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Załącznik Nr 1 do SIWZ 

OFERTA 

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

   ….…………………………………….                                                                                                                  (pieczęć 
firmowa wykonawcy)  

NIP ………………………………........... 

fax nr ……………………………     

tel. kom. ……………………….... 

                                                                                                      Szkoła Podstawowa nr 8 w Lubinie  

                                                                                                ul. Parkowa  2 

                                                                                                59-300 Lubin 

Nawiązując do zaproszenia na złożenie oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w 

trybie przetargu nieograniczonego, na realizację zadania/-ń częściowego/-ych pn. 

  

Nr zadania 

częściowego 

 

 

Opis i nazwa zadania 

Całkowita cena zadania 

częściowego wybranego przez 

Wykonawcę realizowanego  

w terminie od dnia 01.09.2019r. 

do dnia 30.06.2020r. 

w złotych brutto 

1 Ziemniaki, warzywa, owoce, jaja. 

Różne produkty spożywcze, produkty 
przemiału ziarna, warzywa przetworzone, 
wyroby gotowe 

 

2 Produkty zwierzęce, mięso i wyroby mięsne. 
 

 

3 Produkty mleczarskie. 

Oleje i tłuszcze zwierzęce 
 

4 Ryby przetworzone i konserwowe  

5 Różne wyroby garmażeryjne - wyroby   

6 Pieczywo świeże, wyroby piekarskie i 
ciastkarskie 

 

 

oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia (SIWZ), a w szczególności z opisem warunków zamówienia     i przedmiotu zamówienia 

określonym we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ, za cenę łączną: ………………………………….. 

złotych z podatkiem VAT (brutto), słownie złotych: 

…………………………………………………………………………………………………………... 
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1. Wyrażam/-y zgodę na zapłatę przez Zamawiającego w terminie ......... dni od dnia dostarczenia 
artykułów i prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do 
niej zastrzeżeń oraz otrzymaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty. 

3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres wskazany w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. 

4. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez 
nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej 
wymienionych warunkach  w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

5. Zamówienie  wykonamy w terminie określonym w rozdziale VII SIWZ. 
6. Oświadczamy, że spełniamy wymagania higieniczno-sanitarne zgodnie z Ustawą z dnia 25 sierpnia 2006r. 

o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. Nr 171 poz. 1225 z późn. zm.)  
7. Oświadczamy, że  będziemy działać zgodnie z systemem HACCP, o którym mowa w ustawie z dnia 11 

maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz. U. z 2001 r. Nr 63, poz. 634 z 
późniejszymi zmianami) i do każdorazowego zamówienia dostarczać świadectwa i atesty wymagane 
przepisami prawa. 

8. Następujące dostawy zamierzamy zlecić podwykonawcom (nie jest wymagane wskazanie 
podwykonawców w zakresie czynności towarzyszących wykonaniu przedmiotu zamówienia): 
 

L.p. Zakres dostaw Wartość dostaw  

w złotych brutto  

   

   

   

9. Nazwy (firmy) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych 
w art. 26 ust. 2b Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa 
w art. 22 ust. 1 Pzp: 

L.p. Nazwy (firmy) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na 

zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp, w celu wykazania spełniania warunków 

udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp 

  

  

  

10. Do oferty załączamy nw. dokumenty: 
1) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 

ustawy, wg wzoru na załączniku nr 2 do SIWZ - oryginał podpisany przez osobę/osoby 
uprawnioną/uprawnione do reprezentowania Wykonawcy; 

2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których 
mowa w art. 24 ust 1 oraz art. 24 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp, wg wzoru   na załączniku nr 3 do SIWZ - oryginał 
podpisany przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania Wykonawcy; 
 

3) wypełnione załączniki ofertowe stanowiące każdy łącznie cenę zamówienia z obowiązującym podatkiem VAT 
sporządzone i wycenione w oparciu o załączone do SIWZ tabele, 
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4) dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa dla osoby nie wymienionej w odpisie z 
właściwego rejestru do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy, dla osoby/-ób 
działającej/-ch w imieniu Wykonawcy, a w przypadku podmiotów występujących wspólnie 
pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów 
występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu (zgodnie z art. 23 ustawy Pzp) - 
wystawiony w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie; pełnomocnictwo nie jest wymagane 
jeżeli podpisujący jest / są właścicielem/-ami firmy lub jeżeli są oni wymienieni z imienia i nazwiska 
w dokumencie rejestracyjnym jako osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy; 
 

Oferta została złożona na ............. stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr ......... do nr 

......... . 

W przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą, umowę  podpisze/-ą z naszej strony:  

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

 

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

(podać imiona, nazwiska i stanowiska) 

Wykonawca.............................................................................................................................  

 

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

Adres ...................................................................................................................................... 

 

Nr telefonu ...................................................  Nr faxu ........................................................ 

 

NIP  ...............................................................  REGON  ...................................................... 

 

 

Podpisano ............................................................................................................................... 

                                                (podpis czytelny upoważnionego  przedstawiciela wykonawcy) 

 

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

                  (miejscowość)                                                                 (data) 

 

Uwaga! - w przypadku  przeredagowania, zmiany zapisów,  podania informacji alternatywnych, nie podania wszystkich 

informacji  w formularzu oferty z załącznikami / -em lub podpisania powyższego formularza ofert przez osoby do tego nie 

upoważnione, Zamawiający  uzna,  iż oferta jest sprzeczna ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i na podstawie art. 

89 ust.1 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  zostanie odrzucona.  
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Załącznik Nr 2 do SIWZ 

 

Nazwa i adres wykonawcy : 

    

 

 

 

Oświadczenie 

 

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.  

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę artykułów 

żywnościowych do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 8 w Lubinie oświadczam/-y, że spełniam/-y 

warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), tj. tekstu ujednoliconego przez Urząd Zamówień Publicznych i przepisów 

wykonawczych wydanych na jej podstawie, w tym: 

1) posiadam/-y uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,  jeżeli  przepisy prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania, 

2) posiadam/-y wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia, 

3) dysponuję/-emy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

4) znajduję/-emy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie  zamówienia. 
Miejscowość i data: 

 

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

                                                                                                                             czytelny podpis osoby (osób) upoważnionej do  

                                                                                                                             występowania w imieniu wykonawcy i pieczęć 

 

 Jeżeli wykonawca będzie korzystał z potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania 
zamówienia innych podmiotów, zobowiązany jest do niniejszego oświadczenia dołączyć pisemne 
zobowiązanie w tym zakresie 

  

 

http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/GetFile1.aspx?attid=3681
http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/GetFile1.aspx?attid=3681
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Załącznik Nr 3 do SIWZ 

 

Oświadczenie 

 

o braku podstaw do wykluczenia z postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego  
 
 

                  Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę artykułów 

żywnościowych do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 8           w Lubinie, oświadczam/-y, iż nie 

podlegam/-y wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 2 pkt 1 ustawy  z dnia 

29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907  z późn. zm.).. 

 

 

 

 

 

Miejscowość i data: 

 

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

                                                                                                                                          czytelny podpis osoby (osób) upoważnionej do  

                                                                                                                                           występowania w imieniu wykonawcy i pieczęć 
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Załącznik Nr 4 do SIWZ 

………………………………. 

    (pieczęć Wykonawcy) 

WYKAZ  

potwierdzający wykonanie w okresie ostatnich 3 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 

okresie) przed upływem terminu składania ofert przynajmniej dwóch dostaw w zakresie określonym w przedmiocie 

zamówienia o wartości z podatkiem VAT nie mniejszej niż 60000PLN 

 

 Odbiorca zamówienia 
Przedmiot  

zamówienia 

Wartość 

zamówienia 

z podatkiem 

VAT 

Data i miejsce wykonania 

dostaw 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

W załączeniu: 

poświadczenie, 

a) inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionych (w formie pisemnej) przyczyn o obiektywnym charakterze 
wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia;  

               potwierdzające, że ww. dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 

 

Miejscowość i data: 

 

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

                                                                                                                                             czytelny podpis osoby (osób) upoważnionej do  

                                                                                                                                             występowania w imieniu wykonawcy i pieczęć 
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Załącznik Nr 5 do SIWZ 

 

UMOWA DOSTAWY  

ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH 

 

Zawarta w dniu ..................... w Lubinie pomiędzy: 

 

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

mającym / -ą swą siedzibę w: ............................................................................................................. 

reprezentowanym  przez: 

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

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

........ 

zwaną w dalszej części umowy Dostawcą (Wykonawcą), a: 

Nabywcą Gminą Miejską Lubin ul. Kilińskiego 10,59-300Lubin NIP 692-22-53-959 i Odbiorcą Szkołą 

Podstawową nr 8 w Lubinie mającą swoją siedzibę przy ul. Parkowa 2  reprezentowanym przez: 

Bożenę Małek – Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 8 w Lubinie, 

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, 

na podstawie protokołu z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 

11 ust. 8 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) 

i przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie o następującej treści: 

§ 1 

 

1. Przedmiotem umowy jest Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki w Szkole Podstawowej  nr 8 

w Lubinie, przy ul. Parkowej 2, w tym:……………………………………………………… 
                                                          wymienić numer  oraz opis cenę brutto zadania/- ań (części) 

2. Szczegółowy wykaz asortymentu zawiera załącznik ofertowy do niniejszej umowy.  
  

 § 2 

 

1. Dostawca (Wykonawca) zobowiązuje się do dostarczania na koszt własny asortymentu do siedziby 

Zamawiającego, o której mowa w § 1. 
2. Zamawiający będzie każdorazowo powiadamiał Dostawcę telefonicznie bądź faxem  o potrzebie dostawy 

wybranego asortymentu. Powiadomienie dokonane zostanie na następujący numer telefonu 
.................................... bądź też numer fax-u ........................ 

3. Każdorazowo Dostawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia od godziny 7.00 do gogdz.7.30 w dni 
robocze po złożeniu zamówienia dniu poprzednim oraz odebrania informacji za pośrednictwem rozmowy 

telefonicznej , faksu oraz e-meil. 
4. Odbioru towaru w siedzibie zamawiającego dokonają wyznaczeni i upoważnieni pracownicy Zamawiającego. 

Odbiór powinien być potwierdzony przez upoważnionego pracownika Zamawiającego.                   
§ 3 

1.  Umowa zawarta zostaje na czas określony tj. od dnia 01.09.2019 r. do dnia 30.06.2020 r.  
 

http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/GetFile1.aspx?attid=3681


8 
 

 
2. Zamówienia będą realizowane od dnia 01.09.2019 r. do dnia 30.06.2020 r. 

 

§ 4 

1. Łączna wartość umowy nie przekroczy kwoty ................................................................zł z podatkiem VAT 
(słownie złotych: ..................................................................................................). 

2. Ostateczna wysokość wynagrodzenia określona w ust.1 zostanie ustalona na podstawie cen jednostkowych 
określonych w ofercie Wykonawcy oraz faktycznie dostarczonych ilości. Ceny te będą podlegać waloryzacji na 
wniosek dostawcy, nie wyżej jak o wskaźnik  procentowy wzrostu cen u producenta, udokumentowany przed 
wystawieniem faktury przez Dostawcę. 

3. W przypadku nieterminowej płatności za przedmiot umowy, Dostawcy przysługiwać będą odsetki umowne  w 
wysokości 3% w skali roku. 

4. Odbiorcą faktury jest Szkoła Podstawowa nr 8   w Lubinie z siedzibą przy ul. Parkowej 2. 
5. Rozliczenie każdej dostawy nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT sprawdzonej za zgodność  

z dostawą i jakością zamówionych artykułów i formularzem cenowym oferty Dostawcy, stanowiącym podstawę 
wyceny, przelewem w terminie …… dni od daty jej otrzymania. Formularz cenowy asortymentu stanowi 
załącznik do niniejszej umowy. 

 

§ 5 

1. Za dostarczoną żywność (w tym stan jakościowy) odpowiada Wykonawca do momentu zrealizowania zamówienia 
przez Zamawiającego. 

2. Dostarczane przez Wykonawcę artykuły będą świeże z okresami ważności odpowiednimi dla danego 
asortymentu, wysokiej jakości tj. I-go gatunku bez wad fizycznych i jakościowych i odpowiadający Polskim 
Normom. Wyroby winny być oznaczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

3. W przypadku dostarczenia towaru niezgodnego z zamówieniem lub niewłaściwej jakości, bądź niedostarczenia 
zamówionego towaru w wymaganych godzinach a także niedokonania natychmiastowej jego wymiany na towar 
właściwy, Zamawiający ma prawo dokonania zakupu zamówionego towaru w dowolnej jednostce handlowej. 
Koszty powstałe z tego tytułu obciążą Wykonawcę. 

4. Na dostarczany towar, Wykonawca winien posiadać wymagane certyfikaty lub atesty laboratoryjne, które będą 
udostępniane na żądanie Zamawiającego. 

5. W przypadku niezgodności dostarczanych artykułów z wymogami i opisem zawartym w SIWZ, Zamawiający 
odmówi odbioru tych artykułów a Wykonawca poniesie koszty zgodnie z zapisem ppkt. 3). 

6. Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzania zmian w zakresie zmniejszenia wielkości i/lub wartości dostaw. 
Zamawiający nie będzie ponosił ujemnych skutków finansowych spowodowanych zmniejszeniem wielkości i 
wartości dostaw towarów wymienionych                            w załącznikach do SIWZ. Wykonawca nie może 

dochodzić żadnych roszczeń z tego tytułu. 
7. W przypadku braku towaru o wymaganej przez Zamawiającego gramaturze dopuszcza się zaproponowanie 

przedmiotu zamówienia w opakowaniach o innych lecz zbliżonych wielkościach/gramaturach. W takim przypadku 
Wykonawca przeliczy wartość opakowania do gramatury podanej/wymaganej przez Zamawiającego. 

8. W wyjątkowych i uzasadnionych sytuacjach Zamawiający może zmienić godzinę dostawy po uprzednim co 
najmniej 24 godzinnym zawiadomieniu telefonicznym Wykonawcy. 

9. Dostawa dotycząca jednego zamówienia będzie zawierać wszystkie zamówione artykuły. Zamawiający nie 
wyraża zgody na dzielenie zamówionej dostawy na części. 

10. Zamówiony towar Wykonawca dostarczy w oryginalnych opakowaniach producenta oznakowanych i 

zawierających informacje dotyczące min.: nazwy i adresu producenta lub nazwy dystrybutora, nazwy towaru, 
klasy jakości, daty produkcji, terminu przydatności do spożycia, ilości sztuk oraz innych informacji wymaganych 
odpowiednimi przepisami. Opakowania będą nieuszkodzone i wykonane z materiałów przeznaczonych do 
kontaktu z żywnością. 

11. Termin przydatności do spożycia artykułów spożywczych powinien być nie krótszy niż trzy miesiące od daty 
dostarczenia, z wyjątkiem mięsa, jaj kurzych oraz mleka i produktów mleczarskich, które będą dostarczane 

świeże. 
12. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia całej partii przedmiotu umowy lub odrzucenia jej 

części w przypadku, gdy w trakcie oceny wizualnej i organoleptycznej zostanie stwierdzona zła jakość (za 
pomocą zmysłów: wzroku, węchu, dotyku i smaku, na podstawie oględzin i degustacji)  produktów oraz będą 
widoczne uszkodzenia spowodowane niewłaściwym zabezpieczeniem produktów, złymi warunkami 
transportowymi lub niewłaściwym stanem higienicznym środków transportu przewożących przedmiot umowy. 

13. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia partii przedmiotu umowy                          w 

przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę określonego w umowie terminu realizacji partii artykułów. 
14. Dostawa towarów będzie odbywać się zgodnie z procedurą określoną w dokumentacji sanitarnej, wg zasad dobrej 

praktyki produkcyjnej (GMP) i dobrej praktyki higienicznej (GHP). 
15. Wykonawca dostarczy produkt wytworzony zgodnie z obowiązującymi przepisami takimi jak w szczególności: 

a. ustawą z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tj. Dz.U. 2010 nr 136 poz. 914 ze 

zm.), 



9 
 

b. ustawą z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. 2014 poz. 669.), 

wraz z aktami wykonawczymi; 

c. dyrektywami i rozporządzeniami UE w szczególności: Rozporządzeniem (WE) Nr 852/2004 

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. 

UE L 139 z 30.04.2004, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 34, str. 319), 

Rozporządzeniem (WE) Nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. ustanawiające 

szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. Urz. UE L 139 

z 30.04.2004, str. 55, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45, str. 14, z późn. zm 

), Rozporządzeniem (WE) Nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. 

ustanawiające szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów 

pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 206, z 

późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45, str. 75, z późn. zm), Rozporządzenie (WE) Nr 

178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania 

prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające 

procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności ( Dz. U. UE L z dnia 1 lutego 2002r z późn. zm.; Dz. Urz. UE 

Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 6, str. 463, z późn. zm), 

d. ustawy z dnia 16 grudnia 2005 o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 127 z 

późn zm.), 

16. Wykonawca winien działać zgodnie z systemem HACCP, o którym mowa w ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o 
warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz. U. z 2001  Nr 63, poz. 634 z późniejszymi zmianami) 
zamówiony towar musi być świeży i  posiadać świadectwa jakości. 

17. Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego dostarczania artykułów na miejsce własnym pojazdem 
samochodowym, przystosowanym do przewozu wymienionych artykułów żywnościowych, spełniającym 
wymagania Terenowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.  Koszty przewozu, zabezpieczenia towaru i 
ubezpieczenia za czas przewozu ponosi Wykonawca, a Zamawiający zapewni u siebie odbiór zamówionego 
towaru.  

18. Wykonawca w formularzu cenowym (dla określonego pakietu) poda ceny jednostkowe na poszczególne produkty 
żywnościowe oraz łączną wartość netto i brutto zamówienia dla całego pakietu dostaw. Okres niezmienności 

cen zaoferowanych przez Wykonawcę wynosi 90 dni od dnia podpisania umowy, a ceny 
poszczególnych pozycji, określone w formularzu cenowym mogą być aktualizowane co dwa miesiące 
po ww. okresie (obniżone lub w przypadku znaczących zmian cen artykułów spożywczych i innych 
lub podwyższone w związku z sezonowością i odstępczością produktów na rynku). Każdorazowa 
zmiana cen musi być udowodniona pisemnie przez Wykonawcę  i uzgadniana z Zamawiającym oraz 

wymagać będzie jego akceptacji. 

19. Jeżeli Dostawca (wykonawca) jest jednocześnie producentem wyrobów wędliniarskich, mięsnych i innych 
wymienionych we wszystkich zadaniach częściowych, posiada własne sklepy (stoiska) firmowe to jakość i 
gatunek dostarczanego asortymentu towarów przez wybranego w wyniku przedmiotowego postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę nie może odbiegać od towaru znajdującego się w sklepie. 

20. Zamawiający dopuszcza złożenie ofert „równoważnych”. Za „równoważne” Zamawiający uzna wymienione w 
załącznikach produkty, które posiadać będą te same składniki, konsystencję, ekstrakt, wartości odżywcze i 
walory smakowe, gramaturę opakowania, kolor co produkty podane przykładowo, w takim przypadku 

Wykonawca musi udowodnić pisemnie i dowodowo przedmiotową równoważność. 

21. W przypadku stwierdzenia produktów niezgodnych z zamówieniem lub nieświeżych Dostawca gwarantuje 
natychmiastową jego wymianę na nowy. 

§ 6 

 

1. Strony ustalają, że za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy obowiązywać je będzie odszkodowanie 

w formie kar umownych z następujących tytułów oraz w następujących wysokościach: 

1) Dostawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne: 
a) za opóźnienie w terminie dostawy zamówionych artykułów w wysokości 5% wartości danego zamówienia 

za każdy dzień zwłoki, 
b) za dostarczenie towaru niezgodnego z zamówieniem lub niewłaściwej jakości, a także niedokonanie 

natychmiastowej wyznaczonej przez Zamawiającego jego wymiany na towar właściwy w wysokości 5% 
wartości danego zamówienia za każdy dzień zwłoki, 

c) za odstąpienie od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Dostawca (Wykonawca) w wysokości 
10% od sumy złożonych w siedzibie Zamawiającego faktur związanych z realizacją niniejszej umowy. 

2) Kary umowne wskazane w ust. 1 będą naliczane niezależnie od siebie. 
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3) Zamawiający może dochodzić na ogólnych zasadach Kodeksu cywilnego odszkodowania przewyższającego 
wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

 

§ 7 

 

1. Rozwiązanie umowy przez każdą ze stron może nastąpić z zachowaniem jednomiesięcznego okresu 
wypowiedzenia, ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca. 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy jednostronnie w trybie natychmiastowym, jeżeli Wykonawca 
(Dostawca): 

1) nie przystąpił lub przerwał realizację przedmiotu umowy, 

2) nie realizuje postanowień umowy z należytą starannością, w tym: 
a) nie stosuje się do uwag pisemnych Zamawiającego dotyczących nieprawidłowej jakości i gatunku 

dostarczanych artykułów, 
b) dostarcza zamawiane artykuły nieterminowo (zgodnie z zapisami niniejszej umowy i SIWZ), 
lub została ogłoszona upadłość, lub otwarta likwidacja Wykonawcy. 

3. Odstąpienie od umowy z przyczyn wymienionych w ust. 2 nastąpi w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia. 
4. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn wymienionych w ust. 2 Wykonawcy nie przysługuje prawo do 

odszkodowania. 
§ 8 

 

1. Zakazuje się zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 
Wykonawcy.  

2. Zmiana postanowień umowy może nastąpić w sytuacji niemożliwej do przewidzenia w chwili zawarcia niniejszej 
umowy, która to skutkuje rażącą stratą ze strony Wykonawcy, tj: zgodnie z zapisem § 4, pkt 2 niniejszej umowy 

i rozdziału IV, pkt 23 SIWZ. 
3. Dopuszczalność zmiany umowy w zakresie określonym w ust. 2, będzie rozpatrywana przez Zamawiającego z 

uwzględnieniem okoliczności faktycznych konkretnej dostawy. 
4. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy – pod 

rygorem nieważności. 
 

§ 9 

 

1. W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu  cywilnego i Prawa 
zamówień publicznych. 

2. Spory wynikłe na tle stosowania Umowy Strony poddają rozpoznaniu w pierwszej instancji sądowi 
powszechnemu właściwemu dla siedziby Zamawiającego.  

3. Wykonawca nie może przenieść na żaden podmiot wierzytelności wynikających z Umowy (zakaz cesji). 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egz. dla każdej strony umowy. 
5. Integralną część umowy stanowią: oferta Wykonawcy i tabelaryczne zadaniowe załączniki do umowy. 

 

DOSTAWCA (WYKONAWCA)                                                ZAMAWIAJACY 

 

 

 

…………………………………………….                                      ……………………………… 
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Załącznik Nr 6 do SIWZ 

 

Nazwa i adres wykonawcy : 

 

 

 

 

 

 

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 

ochronie konkurencji i konsumentów, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, albo informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowe  w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej w Szkole 

Podstawowej nr 8 w Lubinie. 

 

1. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej,  
o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp 

Lp. Nazwy i adresy podmiotów, z którym wykonawca  należy do tej samej grupy 

kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji  

i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) 

1. * 

2. * 

3. *  

…..  

 

*- Nie wypełniać jeżeli wykonawca nie należy do tej samej grupy kapitałowej 
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2. Informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej 

 

 

Ja/my, niżej podpisany/-i, zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) informuję/-my, że wykonawca/-y nie należy/-ą do grupy 

kapitałowej. 

 

 

 

Miejscowość i data: 

 

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

                                                                                                                             czytelny podpis osoby (osób) upoważnionej do  

                                                                                                                             występowania w imieniu wykonawcy i pieczęć 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


