	pomiędzy	zapisami	umowy	a	treścią	oferty	
i/lub	SIWZ.		

2. Zmiany,	o	których	mowa	w	pkt.	2	lit	b-i	mogą	być	dokonane	na	wniosek	Zamawiającego	lub	
Wykonawcy,	za	zgodą	obu	stron	i	zostaną	wprowadzone	do	umowy	aneksem.	

3. Zmiana	adresu,	nazwy	lub	formy	organizacyjno-prawnej	oraz	osób	biorących	udział		
w	realizacji	umowy	którejkolwiek	ze	stron	umowy	nie	stanowi	zmiany	jej	treści	i	nie	wymaga	
sporządzenia	aneksu	do	umowy.	Strony	zobowiązują	się	do	informowania	siebie	wzajemnie	o	
zmianie	formy	organizacyjno-prawnej,	o	zmianie	adresu	lub	osób.	Zawiadomienie	uważa	się	za	
skutecznie	doręczone,	jeżeli	zostanie	sporządzone	na	piśmie	
i	dostarczone	drugiej	stronie.		

4. Każda	ze	Stron	obowiązana	jest	do	powiadomienia	na	piśmie	drugiej	strony	o	każdej	zmianie	
danych	teleadresowych,	jaka	nastąpi	w	trakcie	obowiązywania	niniejszej	umowy.		

	

§	9	

Jeżeli	przy	realizacji	niniejszej	umowy	Wykonawca	będzie	polegać	na	zasobach	innych	podmiotów	na	
zasadach	określonych	w	art.	22a	ustawy	Prawo	zamówień	publicznych	lub	część	umowy	powierzy	do	
realizacji	 podwykonawcy,	 to	 na	 podstawie	 art.	 474	 Kodeksu	 cywilnego	 Wykonawca	 jest	
odpowiedzialny	 wobec	 Zamawiającego	 za	 działanie	 lub	 zaniechanie	 tych	 osób,	 z	 których	 pomocą	
zobowiązanie	wynikające	z	niniejszej	umowy	wykonuje,	jak	również	za	działanie	lub	zaniechanie	tych	
osób,	którym	wykonanie	zobowiązania	powierza.*	

§	10	

[Postanowienia	końcowe]	
1. W	 razie	 zaistnienia	 istotnej	 zmiany	 okoliczności	 powodującej,	 że	 wykonanie	 umowy	 nie	 leży	 w	

interesie	 publicznym,	 czego	 nie	 można	 było	 przewidzieć	 w	 chwili	 zawarcia	 umowy,	 lub	 dalsze	
wykonywanie	 umowy	 może	 zagrozić	 istotnemu	 interesowi	 bezpieczeństwa	 państwa	 lub	
bezpieczeństwu	 publicznemu	 Zamawiający	 może	 odstąpić	 od	 umowy	 w	 terminie	 30	 dni	 od	
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powzięcia	 wiadomości	 o	 tych	 okolicznościach.	 W	 takim	 przypadku	 Wykonawca	 może	 żądać	
jedynie	wynagrodzenia	należnego	z	tytułu	wykonania	części	umowy.	

2. W	sprawach	nieuregulowanych	umową	mają	 zastosowanie	odpowiednie	przepisy	ustawy	Prawo	
zamówień	publicznych	oraz	przepisy	Kodeksu	cywilnego.		

3. Ewentualne	 spory	 wynikłe	 na	 tle	 realizacji	 umowy,	 których	 strony	 nie	 rozstrzygną	 polubownie	
będą	rozstrzygane	przez	sąd	powszechny	właściwy	dla	siedziby	Zamawiającego	z	zastosowaniem	
prawa	polskiego.		

4. Umowę	sporządzono	w	dwóch	jednobrzmiących	egzemplarzach,	po	jednym	dla	każdej	ze	Stron.		
	

	
	
	

Zamawiający:																																																																																									Wykonawca:	
	
	

	

	

*	§	9	dotyczy	przypadku	gdy	Wykonawca	będzie	polegać	na	zasobach	innych	podmiotów	lub	część	umowy	powierzy	do	
realizacji	podwykonawcy.	


