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W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę 

artykułów żywnościowych dla Publicznego Zespołu Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Sochocinie 

Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie 

art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych. 

Publiczny Zespół Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Sochocinie 

ul. Szkolna 17  

09-110 Sochocin 

Ogłoszenia o zamówieniu opublikowano w: 
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Stronie internetowej zamawiającego www.szkola.sochocin.pl w dniu 14.01.2020r  

Tablicy ogłoszeń zamawiającego w dniu 14.01.2020r 

Zatwierdzam: 

Dyrektor Publicznego Zespołu Szkół  

i Przedszkoli Samorządowych 
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I. Nazwa oraz adres Zamawiającego: 

Publiczny Zespół Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Sochocinie 

ul. Szkolna 17, 

09-110 Sochocin woj. mazowieckie  

Tel. (23) 661 85 49 

Adres strony internetowej: www.szkola.sochocin.pl  

e-mail: sp@sochocin.pl 

II. Tryb udzielenia zamówienia oraz dodatkowe informacje. 

1. Tryb udzielenia zamówienia 

1) Postępowanie przeprowadzane jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2019r. poz. 1843) – tekst jednolity zwanej 

dalej „ustawą PZP”. 

2. Zasady uczestnictwa w postępowaniu 

1) Ofertę może złożyć Wykonawca tj. osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna 

nieposiadająca osobowości prawnej 

2) Od Wykonawców oczekuje się starannego zapoznania się z treścią niniejszej SIWZ, jak również 

zdobycia wszelkich informacji, niezbędnych do przygotowania oferty i podpisania umowy. 

3) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Wykonawca ponosi wszelkie 

koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyników postępowania. 

4) Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w walucie złoty polski 

(PLN), Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 

3. Informacje dotyczące składania ofert częściowych i wariantowych, zamówieniach uzupełniających 

oraz aukcji elektronicznej. 

1) Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na części I - I I  określonych w rozdziale III 

niniejszej SIWZ. Nie dopuszcza się dalszego podziału danej części - ofertę należy złożyć na cały 

asortyment wchodzący w skład części. 

2) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

3) Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

4) Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 

III. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy artykułów żywnościowych na potrzeby 

Publicznego Zespołu Szkół i Przedszkoli Samorządowych. Przedmiot zamówienia został podzielony na 

części I - II, w tym: 

CZĘŚĆ I - Mięso, wędliny i przetwory (kod CPV 15100000-9 produkty zwierzęce, mięso i produkty 

mięsne) 

CZĘŚĆ II - Artykuły spożywcze (kod CPV- 03142500-3 jaja, 03200000-3 zboże, ziemniaki, 

warzywa, owoce i orzechy, - 15500000-3 produkty mleczarskie, 15300000-1 owoce, warzywa i 

podobne produkty, 15200000-0 ryby przetworzone i konserwowane; 15400000-2 oleje i tłuszcze 

zwierzęce lub roślinne; 15600000-4 produkty przemiału ziarna, skrobi, i produktów skrobiowych; 

15800000-6 różne produkty spożywcze) 

2. Szczegółowy wykaz i zakres wszystkich części zamówienia, oraz wymagania dotyczące realizacji 

dostaw zostały określone w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia części I - II stanowiącym 

załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. 

3. Podane ilości towaru są wielkościami szacunkowymi, służą wyłącznie do obliczenia ceny oferty oraz 

porównania ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej. Zamawiający nie będzie zobowiązany do zakupu 

pełnego asortymentu w podanych ilościach. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia ilości dostaw wg asortymentu 

podanego w ofercie w trakcie realizacji umowy - według własnych potrzeb do limitu posiadanych 

środków finansowych. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu innych artykułów spożywczych nie wymienionych w 

opisie przedmiotu zamówienia po cenach wynikających z ogólnie dostępnego cennika Wykonawcy na 

dzień złożenia zamówienia przez Zamawiającego do limitu posiadanych środków finansowych. 

6. Zamawiający wymaga, aby wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia spełniał wszelkie 

wymagania określone w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. 

Dz.U. z 2019r. poz. 1252 ze zm.) oraz obowiązujących aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie. 

http://www.szkola.sochocin.pl/
mailto:sp@sochocin.pl
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0019/41842/D2019000184301.pdf?bustCache=83110169


7. Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczania zamawianych artykułów do siedziby 

zamawiającego na własny koszt i ryzyko, transportem przystosowanym do przewozu żywności oraz 

rozładunku towaru i złożenia go w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w jego magazynach. 

8. Zamówienia na dostawy bieżące, zgodne z potrzebami Zamawiającego będą składane z minimum 

jednodniowym wyprzedzeniem, telefonicznie, faksem lub w czasie dostawy na dostawę następną. 

Wykonawca musi wykazywać dyspozycyjność we wszystkie dni robocze od poniedziałku do piątku, a w 

uzasadnionych przypadkach na żądanie zamawiającego również w soboty, a w razie potrzeby na każde 

żądanie Zamawiającego również w soboty i niedziele. 

9. Towar musi być świeży, najwyższej jakości, przewożony zgodnie z przepisami 

sanitarno-epidemiologicznymi, wymaganiami GMP, GHP oraz systemu HACCP. Każdy samochód, 

którym będzie dostarczana żywność musi posiadać decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego stwierdzającą spełnianie warunków do higienicznego przewozu określonych produktów 

spożywczych. 

10. Wykonawca dostarczy produkt spełniający wymogi określone w SIWZ i wytworzony zgodnie z 

obowiązującymi przepisami w szczególności takimi jak:  

- Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t. j. Dz.U. z 2019r. poz. 1252 

ze zm.),   

- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie znakowania 

poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz. U. z 2015r. poz. 29 z późn. zm.), 

 
IV. Miejsce i termin wykonania zamówienia 

1. Miejsce wykonania zamówienia: Publiczny Zespół Szkół i Przedszkoli Samorządowych w 

Sochocinie, 09-110 Sochocin ul. Szkolna 17. 
2. Termin wykonania zamówienia: sukcesywnie od 01.02.2020r. do 31.01.2021r. 

3. Częstotliwość dostaw odpowiednia dla każdej z części zamówienia określona została w 

Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia - części I - I I  (załącznik nr 1 do SIWZ). 

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 

warunków. 

Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury określonej w art. 24aa ustawy Pzp. Zamawiający 

najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona 

jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

Jeżeli wykonawca, o którym mowa wyżej, uchyla się od zawarcia umowy, zamawiający zbada, czy 

nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który 

złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert. 

1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie 

art. 24 ust. 1 pkt 12 –23 oraz art. 24 ust.5 pkt 1 ustawy oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu 

określone  przepisami art. 22 ust. 1b dotyczące:  

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z 

odrębnych przepisów;  

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;  

3) zdolności technicznej lub zawodowej.     

Spełnianie powyższych warunków podlegać będzie ocenie Zamawiającego dokonywanej metodą     

spełnia- nie spełnia w oparciu o oświadczenie stanowiące załącznik do prawidłowo sporządzonej oferty.  

2. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków na podstawie złożonych przez Wykonawcę 

oświadczeń i dokumentów wskazanych w niniejszej specyfikacji, zgodnie z formułą „spełnia-nie spełnia”. 

Z załączonych do ofert dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że ww. warunki Wykonawca spełnił. 

Powyższa ocena, której poddawani są wszyscy Wykonawcy stanowić będzie potwierdzenie, że 

Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

3. Oceny spełnienia warunków wymaganych od Wykonawcy dokona Komisja Przetargowa 

powołana przez Zamawiającego. 

4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1pkt 13 i 14 oraz 16-20, może 

przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, 

w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem 

skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące 



wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków 

technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym 

przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. 

Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, 

orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął 

określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.  

5.  Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 

okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8 

ustawy Pzp.  

6.  Wykonawca, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu, lub nie wykazał 

braku podstaw wykluczenia, podlega wykluczeniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za 

odrzuconą. 

 

Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5  

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia określone w ustawie Prawo 

zamówień publicznych:   

- Art. 24 ust. 5 pkt 1 tj. Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy 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. 1ustawy z dnia 15 maja 2015r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1508 ze 

zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z 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 2003r. – Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2344 ze zm.).   

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu   

1. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu odbywa się dwuetapowo.  

- etap pierwszy – wstępna ocena odbędzie się na podstawie informacji zawartych w „Oświadczeniu o 

spełnianiu warunków udziału i nie podleganiu wykluczeniu z postępowania” zgodnie z art. 25a ust.1 Pzp 

zwanego dalej oświadczeniem – zał. nr 3 do SIWZ.  

- etap drugi- potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i wykazania braku podstaw do 

wykluczenia zostanie dokonane na podstawie dokumentów to potwierdzających.   

2. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, oświadczeń lub 

dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub innych dokumentów 

niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają 

błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, 

uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że 

mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega 

odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.  

3. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, 

Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia 

oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.  



VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia 

1. Wykaz oświadczeń składanych w celu wstępnego potwierdzenia o braku podstaw do wykluczenia oraz o 

spełnianiu warunków udziału w postępowaniu:  

1) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu oraz 

niepodleganiu wykluczeniu zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. Informacje 

zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu 

oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.  

2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy 

z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z 

wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.  

3) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu 

wskazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza 

informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w ww. pkt 1.  

4) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec 

nich podstaw wykluczenia oraz spełniania warunku udziału w postępowaniu – w zakresie, w jakim 

powołuje się na zasoby zobowiązany jest zamieścić informacje o tych podmiotach w oświadczeniu o 

spełnianiu warunków i niepodleganiu wykluczeniu.  

5) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji tj. zamieszczenia na stronie 

informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy przekazuje zamawiającemu 

oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której 

mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może 

przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 5 do 

SIWZ.  

2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez wykonawcę w postępowaniu na 

wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu i 

wykazujących brak podstaw do wykluczenia z postępowania.  

1) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, 

wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

2) Jeżeli jeden wykonawca złoży ofertę na kilka zadań to dokument wymieniony w ppkt 1) może 

być złożony w jednym egzemplarzu.  

3. W przypadku podmiotów występujących wspólnie o udzielenie zamówienia należy złożyć 

dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania lub reprezentowania i podpisania 

umowy zgodnie z art.23 ustawy.  

4. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, dokumenty 

wymienione w pkt 2 winien dołączyć każdy podmiot występujący wspólnie, a dokument ten 

winien być potwierdzony za zgodność z oryginałem przez wykonawcę składającego ofertę lub 

podmiot, którego dokumenty dotyczą zgodnie z § 14 ust.3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 

dnia 26.07.2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 

wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016r. poz. 1126 ze zm).  

5) Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem wykonawców 

ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. 

6) Wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za wykonanie umowy. 

7) W przypadku wyboru przez Zamawiającego oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy zobowiązani będą, najpóźniej przed 

podpisaniem umowy na wykonanie zamówienia, do przedłożenia umowy regulującej ich 

współpracę. 



5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2 składa dokument lub dokumenty 

wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 

odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.  

6. Dokumenty, o których mowa w pkt 5 wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert.  

7. Dokumenty sporządzone w języku obcym, winny być składane wraz z tłumaczeniem na język 

polski.  

8. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2 i 5 zastępuje się je dokumentem 

zawierającym oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby lub osób uprawnionych do reprezentacji 

wykonawcy lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć złożone przed notariuszem lub przed 

organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 

właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty te powinny być 

wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

9. Pozostałe dokumenty wymagane w postępowaniu:  

1) Wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 2 do SIWZ  

2) Formularze cenowe załączniki nr 3 do SIWZ  

3) Pełnomocnictwo do podpisania oferty składa Wykonawca, jeżeli oferta podpisana zostanie przez inne 

osoby niż wynika to z dokumentów rejestrowych.  

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 

przekazywaniu oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 

porozumiewania z Wykonawcami: 

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 

2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje  

Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie za pośrednictwem operatora pocztowego na adres 

Zamawiającego, faksem lub drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem pkt 3. 

3. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i 

dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz pełnomocnictwa. 

4. Zamawiający nie udziela żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na 

kierowane przez Wykonawców zapytania, w sprawach wymagających zachowania formy pisemnej. 

5. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

Dokument nadany drogą elektroniczną lub faksem musi być jednocześnie przesłany listownie lub 

dostarczony osobiście do siedziby zamawiającego. 

6. Domniemywa się, ze pismo wysłane przez zamawiającego na numer faksu podany przez wykonawcę 

zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z treścią pisma, chyba, że 

wykonawca wezwany przez zamawiającego do potwierdzenia otrzymania oświadczenia, wniosku, 

zawiadomienia lub informacji w sposób określony w pkt. 5 oświadczy, iż ww. wiadomości nie otrzymał. 

7. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres: 

Publiczny Zespół Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Sochocinie  

ul. Szkolna 17 09-110 Sochocin  

Fax: 23 66 18 549 

8. W sprawie procedury przetargowej i przedmiotu zamówienia należy porozumiewać się z:  

p. Beata Grabarczyk Tomaszewicz - Dyrektor Publicznego Zespołu Szkół i Przedszkoli Samorządowych  

w Sochocinie - Tel. 23 66 18 549 w godz. 8.00 - 15.00 

 
VIII. Opis sposobu udzielania wyjaśnień treści SIWZ 

1. Wykonawca może zwrócić się pisemnie do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ. 

Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed 

upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do 

Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania 

ofert. Treść zapytań i wyjaśnień, bez ujawnienia źródła zapytania Zamawiający przekazuje na piśmie 

wszystkim uczestnikom postępowania oraz zamieści również na stronie internetowej Zamawiającego w 

miejscu gdzie została udostępniona SIWZ. 

2. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych wyjaśnień, jako 

obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 



3. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia treści 

SIWZ. 

4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić 

treść SIWZ. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim 

Wykonawcom, którym przekazano SIWZ i umieści na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ. 

5. Jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści SIWZ 

prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie 

ogłoszenia. 

6.  Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, 

jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin 

składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści stosowną 

informację na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ. 

7. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa 

w ust. 1. 
IX. Wymagania dotyczące wadium 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

X. Termin związania ofertą 

1. Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się 

wraz z upływem terminu składania ofert określonego w rozdziale XII SIWZ. 

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. Zgoda na przedłużenie związania ofertą winna być wyrażona na piśmie. 

XI. Opis sposobu przygotowywania ofert 

1. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Nie 

dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej lub faksem. 

2. Oferta wraz załącznikami musi być czytelna. 

3. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania 

wykonawcy. Pełnomocnictwo do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, jeżeli nie wynika ono z 

innych dokumentów załączonych przez wykonawcę. 

4. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo musi 

w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi 

zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z 

oryginałem (kopia pełnomocnictwa powinna być poświadczona notarialnie). 

5. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się 

na ofertę sporządzony w innym języku niż polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język 

polski, poświadczonym przez Wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest 

wersją wiążącą. 

6. Dokumenty składające się na ofertę mogą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za 

zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 

7. Zaleca się, aby każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana lub parafowana 

przez wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, 

uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, itp. Powinny być parafowane przez wykonawcę. 

8. Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. W treści oferty 

winna być umieszczona informacja o ilości stron. 

9. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstw w rozumieniu 

przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co, do których Wykonawca zastrzega (nie 

później niż w terminie składania oferty), że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, 

muszą one być oznaczone klauzulą „NIE UDOSTĘPNIAĆ - informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji” i dołączone do oferty, zaleca się, aby były trwale, oddzielnie spięte. 

10. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

11. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę na dowolną ilość części. Nie dopuszcza się dalszego 

dzielenia zamówienia w ramach danej części - oferta na daną część musi być złożona na asortyment, który 

wchodzi w skład tej części. 



12. Wykonawca wskaże w ofercie tę część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom 

oraz nazwy tych podwykonawców. 

13. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami zaleca się sporządzić wg wzoru formularza oferty 

stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. Wykonawcy nie wolno dokonać żadnych zmian merytorycznych 

we wzorze druku oferty, opracowanego przez Zamawiającego. 

14. Na ofertę składają się: 

1) Wypełniony formularz oferty wg wzoru na zał. nr 2 do SIWZ; 

2) Wypełniony formularz cenowy (w formularzu cenowym należy wypełnić wszystkie pozycje) - 

odpowiednio dla części I-II zamówienia wg wzoru na zał. nr 3 do SIWZ; 

3) Oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu 

zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ  

4) Dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji 

wykonawcy, a jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - także pełnomocnictwo, określające 

zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy 

5) Zaakceptowany wzór umowy stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ 

6) Zobowiązanie innych podmiotów - jeżeli dotyczy 

7) Wykonawca - zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy prawo zamówień publicznych w terminie 3 dni od 

dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy prawo zamówień publicznych  

przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy prawo zamówień publicznych. 

Wraz ze złożeniem ww. oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z 

innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. 

Podpisy na ofercie, oświadczeniach i dokumentach powinny być czytelne albo opatrzone imienną 

pieczątką. 

Zamawiający odrzuca ofertę w przypadkach określonych w art.89 ustawy.  

Zamawiający unieważni postępowanie w całości lub w części w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1  

i 2 ustawy. 

15. Ofertę zamieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości. Kopertę 

należy zaadresować do Zamawiającego i oznaczyć, na którą część zamówienia jest składana. Poniżej wzór 

prawidłowo oznaczonej koperty: 

 

Nazwa i adres Wykonawcy: 
 
 
 
………………………………………………………………………….. 

 

Oferta w przetargu nieograniczonym na dostawę artykułów 

żywnościowych dla Publicznego Zespołu Szkół i Przedszkoli 

Samorządowych w Sochocinie 

Część nr .........  

Publiczny Zespół Szkół 

i Przedszkoli Samorządowych w Sochocinie 

ul. Szkolna 17 09-110 Sochocin 

Nie otwierać przed dniem ......................  Godz. ...............  

 

16. Na kopercie należy zamieścić nazwę i adres Wykonawcy. Oferta otrzymana przez zamawiającego po 

upływie terminu składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona. 

17. W przypadku przesyłania oferty pocztą, będzie się ją uważać za złożoną w terminie, jeżeli w 

wyznaczonym terminie zostanie doręczona do siedziby Zamawiającego. Pełne ryzyko nie doręczenia 

oferty w terminie spoczywa na Wykonawcy. 

18. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną 



przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu 

zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofanie musi zostać 

przygotowane, opieczętowane i oznaczone jak w ust. 14, a koperty będą dodatkowo oznaczone napisem 

„Zmiana” lub „Wycofanie”. 

19. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania 

ofert. 

20. Zgodnie z art. 36b ust.1 ustawy Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części 

zamówienia, którą zamierza powierzyć PODWYKONAWCOM. Brak informacji w tej sprawie 

Zamawiający potraktuje, jako brak zamiaru powierzenia przez Wykonawcę jakiejkolwiek części 

zamówienia podwykonawcom. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za realizację przedmiotu 

zamówienia przez podwykonawcę. Wykonawca przed podpisaniem umowy musi przedłożyć 

Zamawiającemu kopię umów ze wskazanymi w ofercie podwykonawcami. 
XII. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert 

1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia:      21.01.2020     do godz. 9.
00

 
W siedzibie zamawiającego, sekretariat. 

2. Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się w dniu       21.01.2020r      o godz. 09
30 

 

w siedzibie zamawiającego, pokój nr. 16 

3. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert. 

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

sfinansowanie każdej z części zamówienia. Podczas otwarcia ofert zostaną odczytane nazwy oraz adresy 

Wykonawców, informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności 

zawarte w ofertach. 

5. Informacje, o których mowa w ust. 4, zostaną przekazane niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie 

byli obecni przy otwarciu ofert, na ich pisemny wniosek. 

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy prawo zamówień publicznych zamieści niezwłocznie po 

otwarciu ofert na stronie internetowej informacje dotyczące: 

 kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

 firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

 ceny, terminu wykonania zamówienia, warunków płatności zawartych w ofertach. 

  
XIII. Opis sposobu obliczenia ceny 

1. Wykonawca ma obowiązek określić cenę realizacji zamówienia, osobno dla każdej z części I - II, 

poprzez wskazanie w Formularzu Cenowym (zał. nr 3) odpowiednim dla każdej z części zamówienia, 

wartości netto, kwoty podatku VAT oraz ceny brutto. W Formularzu Cenowym winny zostać 

uwzględnione wszystkie pozycje. 

2. Stawka podatku VAT musi zostać określona zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r o podatku od 

towarów i usług (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1751 ze zm.). W celu sporządzenia oferty należy przyjąć obecnie 

obowiązujące stawki podatku VAT 

3. Cenę brutto z formularza cenowego należy przenieść do formularza oferty (zał. nr 2). Podana wartość 

brutto stanowi łączną cenę oferty za wykonanie danej części zamówienia. Łączna cena oferty musi być 

podana w PLN cyfrowo i słownie. 

4. Cena oferty winna zawierać w sobie wszelkie rabaty i upusty, jak również wszelkie koszty niezbędne 

do zrealizowania zamówienia np. koszty transportu towarów do siedziby zamawiającego oraz wniesienie i 

złożenie dostarczonego towaru we wskazanym miejscu w magazynach zamawiającego. 

5. Ceny jednostkowe asortymentów podane przez Wykonawcę zostaną uznane za obowiązujące w 

całym okresie trwania umowy zgodnie z zapisami zawartymi we wzorze umowy. 

6. Cena oferty służy tylko i wyłącznie porównaniu złożonych ofert. Dla celów realizacji zamówienia 

znaczenie mają ceny jednostkowe brutto poszczególnych artykułów. Rozliczenie przedmiotu zamówienia 

nastąpi na podstawie wskazanych w ofercie Wykonawcy cen jednostkowych brutto oraz ilości faktycznie 

zakupionych artykułów spożywczych. 

7. Wykonawca winien przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę oferty. 

Wszystkie kwoty PLN- tj.: ceny jednostkowe netto, brutto, wartość podatku VAT itp. na formularzu oferty 

i formularzu cenowym podać należy z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (do 1 grosza). 



8. Między zamawiającym a wykonawcą nie będzie się prowadzić żadnych negocjacji dotyczących ceny 

złożonej oferty. 

XIV. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty 

1. Oferty oceniane będą osobno dla każdej z I - II części. 

2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert. 

3. Zamawiający sprawdzi złożone oferty pod względem ich zgodności z elementami dokumentacji 

przetargowej oraz pod względem arytmetycznym. 

4. Zamawiający dokona poprawy w tekście oferty oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych 

zgodnie z art. 87 ustawy Pzp. 

5. Zamawiający porówna i oceni oferty niepodlegające odrzuceniu. 

6. Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, odrębnie dla każdej części zamówienia, 

zgodnie z jedynym kryterium - najniższa cena = 100 punktów. 

7. Maksymalną liczbę punktów 100 otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą całkowitą cenę 

brutto, określoną w formularzu oferty za wykonanie części. Pozostali Wykonawcy otrzymają 

odpowiednio mniejszą liczbę punktów zgodnie z poniższym wzorem: 

Cena oferty najkorzystniejszej 

Liczba punktów = .................................................................. x 100 

Cena oferty badanej 

Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione wyżej kryterium oraz jego wagę. 

8. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę za wykonanie 

zamówienia - zadania i którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom określonym w 

niniejszej SIWZ. 

XV. Badanie ofert 

1. Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania, o ile zajdą wobec tego Wykonawcy 

okoliczności wskazane w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 

2. Zamawiający odrzuci każdą ofertę w przypadku zaistnienia wobec niej przesłanek określonych w art. 

89 ust. 1 ustawy Pzp. 

3. O wykluczeniu Wykonawców, odrzuceniach ofert oraz wyborze najkorzystniejszej oferty 

Zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty. Informacje o 

wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści na stronie internetowej zamawiającego w 

miejscu gdzie została udostępniona SIWZ oraz upubliczni we własnej siedzibie na tablicy ogłoszeń. 

4. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w terminie składania ofert nie złożyli wymaganych 

przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów wskazanych w rozdz. VI niniejszej SIWZ, lub którzy 

nie złożyli pełnomocnictw, albo, którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i 

dokumenty zawierające błędy, lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w 

wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo 

konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i 

dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nie 

później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych przez nich ofert. 

6. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny w stosunku do przedmiotu 

zamówienia, zwróci się w formie pisemnej do Wykonawcy o udzielenie w wyznaczonym terminie 

wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość oferowanej ceny. 

7. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z 

uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na 

niezgodności oferty ze specyfikacją, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie 

zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

1) Zamawiający uzna za oczywistą omyłkę pisarską np.: mylną pisownię wyrazu, ewidentny błąd 

gramatyczny, niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego przekręcenie. 

2) Zamawiający uzna za oczywistą omyłkę rachunkową w szczególności: 

a) Rozbieżność między ceną wpisaną liczbowo i słownie - uzna się za poprawną wpisaną słownie, 

chyba, że z innych dodatkowych dokumentów wynika inaczej; 



b) Błędne obliczenie prawidłowo podanej w formularzu cenowym stawki podatku VAT - Zamawiający 

poprawi omyłkę przyjmując, że podano właściwie stawkę podatku VAT; 

c) Błędne zsumowanie w formularzu cenowym wartości netto i kwoty podatku VAT - Zamawiający 

poprawi omyłkę przyjmując, że prawidłowo podano wartości netto i kwotę podatku VAT; 

d)  Błędny wynik działania matematycznego wynikający z dodawania, odejmowania, mnożenia i 

dzielenia; 

e)  W przypadku błędnego iloczynu cen jednostkowych i liczby jednostek miar - Zamawiający 

dokona korekty przyjmując, że podano właściwie cenę jednostkową i liczbę jednostek miar; 

f) W przypadku błędnej sumy cen za poszczególne elementy zamówienia - Zamawiający dokona 

korekty przyjmując, że prawidłowo podano ceny za poszczególne elementy. 

3) Zamawiający uzna za inne omyłki w szczególności: 

a) Omyłki w formularzu cenowym polegające na błędnym wpisaniu ilości jednostek lub nazwy 

jednostki miary; 

b) Omyłki polegające na błędnym opisie w pozycji formularza cenowego dostosowując ich treść do 

odpowiednich dokumentów wzorcowych zamieszczonych w niniejszej SIWZ; 

c) Omyłki polegające na powtórzeniu tych samych pozycji w formularzu cenowym - Zamawiający 

wykreśli z formularza cenowego pozycje zdublowane pozostawiając tylko jedną z nich. Po wykreśleniu 

zdublowanych pozycji Zamawiający zsumuje wartości podane w pozostawionych pozycjach formularza 

cenowego i tak obliczoną cenę przyjmie, jako cenę ofertową. 

5. Zgoda Wykonawcy na poprawienie omyłki polegającej na niezgodności oferty ze specyfikacją, 

niepowodującej istotnych zmian w treści oferty, winna być wyrażona na piśmie w terminie 3 dni od daty 

doręczenia zawiadomienia. 

XVI. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty 
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający informuje wykonawców, którzy 

złożyli oferty o:  

a. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce 

zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano 

oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami 

wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w 

każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.   

b. wykonawcach, którzy zostali wykluczeni podając uzasadnienie faktyczne i prawne;  

c. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty podając uzasadnienie 

faktyczne i prawne;   

d. unieważnieniu postępowania podając uzasadnienie faktyczne i prawne;  

 e. terminie, określonym zgodnie z art.94 ust.1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia 

publicznego może być zawarta.   

2. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych, informacja, o 

której mowa w ust.1 pkt b, zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez 

wykonawcę, zamawiający uznał za niewystarczające.  

3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, o których 

mowa w ust 1 pkt a i pkt d na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej 

siedzibie.   

4. Wykonawca, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy 

zobowiązany jest do przedłożenia umowy regulującej współpracę wykonawców wspólnie ubiegających 

się o udzielenie zamówienia.  

5. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od 

dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało 

przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni- jeżeli zostało przesłane w inny 

sposób.    

6. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o 

którym mowa powyżej, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta 

oraz w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust.8 upłynął termin do wniesienia odwołania na czynności 

zamawiającego wymienione w art. 180 ust.2 lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub 

postanowienie kończące postępowanie odwoławcze.     

7. Umowa zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na 

warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszej Specyfikacji.  

Wykonawca winien stawić się w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w celu 

podpisania umowy. Nie stawienie się Wykonawcy w wyznaczonym terminie i miejscu (bez 



wcześniejszego powiadomienia Zamawiającego) będzie traktowane, jako sytuacja, kiedy zawarcie 

umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

8. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez 

przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia 

postępowania, o których mowa w art. 93 ust.1 ustawy Pzp.  

XVII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

XVIII. Istotne postanowienia umowy 

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy, 

w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 

oferty, jeżeli zawiadomienie zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 

10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o 

których mowa w ust. 1, jeżeli: 

1) w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę, 

2) upłynął termin do wniesienia odwołania na czynności Zamawiającego wymienione w art. 180 ust. 

2 ustawy lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienia kończące 

postępowanie odwoławcze. 

3. Wykonawca, którego ofertę wybrano, jako najkorzystniejszą będzie zobowiązany do zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach podanych we wzorze umowy 

stanowiącym Załącznik Nr 6 do SIWZ. 

4. We wzorze umowy zawarte są między innymi: przedmiot zamówienia, termin jego realizacji, termin i 

warunki płatności za wykonanie zamówienia oraz kary umowne. 

5. Wszelkie zmiany organizacyjne stron powodować będą aneks do umowy. 

6. Zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy, określonych w §12 wzoru umowy 

XIX. Informacja o podwykonawcach 

Zamawiający żąda, w formie oświadczenia, wskazania przez Wykonawcę w ofercie części 

zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcy i podania przez wykonawcę firm 

podwykonawców.(art. 36 b ust.l ustawy Prawo zamówień publicznych). 

XX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy 

1. Środki ochrony prawnej określone są w Dziale VI ustawy Pzp i przysługują Wykonawcy, 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. 

 

 
 

 

 

 

 



PZSiPS.26.1.2020 

ZAŁĄCZNIK NR 1 - do SIWZ 

Publiczny Zespół Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Sochocinie 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Części I - II 

CZĘŚĆ I - MIĘSO, WĘDLINY I PRZETWORY (kod CPV 15100000-9 produkty zwierzęce, mięso 

i produkty mięsne) 

1. Przewidywana częstotliwość dostaw: codziennie - o godz. 7.00 rano, a w uzasadnionych 

przypadkach na żądanie zamawiającego również w soboty, a w razie potrzeby na każde żądanie 

Zamawiającego również w soboty i niedziele. 

2. Wykonawca musi wykazywać dyspozycyjność w każdym dniu roboczym. Zamawiający nie będzie 

dostosowywał terminów dostaw do możliwości logistycznych i dystrybucyjnych Wykonawcy. 

3. Szczegóły dotyczące ilości i asortymentu dostaw dziennych, ustalane będą na podstawie jadłospisów 

tygodniowych, tworzonych na bieżąco, według potrzeb Zamawiającego. 

4. Dokument WZ za dostarczony towar musi być dostarczony wraz z towarem. 

5. Podstawą do zapłaty będzie prawidłowo wystawiona faktura zbiorcza za okres 10 dniowy na której 

znajdowały będą się następujące dane: 

Nabywca: Gmina Sochocin ul. Guzikarzy 9, 9-110 Sochocin NIP: 5671858729 

Odbiorca: Publiczny Zespół Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Sochocinie,  09-110 Sochocin ul. 

Szkolna 17 

6. Produkty należy dostarczać w pojemnikach z materiałów dopuszczonych do kontaktu z żywnością, 

zamkniętych i oplombowanych w sposób uniemożliwiający ich otwarcie bez uszkodzenia plomb. 

Każdy asortyment produktów winien być dostarczony w oddzielnym pojemniku. 

7. Okres przydatności do spożycia dla mięsa winien wynosić nie mniej niż 5 dni od daty dostawy do 

magazynu Zamawiającego. 

8. Okres przydatności do spożycia wędlin winien wynosić w dniu dostawy do magazynu zamawiającego 

nie mniej niż 9/10 gwarancji określonej przez producenta. 

9. Do każdego pojemnika powinna być dołączona etykieta zawierająca, co najmniej następujące dane: 

- nazwę produktu, 

- termin przydatności do spożycia, 

- nazwę dostawcy - producenta, adres, 

- warunki przechowywania, 

- oznaczenie partii produkcyjnej, 

- oraz pozostałe informacje zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami 

10. Artykuły oznaczone gwiazdką winny spełniać wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra 

Zdrowia z dnia 26 lipca 2016r w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do 

sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą 

spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych 

jednostkach. 

Lp. Kod CPV Opis przedmiotu zamówienia 
Jedn. 
miary 

Ilość 

1.  15131130-5 Baleron gotowany kg 2 

2.  15131130-5 Boczek surowy kg 2 

3.  15131130-5 Boczek wędzony gotowany kg 11 

4.  15112000-6 Ćwiartka z kurczaka świeżego kg 40 



5.  15131130-5 Filet z indyka kg 140 

6.  15131130-5 Filet z indyka wędzony* kg 30 

7.  15112000-6 Filet z kurczaka kg 450 

8.  15131490-6 Flaki suche krojone kg 2 

9.  15111100-0 Gulasz wołowy kg 2 

10.  15112120-3 Gulaszowe z indyka kg 2 

11.  15131130-5 Kabanosy podsuszane kg 3 

12.  15131130-5 Kark pieczony* kg 2 

13.  15113000-3 Karkówka b/k świeża kg 180 

14.  15131134-3 Kaszanka wiejska kg 2 

15.  15131130-5 Kiełbasa biała, kg 80 

16.  15131130-5 
Kiełbasa cienka np. podwawelska, 

toruńska 
kg 30 

17.  15131130-5 Kiełbasa cienka zwyczajna kg 2 

18.  15131130-5 Kiełbasa krakowska parzona kg 30 

19.  15131130-5 Kiełbasa krakowska sucha* kg 3 

20.  15131130-5 Kiełbasa mielonka kg 5 

21.  15131130-5 Kiełbasa np. krucha kg 5 

22.  15131130-5 Kiełbasa np. myśliwska kg 3 

23.  15131130-5 Kiełbasa np. rawska kg 30 

24.  15131130-5 Kiełbasa np. rzeźnika kg 5 

25.  15131130-5 Kiełbasa np. swojska kg 30 

26.  15131130-5 Kiełbasa np. śląska kg 80 

27.  15131130-5 Kiełbasa np. żywiecka* kg 20 

28.  15131130-5 Kiełbasa pieczona kg 2 

29.  15131130-5 Kiełbasa z szynki kg 10 

30.  15112000-6 Korpus b/s skrzydeł kg 800 

31.  15130000-8 Kości karkowe kg 20 

32.  15130000-8 Kości schabowe kg 90 

33.  15130000-8 Kości schabowe wędzone kg 100 

34.  15112000-6 Kurczak świeży kg 100 

35.  15131130-5 Łopatka pieczona* kg 2 

36.  15113000-3 Łopatka wieprzowa b/k kg 760 

37.  15111100-0 Łopatka wołowa kg 2 

38.  15131130-5 Ogonówka wędzona parzona* kg 15 



39.  15131135-0 Parówki cienkie drobiowe* kg 70 

40.  15131135-0 Parówki cienkie wieprzowe kg 20 

41.  15131310-1 Pasztet wieprzowy kg 6 

42.  15131310-1 Pasztet z kurczaka kg 7 

43.  15131135-0 Polędwica drobiowa* kg 40 

44.  15131130-5 Polędwica np. słowiańska* kg 2 

45.  15131130-5 Polędwica np. staropolska* kg 2 

46.  15131130-5 Polędwica sopocka wieprzowa* kg 75 

47.  15111100-0 Pręga wołowa kg 1 

48.  15111100-0 Rozbeft wołowy z/k kg 3 

49.  15131230-6 Salami rogal kg 3 

50.  15113000-3 Schab b/k świeży kg 550 

51.  15131130-5 Schab gotowany kg 2 

52.  15131130-5 Schab pieczony kg 3 

53.  15412000-9 Słonina kg 1 

54.  15412000-9 Słonina wędzona kg 1 

55.  15412000-9 Smalec kg 1 

56.  15111100-0 Szponder extra kg 10 

57.  15131410-2 Szynka np. delikatesowa* kg 1 

58.  15131130-5 Szynka np. drobiowa miodowa* kg 3 

59.  15131135-0 Szynka np. konserwowa kg 15 

60.  15131130-5 Szynka np. krucha z wędzarni* kg 15 

61.  15131130-5 Szynka np. mamut* kg 3 

62.  15131410-2 Szynka np. na szaro* kg 1 

63.  15131130-5 Szynka np. wiejska*/ze wsi*  kg 60 

64.  15131130-5 Szynka np. włoska kg 35 

65.  151314100 Szynka np. biała* kg 30 

66.  15131410-2 Szynka np. dworska*   kg 50 

67.  15131410-2 Szynka surowa świeża kg 450 

68.  151314100 Szynka wieprzowa gotowana* kg 35 

69.  15131130-5 Szynka z indyka kg 5 

70.  15131135-0 Szynka z indyka * kg 35 

71.  15131130-5 Szynkówka wieprzowa kg 5 

72.  15111100-0 Udziec wołowy kg 5 



73.  15112000-6 Udziec z kurczaka kg 100 

74.  15131130-5 Wędzonka np.chłopska kg 5 

75.  15113000-3 Żeberka paski kg 2 

 

* Artykuły oznaczone gwiazdką winny spełniać wymagania zawarte w Rozporządzeniu 

Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016r w sprawie grup środków spożywczych 

przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz 

wymagań, jaki muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia 

zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach. 

CZĘŚĆ II - Artykuły spożywcze (kod CPV- 03142500-3 jaja, 03200000-3 zboże, ziemniaki, 

warzywa, owoce i orzechy, - 15500000-3 produkty mleczarskie, 15300000-1 owoce, warzywa i 

podobne produkty, 15200000-0 ryby przetworzone i konserwowane; 15400000-2 oleje i tłuszcze 

zwierzęce lub roślinne; 15600000-4 produkty przemiału ziarna, skrobi, i produktów skrobiowych; 

15800000-6 różne produkty spożywcze) 

1. Przewidywana częstotliwość dostaw: codziennie - o godz. 7.00 rano, a w uzasadnionych 

przypadkach na żądanie zamawiającego również w soboty, a w razie potrzeby na każde żądanie 

Zamawiającego również w soboty i niedziele. 

2. Wykonawca musi wykazywać dyspozycyjność codziennie, w uzasadnionych przypadkach na 

żądanie zamawiającego również w soboty, a w razie potrzeby na każde żądanie Zamawiającego również 

w soboty i niedziele. Zamawiający nie będzie dostosowywał terminów dostaw do możliwości 

logistycznych i dystrybucyjnych Wykonawcy. 

3. Szczegóły dotyczące ilości i asortymentu dostaw jednostkowych, ustalane będą na podstawie 

jadłospisów tygodniowych, tworzonych na bieżąco, według potrzeb Zamawiającego. 

4. Dokument WZ za dostarczony towar musi być dostarczony wraz z towarem. 

5. Podstawą do zapłaty będzie prawidłowo wystawiona faktura zbiorcza za okres 10 dniowy na której 

znajdowały będą się następujące dane: 

Nabywca: Gmina Sochocin ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin NIP: 5671858729  

Odbiorca: Publiczny Zespól Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Sochocinie, 09 -110 Sochocin ul. 
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6. Produkty powinny być świeże, w pierwszym gatunku, zgodne z obowiązującymi normami. 

7. Zamawiający wymaga, aby dostarczone produkty w dniu dostawy posiadały termin 

przydatności do spożycia nie krótszy niż 3/4 terminu liczonego od dnia wyprodukowania, 

oznaczonego przez producenta na dostarczonym artykule. 

8. Artykuły oznaczone gwiazdką winny spełniać wymagania zawarte w Rozporządzeniu 

Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016r w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych 

do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą 

spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych 

jednostkach. 

lp. kod CPV opis przedmiotu zamówienia 
Jedn. 

miary 
Ilość 

1.  15330000-0 Ananas puszka 580 ml szt. 2 

2.  15812200-5 Arbuz kg 2 

3.  03222000-3 Babka piaskowa 300g szt. 75 

4.  15812200-5 Banany żółte twarde kg 1100 

5.  03222111-4 Borówka mrożona 250g szt. 2 



6.  03222000-3 Borówka świeża 125 g szt. 25 

7.  03222000-3 Botwinka (pęczek) szt. 4 

8.  03221300-9 Brokuły mrożone 450g np. Hortex szt. 85 

9.  03221430-9 Brokuły świeże szt. 15 

10.  03221430-9 Bruksela mrożona Hortex 450g szt. 25 

11.  15331170-9 Brukselka świeża kg 2 

12.  03221400-0 Brzoskwinie kg 35 

13.  03222332-9 Brzoskwinie puszka 820 ml szt. 2 

14.  15300000-1 Bułka drożdżowa z jagodami 90g* szt. 40 

15.  15810000-9 Bułka drożdżowa z kruszonką 90g* szt. 120 

16.  15812200-5 Bułka kajzerka 50g* szt. 900 

17.  15811400-0 Bułka mała 80g* szt. 1300 

18.  15811400-0 Bułka tarta (500g) szt. 180 

19.  15810000-9 Bułka wrocławska 350g* szt. 25 

20.  15811000-6 Bułka z jogurtem 70g* szt. 10 

21.  15810000-9 Bułka żytnia 60g* szt 40 

22.  15811400-0 Buraczki z chrzanem 270g np. "Urbanek" szt. 2 

23.  15331000-7 Burak czerwony kg 430 

24.  03221111-7 Cebula kg 80 

25.  03221113-1 Cebula czerwona kg 3 

26.  03221113-1 Chleb baltonowski krojony 500g* szt. 1500 

27.  15811100-7 Chleb dar zbóż 500g* szt. 2 

28.  15811100-7 Chleb dworski 600g* szt. 2 

29.  15811100-7 Chleb orkiszowy 400g* szt. 150 

30.  15811100-7 Chleb razowy 500g* szt. 230 

31.  15811100-7 Chleb rodzinny 400g* szt. 2 

32.  15811100-7 Chleb rozmaitości 300g* szt. 2 

33.  15811100-7 Chleb wiejski 500g* szt. 2 

34.  15811100-7 Chleb wieloziarnisty 400g* szt. 150 

35.  15811100-7 Chleb z indeksem 300g* szt. 2 



36.  15811100-7 Chleb z sezamem 500g* szt. 25 

37.  15811100-7 Chleb żytni 500g* szt. 120 

38.  15811100-7 Chrzan 180g szt. 45 

39.  15331000-7 Ciasteczka jęczmienne 185g* szt 80 

40.  15810000-9 Ciasteczka owsiane 170 g* szt. 100 

41.  15810000-9 Ciasto drożdżowe np. Oskroba* szt 4 

42.  15812200-5 Ciasto drożdżowe* szt 30 

43.  15812200-5 Cukier kryształ lkg kg 220 

44.  15831000-2 Cukier puder np. Melvit 400g szt. 10 

45.  15830000-5 Cukier wanilinowy 20g szt. 80 

46.  15830000-5 Cynamon 20g szt. 15 

47.  15872200-3 Cytryny kg 70 

48.  03222210-8 Czekolada mleczna 100g np. „Wedel” szt. 55 

49.  15842100-3 Czereśnie świeże kg 3 

50.  03222330-5 Czosnek (główka) polski szt. 75 

51.  03221110-0 Drożdże100g szt. 5 

52.  15898000-9 Dynia Świeża kg 5 

53.  03221212-5 
Dżem niskosłodzony 280g np. Łowicz różne 

smaki 
szt 90 

54.  15332290-3 
Dżem np. Łowicz, różne smaki 235g (bez 

cukru)* 
szt. 70 

55.  15332290-3 Fasola (sucha) np. „Jaś’ kg 40 

56.  03221210-1 Fasolka szparagowa mrożona 2500g szt. 80 

57.  03221212-5 Fasolka szparagowa mrożona 450g szt. 16 

58.  03221212-5 Fasolka szparagowa świeża kg 30 

59.  03221212-5 Filet mrożony mintaj kg 2 

60.  15221000-3 Filet mrożony z dorsza kg 20 

61.  15222100-3 Filet z miruny mrożony kg 600 

62.  03311011-2 Groch cały kg 10 

63.  03212213-6 Groch łuskany kg 50 

64.  15331133-8 Groszek konserwowy 240g, np. Kwidzyn szt. 70 

65.  15331150-3 Gruszka kg 530 



66.  03222322-6 Grzyby suszone 20g szt 45 

67.  15890000-3 Herbata (100szt.) np.. Saga szt. 70 

68.  15863000-5 Herbata np. Lipton (100szt) szt. 15 

69.  15863000-5 Herbata owocowa 20 torebek np. Herbapol szt. 170 

70.  15863000-5 Herbata typu Lipton (50 szt) szt. 7 

71.  15863000-5 Herbata zielona 25 szt. Np. Lipton szt. 3 

72.  15863000-5 Herbata ziołowa 20 szt - mięta np.. Herbapol szt. 3 

73.  15863000-5 Imbir świeży kg. 2 

74.  15872500-6 Jabłka (soczyste, winne) np.Lobo kg 770 

75.  03222321-9 Jabłka np. Kortland kg 210 

76.  03222321-9 Jabłka o smaku gruszkowym kg 50 

77.  03222321-9 Jabłka prażone 900 ml np. Łowicz szt. 10 

78.  15330000-0 Jaja średnie świeże kl.A szt. 10000 

79.  03142500-3 
Jogurt (kubek) 150 g owocowy, np. 

Jogobella* 
szt. 40 

80.  15551300-8 Jogurt Naturalny 150g np. Bakoma* szt. 70 

81.  15551308-8 Jogurt Naturalny 350g np. Bakoma* szt. 1150 

82.  15551308-8 Kakao 150gnp. Holenderskie szt. 60 

83.  15841000-5 Kalafior mrożony 2000 g np. Hortex szt. 50 

84.  15331170-9 Kalafior mrożony 450g, np Hortex Szt. 40 

85.  15331170-9 Kalafior świeży szt. 50 

86.  03221420-6 Kapusta biała szt. 20 

87.  03221410-3 Kapusta biała kg 240 

88.  03221410-3 Kapusta czerwona kg 210 

89.  01121410-8 Kapusta kiszona kg 420 

90.  15331461-6 Kapusta młoda biała szt. 25 

91.  03221410-3 Kapusta pekińska kg 280 

92.  03221410-3 Kapusta włoska szt. 3 

93.  03221410-3 Kasza gryczana saszetki (4x100g) szt. 200 

94.  15610000-7 Kasza jaglana 350g szt. 110 

95.  15613100-9 Kasza jęczmienna mazurska  kg 12 



96.  15613100-9 Kasza jęczmienna saszetki 400 g (4x100) szt. 180 

97.  15610000-7 Kasza manna kg 2 

98.  15610000-7 Kawa 200g np. Necafe Creme szt. 25 

99.  15861000-1 Kawa mielona 250g np. Jacobs szt. 12 

100.  15861000-1 Kawa rozpuszczalna 200g np. Jacobs szt. 2 

101.  15861000-1 Kawa zbożowa Inka rozpuszczalna 150 g szt. 2 

102.  15861000-1 Kefir naturalny 330g* szt. 10 

103.  15551308-8 Ketchup 480g * np. Pudliszki szt. 50 

104.  15871230-5 Kiwi szt. 10 

105.  03222118-3 Kiwi kg 2 

106.  03222118-3 Kluski śląskie np. Delikates* kg 2 

107.  15851000-8 Kompot porzeczkowy 900 ml, np. Almar szt. 560 

108.  15332100-5 Kompot truskawkowy 900ml, np. Almar szt. 30 

109.  15332100-5 Kompot wiśniowy 900ml, np. Almar szt. 600 

110.  15332100-5 Koncentrat pomidorowy 80g np. Pudliszki* szt. 50 

111.  15331427-6 
Koncentrat pomidorowy, 80g (słoiczek) np. 

Łowicz* 
szt. 80 

112.  15331134-5 Koncentrat z buraków 300ml NP.. Krakus szt. 15 

113.  15331120-4 Koperek (pęczek) szt. 280 

114.  03221300-9 Koperek suszony 20g szt. 2 

115.  15893000-4 Kopytka np. Delikates* kg 5 

116.  15851000-8 Kotlet sojowy 100g np.. Sante kg 3 

117.  15331100-8 
Kukurydza puszka 220g np. Kwidzyn, 

Dawtona 
szt. 20 

118.  15331470-2 
Kukurydza puszka 400g np. Dawtona, 

Kwidzyn 
szt. 20 

119.  15331470-2 Kwasek cytrynowy 20g szt. 110 

120.  15870000-7 Limonka kg 1 

121.  03222250-0 Łosoś wędzony 100g np. Almar szt 12 

122.  15234000-7 Majonez 320 g np. Napoleoński szt. 6 

123.  15871273-8 Majonez 900ml np. Napoleoński szt. 40 

124.  15871273-8 Makaron 1000g np. Irwego* szt. 3 

125.  15851100-9 Makaron 400g np. Solare* szt. 180 



126.  15851100-9 Makaron 400g, np. Anna* szt. 200 

127.  15851100-9 Makaron do spagetti, 400g np. Solare* szt. 220 

128.  15851100-9 Makaron do spagetti, 500g np. Lubella* szt. 180 

129.  15851100-9 Makaron kolorowy 400g np. Lubella * szt 2 

130.  15851100-9 Makaron pełnoziarnisty 400g np. Lubella * szt. 60 

131.  15851100-9 Makaron różne formy 500g np. „Lubella”* szt. 730 

132.  15851100-9 Makaron zacierka 250g np. ABAK* szt. 90 

133.  15851100-9 Makowiec domowy szt. 20 

134.  15812200-5 Maliny mrożone 450g szt. 20 

135.  03222314-7 Mandarynki kg 280 

136.  03222240-7 Marchew kg 1330 

137.  03221112-4 
Marchew z groszkiem mrożona 2500g, np. 

Hortex 
szt. 70 

138.  15331170-9 Marchewka młoda kg 50 

139.  03221112-4 Margaryna Flora 400g lub równoważny* szt 115 

140.  15431100-9 Masło extra 300g typu Osełka* szt 2 

141.  15530000-2 Masło klarowane 250g szt. 15 

142.  15530000-2 Masło roślinne kubek 250 g szt. 50 

143.  15530000-2 
Masło śmietankowe zaw. Tł. 82% 200g 

np.Ostrołęckie,* 
szt. 950 

144.  15530000-2 Mąka krupczatka 1 kg kg 90 

145.  15612100-2 Mąka pszenna typ 450 1 kg kg 170 

146.  15612100-2 Mąka pszenna typ 500 lkg kg 130 

147.  15612100-2 Mieszanka kompotowa 2500g np. Hortex* szt. 70 

148.  15332100-9 
Mieszanka warzywna mrożona 6-cio 

składnikowa, 2500g Hortex lub równoważny 
szt. 2 

149.  15300000-1 Mięta w saszetkach 20szt np. Herbapol szt. 3 

150.  15831600-8 Migdały opk. 100g np.. Sante szt 10 

151.  03221260-6 Miód naturalny pszczeli 370g szt. 680 

152.  15511000-3 Mleko 2%, 11 np. UHT szt. 1200 

153.  15871250-1 Musztarda 180g np. Roleski szt. 60 

154.  15321000-4 Napój 21 np. Caprio szt. 2 

155.  03111300-5 Nasiona słonecznika 100g (łuskany) szt. 55 



156.  15893000-4 Natka pietruszki suszona 20g szt. 2 

157.  03221300-9 Natka pietruszki świeża szt. 240 

158.  03222200-5 Nektarynki kg 40 

159.  15871000-4 Ocet 0,50 l szt. 20 

160.  03221270-9 Ogórki gruntowe kg 70 

161.  15331000-7 Ogórki kiszone folia 450g szt 500 

162.  15331500-2 Ogórki konserwowe 900ml np. Hortex szt. 10 

163.  03221270-9 Ogórki szklarniowe kg 55 

164.  03221270-9 Ogórki zielone wczesne kg 90 

165.  15400000-2 Olej lniany 0,2 l szt. 2 

166.  15411100-3 Olej rzepakowy 0,9 l typu kujawski* szt. 310 

167.  15411100-3 Olej rzepakowy 3l typu kujawski* szt. 2 

168.  15400000-2 Olej sojowy 0,51 np. Basso szt. 1 

169.  15411100-3 Olej wigilijny 0,2 l szt. 25 

170.  15400000-2 Olej z pestek winogron 0,5l np. Basso szt 1 

171.  15400000-2 Oliwa z oliwek 0,5 l np. Basso* szt. 15 

172.  03221000-6 Orzechy laskowe opk. 100g np.. Sante szt 10 

173.  03221260-6 Orzechy Włoskie opk. 100g np.. Sante szt 10 

174.  03221260-6 Papryka szklarniowa kg 65 

175.  03221000-6 Papryka świeża kg 45 

176.  15851000-8 Paszteciki z kapustą i grzybami kg 1 

177.  15810000-9 Pączki 60g szt. 100 

178.  15600000-4 Pestki dyni 100 g szt 30 

179.  03221260-6 Pieczarki kg 2 

180.  15851000-8 Pierogi leniwe np. Delikates (nie mrożone)* kg 530 

181.  15851000-8 
Pierogi z mięsem np. Delikates (nie 

mrożone)* 
kg 340 

182.  15851000-8 Pierogi z serem np. Delikates (nie mrożone)* kg 460 

183.  03221110-0 Pietruszka kg 460 

184.  15810000-9 Placek drożdżowy mały 300g* szt. 25 

185.  15613311-1 Płatki jaglane 300g Szt. 6 



186.  15613311-1 Płatki kukurydziane 1 kg zwykłe szt. 25 

187.  15613311-1 
Płatki kukurydziane bez cukru 500g różne, 

np. Nestle* 
szt. 15 

188.  15613311-1 Płatki owsiane 400g szt. 5 

189.  15614000-5 Płatki ryżowe Kupiec 200g lub równoważne szt. 5 

190.  03222220-1 Pomarańcza kg 160 

191.  15331460-9 
Pomidory b/s w puszce 400g całe np.. 

Pudliszki 
szt. 5 

192.  15331460-9 
Pomidory b/s w puszce 400g krojone 

np.Pudliszki 
Szt. 700 

193.  03221240-0 Pomidory gruntowe kg 120 

194.  03221240-0 Pomidory szklarniowe kg 80 

195.  03221110-0 Por kg 35 

196.  03221110-0 Por szt. 150 

197.  15899000-6 Proszek do pieczenia 30g np. Delecta szt. 65 

198.  15331000-7 Przecier ogórkowy 350g np. Urbanek szt. 340 

199.  15331000-7 
Przecier pomidorowy kartonik 0,5l np. 

Łowicz 
szt 160 

200.  15870000-7 Przyprawa - Bazylia 8 g szt. 55 

201.  15872000-1 
Przyprawa - Gałka muszkatałowa mielona 

20g np.. Kamis 
szt. 3 

202.  15872500-6 Przyprawa Curry 20g np. Kamis szt. 20 

203.  15870000-7 Przyprawa Cząber (10g) np. Kamis Szt. 15 

204.  15871200-6 
Przyprawa Czosnek granulowany 20g np. 

Appetita 
szt. 90 

205.  03221110-0 Przyprawa do karkówki 20g np.. Knorr szt. 2 

206.  15870000-7 Przyprawa do ryb 30g np. Appetita szt. 3 

207.  15871200-6 Przyprawa do ziemniaków 20g np. Prymat szt. 5 

208.  15872200-3 Przyprawa goździk 9g np. Kamis szt. 2 

209.  15872200-3 Przyprawa Imbir mielony 20 g np. Kamis szt. 5 

210.  15870000-7 
Przyprawa Kmin Rzymski 9g np. Winiary, 

Knorr 
szt. 3 

211.  15870000-7 Przyprawa Kminek mielony 20g np. Kamis szt 7 

212.  15870000-7 Przyprawa kolendra mielona 15g np. Prymat szt. 5 

213.  15870000-7 Przyprawa kurkuma 10g np. Appetita szt 26 

214.  15870000-7 Przyprawa Liść laurowy (10g)np. Appetita szt. 80 

215.  15872000-1 przyprawa lubczyk 8 gr np. Kamis szt. 3 



216.  15870000-7 Przyprawa Majeranek 10g np. Appetita szt. 190 

217.  15870000-7 Przyprawa Oregano 10 g szt. 40 

218.  15870000-7 Przyprawa Papryka mielona 25g słodka szt. 85 

219.  15870000-7 
Przyprawa Pieprz cytrynowy 20g np. 

KAMIS 
szt 75 

220.  15872100-2 
Przyprawa Pieprz czarny ziarnisty (20g) (np. 

Appetita) 
szt. 90 

221.  15872100-2 
Przyprawa Pieprz mielony czarny 20 g np. 

Appetita 
szt. 150 

222.  15870000-7 Przyprawa Pieprz ziołowy 20g np. Prymat szt. 65 

223.  15870000-7 Przyprawa Rozmaryn 15g np. Kamis szt. 2 

224.  15870000-7 Przyprawa Tymianek 10g np. Prymat Szt. 5 

225.  15971000-4 Przyprawa Ziele angielskie 15g np. Appetita szt. 100 

226.  15872200-3 Przyprawa Zioła prowansalskie 10g szt. 15 

227.  15870000-7 Pyzy ziemniaczane (nie mrożone)* kg 10 

228.  15851000-8 Pyzy ziemniaczane z mięsem (nie mrożone)* kg 3 

229.  15851000-8 Rodzynki sułtanki 100g szt. 10 

230.  15332419-4 Rogal drożdżowy z kruszonką 90g szt. 70 

231.  15811200-8 Ryba mrożona filet, Tilapia kg 2 

232.  15211000-0 Ryba wędzona np. Makrela kg 5 

233.  15234000-7 Ryż biały 1 kg np. Sonko kg 16 

234.  03211300-6 
Ryż w saszetkach (opak.4 torebki) np. 

„Sotto” 
szt. 320 

235.  03211300-6 Rzodkiewka (pęczek) szt. 110 

236.  03221120-3 Sałata karbowana szt. 30 

237.  03221310-2 Sałata lodowa szt. 35 

238.  03221320-5 Sałata szklarniowa szt. 100 

239.  03221320-5 Sałata zielona gruntowa szt. 200 

240.  03221310-2 Seler kg 750 

241.  03221120-3 Ser biały (kostka) 250g szt. 170 

242.  15542100-0 Ser biały półtłusty kg 300 

243.  15542100-0 Ser biały typu CAPRI kg 60 

244.  15542100-0 Ser kanapkowy "Feta" 270g np.. Mlekowita szt. 2 

245.  15542300-2 Ser pleśniowy 125g np. Brie szt. 2 



246.  15543000-6 
Ser żółty dziurawiec np. Królewski 

(krojony)* 
kg 35 

247.  15544000-3 Ser żółty np. Edamski (krojony)* kg 75 

248.  15544000-3 Ser żółty np. Gouda (krojony)* kg 35 

249.  15544000-3 Serek Homo waniliowy140g np. Danio* szt. 800 

250.  15881000-7 
Serek topiony (zegarki), wielosmakowy 

100g, np. (Hochlland)* 
szt. 18 

251.  15545000-0 Serki homogenizowane naturalne opk. 125g szt 10 

252.   Serki Petit Danone 50g x 4 szt.* szt. 280 

 15551320-4 Serki topione plastry 130g  np.  Hochlland* szt. 20 

253.  15542200-1 Sezam opk. 100g np.. Spec szt 10 

254.  03221260-6 Siemie lniane opk. 100g szt 10 

255.  03221260-6 Soczewica czerwona 400g np. Sante szt. 55 

256.  03212211-2 Soda 80g np.. Delecta szt. 2 

257.  15321000-4 

Sok 0,3l np. Kubuś owocowy, owocowo - 

warzywny (100% soku, bez dodatku cukru i 

innych substancji słodzących)* 

szt. 230 

258.  15321000-4 Sok malinowy 430g np. „Paola”* szt. 10 

259.  15321000-4 

Sok owocowo - warzywny  1l np. Tymbark, 

Tarczyn (100% soku, bez dodatku cukru i 

innych substancji słodzących)* 

Szt. 500 

260.  15321000-4 Sok owocowy bez cukru 5l np. Royal szt 10 

261.  15321000-4 

Sok owocowy, 1l np. Tymbark, Tarczyn 

(100% soku, bez dodatku cukru i innych 

substancji słodzących)* 

szt. 900 

262.  15321000-4 Sok pomidorowy  1l np. Tymbark* szt. 270 

263.  15321000-4 Sok pomidorowy 1l np. Fortuna* szt. 110 

264.  15322100-2 Sok pomidorowy 1l np. Hortex* szt. 160 

265.  15322100-2 

Soki owocowe 0,3 l np. Tarczyn (100% 

soku, bez dodatku cukru i innych substancji 

słodzących)* 

szt. 80 

266.  15322100-2 

Soki owocowe 0,3l np. "Tymbark" (100% 

soku, bez dodatku cukru i innych substancji 

słodzących)* 

szt. 70 

267.  15321000-4 Sól jodowana kg 60 

268.  15982000-5 Sól morska kg 120 

269.  15872400-5 Suszona żurawina kg 2 

270.  15872400-5 Suszone gruszki kg 12 

271.  15872400-5 Suszone jabłka kg 14 

272.  15332410-1 Suszone morele kg 10 



273.  15332410-1 Suszone śliwki kg 20 

274.  15332410-1 Szczaw konserwowy 350g np. Urbanek szt. 130 

275.  15332410-1 Szczypiorek (pęczek) szt. 160 

276.  15330000-0 Szpinak mrożony 450 g szt. 5 

277.  03221300-9 Szpinak świeży  kg. 2 

278.  03221340-1 Śledzie płaty marynowane kg 2 

279.  03221340-1 Śledzie płaty solone kg 30 

280.  03311300-5 Śledzie rolmopsy kg 15 

281.  03311300-5 Śliwki świeże kg 130 

282.  03311300-5 Śmietana 12% (kubek), 400g np. Piątnica, szt. 900 

283.  03222334-3 Śmietana 30%  folia 0,25 l szt. 100 

284.  15512200-2 Śmietanka do kawy (250g) np. Łaciata szt. 2 

285.  15512300-3 Śmietanka do kawy opk. (10szt.) opk. 30 

286.  15512000-0 Truskawki mrożone 2500g np. Hortex szt. 100 

287.  15512000-0 Truskawki świeże kg 140 

288.  15332100-5 Tuńczyk w oleju konserwa 170g szt. 20 

289.  03222313-0 Uszka z grzybami 300g  np. Delikates szt. 70 

290.  15241400-3 Wafle ryżowe 130 g naturalne np. Sonko* szt. 35 

291.  15851000-8 Wafle ryżowe 130 g z dynią np. Sonko* szt 20 

292.  15800000-6 
Wafle ryżowe 130 g ze słonecznikiem np. 

Sonko* 
szt 20 

293.  15800000-6 Winogrona ciemne kg 120 

294.  15800000-6 Winogrona jasne kg 250 

295.  03222340-8 Wiśnie mrożone 2500g np. Hortex szt. 30 

296.  03222340-8 Wiśnie świeże kg 10 

297.  03222340-8 Woda gazowana 1,5l np. Żywiec szt. 150 

298.  15332100-5 
Woda mineralna niegazowana 0,5 l np. 

Żywiec 
szt. 400 

299.  15981000-8 
Woda mineralna niegazowana 1,5 l np. 

Magnevita 
szt. 450 

300.  15981000-8 
Woda mineralna niegazowana 5 l np. 

Ustronianka 
szt. 150 

301.  15981000-8 Woda mineralna niegazowana 5 l np. Żywiec szt. 30 

302.  15981000-8 Ziemniaki młode kg 600 



303.  15981000-8 Ziemniaki np. greckie kg 300 

304.  03212100-1 Ziemniaki np. Irga, Irys kg 7000 

305.  03212100-1 Zioła świeże w doniczkach - bazylia Szt. 2 

306.  03212100-1 Zioła świeże w doniczkach - mięta szt 2 

307.  15872300-4 Zioła świeże w doniczkach - oregano szt 2 

308.  15872300-4 Zioła świeże w doniczkach - rozmaryn szt 2 

309.  15872300-4 Zupa jarzynowa mrożona 2500g np. Hortex szt 2 

310.  15872300-4 Żurawina opk. 100g  szt 10 

311.  15321000-4 Żurek na zakwasie w butelce 0,5 l np.. Mosso szt 70 

312.  15872300-4 Żurek torebka 49g np. Winiary, Knorr szt. 60 

313.  15331100-8 Ananas puszka 580 ml szt. 2 

 
 

* Artykuły oznaczone gwiazdką winny spełniać wymagania zawarte w Rozporządzeniu 

Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016r w sprawie grup środków spożywczych 

przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty 

oraz wymagań, jaki muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia 

zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach. 

Wskazanie w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia 

uzasadnione jest specyfiką przedmiotu zamówienia a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub 

równoważny”. Wykonawca, który powoła się na rozwiązania równoważne opisanym przez 

zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania 

określone przez zamawiającego. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PZSiPS.26.1.2020 

Załącznik nr 2 - do SIWZ 

 

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 

Formularz oferty 

dla Publicznego Zespołu Szkół  

i Przedszkoli Samorządowych  

w Sochocinie ul. Szkolna 17  

09 - 110 Sochocin 

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - znak sprawy PZSiPS.26.1.2020 - na 
dostawy artykułów żywnościowych dla Publicznego Zespołu Szkół i Przedszkoli Samorządowych w 
Sochocinie, 

w zakresie części nr. ................... */ podać nr właściwej części 

dotyczącej dostawy* ..................................................................................  
* podać zakres dostawy 

 

Oświadczamy, że sposób reprezentacji spółki/konsorcjum dla potrzeb niniejszego zamówienia 
jest następujący:  

 

………………………………………………………………………………………………………… 
(wypełniają przedsiębiorcy składający ofertę wspólną - spółki cywilne lub konsorcja) 

 
Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować pod adres: 

 
 
 
………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Nr konta bankowego …………………………………………………………………………………. 
 
Nr telefonu …………………………………..  nr faksu …………………………………………….. 
 
 
Adres e-mail ………………………………………… 
 
 
 
 
 
 

MY NIŻEJ PODPISANI działając w imieniu i na rzecz: 

Nazwa/y Wykonawcy/ów* Adres/y Wykonawcy/ów * 

  

  

  

* (w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy firm i dokładne 
adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum) 
 



Niniejszym składamy naszą ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym  

w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia znak sprawy: PZSiPS.26.1.2020. 

1. Oferujemy wykonanie zamówienia w zakresie części nr ......................  

za kwotę netto ...............................................  

VAT ...........................................  

brutto (wraz z podatkiem VAT) ..............................................  zł 

Słownie cena oferty 
brutto: ........................................................................................................................................ ……...zł 

W cenie zawarto wszystkie koszty związane z pełnym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu 

zamówienia. 

2.  Oświadczamy, że zdobyliśmy wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty, 
zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i dokumentami przetargowymi. 

3. Oświadczamy, iż dostarczymy przedmiot zamówienia od producenta spełniającego wszystkie 
powszechnie obowiązujące w Polsce wymagania higieniczno-sanitarne. 

4. Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie określonym w Specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. 

5.  Oświadczamy, że istotne postanowienia zawarte w projekcie umowy, zostały przez nas 
zaakceptowane. W przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na 
warunkach określonych w projekcie umowy, w terminie i miejscu wyznaczonym przez 
Zamawiającego. 

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych 

osobowych zawartą w SIWZ i wyrażamy zgodę na przetwarzanie naszych danych osobowych. 

7. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu 

ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 

8. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia tj. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

9. Oświadczamy, że nie wykonywaliśmy żadnych czynności związanych z przygotowaniem niniejszego 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w celu przygotowania oferty nie 

posługiwaliśmy się osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności. 

10. Oświadczamy, że oferta zawiera / nie zawiera (niepotrzebne skreślić) informacji stanowiących 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach: 

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

11. Cena ofertowa wyrażona w złotych polskich zawiera wszystkie koszty związane z realizacją 

zamówienia, w tym podatek VAT naliczony zgodnie ze stawką obowiązującą w dniu składania ofert, 

udzielone upusty i rabaty oraz pozostałe koszty, mające wpływ na ostateczną zaoferowaną cenę 

wykonania zadania. 

12. W ofercie nie została zastosowana cena dumpingowa i oferta nie stanowi czynu nieuczciwej 

konkurencji zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 3 ustawy prawo zamówień publicznych i art. 5-17 ustawy z dnia 

16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

13. Akceptujemy warunki płatności oraz termin wykonania zamówienia określony przez zamawiającego 

w projekcie umowy 
10. Niniejszą ofertę składamy na ................... kolejno ponumerowanych stronach. 

11. Osoby wyznaczone przez Wykonawcę do kontaktów z zamawiającym 

....................................................... tel. kont., fax., e-mail ........................................................................  

....................................................... tel. kont., fax., e-mail ........................................................................  

 



 

12. Poniższym Podwykonawcom zamierzamy powierzyć następującą część zamówienia (należy podać 
nazwy firm podwykonawców oraz odpowiednio część powierzonego zamówienia): 

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

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

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

 

14. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia 

z postępowania, załączam oświadczenia zgodne z art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 

oraz pozostałe dokumenty wymagane w siwz. 

Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan 

prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 k.k.). 

Upoważniony/upoważnieni do podpisania niniejszej oferty przetargowej w imieniu Wykonawcy/ 
Wykonawców: 
 
Imię i nazwisko .........................................................................................................................................  
 

Wraz z oferta składamy: 

1. Formularz Cenowy - część nr……….. 

………………………………………..,        dnia.  ……………………………………. 

……………………………………………………. 

(pieczęcie imienne i podpisy 

upełnomocnionych przedstawicieli 

Wykonawcy)



PZSiPS.26.1.2020 
 

Załącznik Nr 4 do SIWZ 

 

………………………………………… 

       /Nazwa Wykonawcy 

      pieczęć firmowa/ 

Publiczny Zespół Szkół i 

Przedszkoli Samorządowych  

w Sochocinie ul. Szkolna 17  

09 -110 Sochocin 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na dostawę artykułów żywnościowych dla Publicznego Zespołu Szkół i Przedszkoli 

Samorządowych w Sochocinie, składam/my następujące: 

OŚWIADCZENIE 
zgodne z artykułem 25a ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp 

Oświadczam/my, że spełniam/my warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o 

których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 

2019r., poz. 1843 ze zm) dotyczące: 

1) kompetencji łub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych 

przepisów; 

2) sytuacji ekonomicznej łub finansowej; 
3) zdolności technicznej lub zawodowej. 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………                              …………………………………………… 
             /miejscowość i data/     /Podpis i pieczęć wykonawcy 

             składającego ofertę/ 
 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW: 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 

zamawiającego w SIWZ, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 

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

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

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

w następującym zakresie:……………………………….…………………………………………………………... 

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

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu). 

 

 

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

       (pieczęć i podpis wykonawcy)  

 

 

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. 

 

 

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

       (pieczęć i podpis wykonawcy)  

 

 



OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZACE WYKONAWCY: 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-22 ustawy Pzp. 

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 

 

 

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

                  (pieczęć i podpis wykonawcy) 

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

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

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

ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 

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

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

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

                (pieczęć i podpis wykonawcy) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 

WYKONAWCA: 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/ów, 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. 

 

 

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

                (pieczęć i podpis wykonawcy) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA 

KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/ów, będącego/ych podwykonawcą/ami wskazanych 

w formularzu ofertowym: ………………………………………..……………..………………………………  

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

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

podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i art. 24 ust. 5 

pkt 1 ustawy Pzp. 

 

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

                     (pieczęć i podpis wykonawcy) 

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. 

 

 

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

(pieczęć i podpis wykonawcy) 
 

 

 

 

 

 



PZSiPS.26.1.2020 
 

Załącznik Nr 5 do SIWZ 

 
……………………………………. 

Nazwa Wykonawcy  
pieczęć firmowa/ 

 

Publiczny Zespół Szkół i 

Przedszkoli Samorządowych 

w Sochocinie ul. Szkolna 17 

09 - 110 Sochocin 

OŚWIADCZENIE 
 

W związku ze złożoną ofertą w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego, którego 

przedmiotem jest dostawa artykułów żywnościowych dla Publicznego Zespołu Szkół i 

Przedszkoli Samorządowych w Sochocinie 

□ Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 

1843 ze zm.) tj. nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 

ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 798). 

 

□ Oświadczam, że należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 

o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 798). 

 W skład tej samej grupy kapitałowej wchodzi / nie wchodzi* Wykonawca, który 

w postępowaniu złożył odrębną ofertę (podać nazwę Wykonawcy): 

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

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

W załączeniu do niniejszego oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

przedstawiam dowody, że powiązania istniejące miedzy nami nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

 

…………………………….. 

Miejscowość, dnia 

 

…………………………………………….. 

Podpis i pieczątka wykonawcy  
*niepotrzebne skreślić 

Dokument składany jest w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 

informacji z otwarcia ofert. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o zamówienie powyższy dokument składa osobno każdy Wykonawca. 
 

 

 
……………………………………………                              …………………………………………… 

/miejscowość i data/                  /Podpis i pieczęć wykonawcy 
             składającego ofertę



 

 

PZSiPS.26.1.2020 
Załącznik nr 6 - do SIWZ 

Umowa 
w sprawie zamówienia publicznego -wzór 

nr ................................ / .............................  
W dniu ......................................  w Sochocinie, pomiędzy: 

Gminą Sochocin ul. Guzikarzy 9  

09-110Sochocin NIP: 567 18 58 729 

Reprezentowaną przez Panią Beatę Grabarczyk – Tomaszewicz Dyrektora Publicznego Zespołu Szkół 

i Przedszkoli Samorządowych w Sochocinie działającym na podstawie pełnomocnictwa  udzielonego 

przez Wójta Gminy Sochocin zwanym dalej Zamawiającym, 

a przedstawicielem firmy ..........................................................................................................................  

z siedzibą  .................................................................................................................................................  

zarejestrowanym w .............................................  nr KRS .........................................................  

NIP .................................. REGON ..................................................... /prowadzącym działalność 

gospodarczą ..............................................................................................................................................  

zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: 

1 .....................................................................................................................................................................  

w rezultacie dokonania przez zamawiającego wyboru oferty wykonawcy w trybie przetargu 

nieograniczonego przeprowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 1843 ze zm) zawarta została umowa następującej 

treści: 
§ 1  

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy są sukcesywne dostawy artykułów żywnościowych w zakresie 

dotyczącym dostaw na część nr ……………………………..  zgodnie z ofertą Wykonawcy z 

dnia……………………… oraz Specyfikacją istotnych warunków zamówienia (SIWZ). 

2. Zamawiający nie będzie zobowiązany do zakupu pełnego asortymentu w podanych ilościach. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia ilości dostaw wg asortymentu podanego w 

ofercie w trakcie realizacji umowy - według własnych potrzeb do limitu posiadanych środków 

finansowych. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu innych artykułów spożywczych nie wymienionych 

w Opisie przedmiotu zamówienia po cenach wynikających z ogólnie dostępnego cennika Wykonawcy 

na dzień złożenia zamówienia przez Zamawiającego do limitu posiadanych środków finansowych. 

5. Zamawiający wymaga, aby wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia spełniał wszelkie 

wymagania określone w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. 

Dz.U. z 2019r. poz. 1252 ze zm.), oraz obowiązujących aktów wykonawczych wydanych na jej 

podstawie. 
§ 2  

 
Termin realizacji 
Dostawy będą realizowane w terminie od 01.02.2020 r. do 31.01.2021r, 

§3 

Zobowiązania Wykonawcy 

1. Wykonawca oświadcza, że spełnia wszelkie wymagania higieniczne określone w ustawie z dnia 

25 sierpnia 2006r O bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1252 ze zm.) oraz 

aktów wykonawczych wydanych na tej podstawie. 

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać odpowiednie partie zamówionego towaru przez cały 

okres ważności umowy. 

3. Wykonawca wykazuje dyspozycyjność we wszystkie dni robocze, a w uzasadnionych 

przypadkach na żądanie zamawiającego również w soboty, a w razie potrzeby na każde żądanie 

Zamawiającego również w soboty i niedziele. 

4. Wykonawca gwarantuje dostawy produktów świeżych i pierwszej, jakości, wyprodukowanych 

zgodnie z obowiązującymi normami. 

5. W przypadku konieczności zmiany asortymentu dostaw, spowodowanego zmianą wielkości 



 

 

opakowania, zaprzestaniem produkcji lub zmianą technologii produkcji towaru wyszczególnionego w 

formularzu cenowym stanowiącym załącznik do SIWZ wykonawca przedstawi zamawiającemu ofertę 

towaru zastępczego, z ceną nieprzekraczającą ustalonej w Formularzu Cenowym. 

6. Wykonawca zobowiązuje się nie dokonywać cesji wierzytelności jemu należnych bez pisemnej 

zgody Zamawiającego. 

7. Artykuły oznaczone gwiazdką w formularzu cenowym winny spełniać wymagania zawarte w 

Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016r w sprawie grup środków spożywczych 

przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, 

jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w 

tych jednostkach. 
§ 4  

Szczegóły realizacji dostaw 

1. Wykonawca dostarczy zamawiane produkty na własny koszt i ryzyko, transportem 

przystosowanym do przewozu żywności i odpowiadającym obowiązującym w tej sprawie przepisom. 

2. Wykonawca, wniesie i złoży dostarczone produkty w miejscu wskazanym przez 

Zamawiającego, w jego magazynach. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia towaru na czas transportu i bierze 

na siebie pełną odpowiedzialność za braki i wady powstałe w czasie przewozu oraz ponosi z tego tytułu 

wszelkie skutki prawne. 

4. Umowa realizowana będzie na podstawie telefonicznej lub osobistej informacji, podanej 

Wykonawcy przez odpowiedzialnego pracownika zamawiającego, dotyczącej ilości, asortymentu, dnia i 

godziny oczekiwanego przedmiotu dostawy. Forma pisemna nie jest wymagana. 

5. Zamawiający dostarczy informację o zapotrzebowaniu na towar, z co najmniej 1 - dniowym 

wyprzedzeniem. 

6. Przyjęcia dostaw odbywać się będą o godzinie 7.00 rano (zgodnie wymaganiami określonymi w 

załączniku - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia). 

7. Zamawiający każdorazowo sprawdzi zgodność dostawy pod względem ilości, asortymentu oraz 

czasu dostawy z treścią podanej informacji. 

8. W przypadku niezrealizowania dostawy w uzgodnionym terminie Zamawiający może odmówić 

jej przyjęcia. 
§ 5  

Odbiór ilościowy, jakościowy i reklamacje 

1. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru towaru, niezgodności ze złożonym zamówieniem, 

braku ilościowego, wady jakościowej lub innej dyskwalifikującej dostawę, Zamawiający odmówi 

przyjęcia zakwestionowanej partii towaru i zażąda wymiany towaru na wolny od wad oraz zgodny ze 

złożonym zamówieniem. Wykonawca ma obowiązek w ciągu 24 godzin dokonać wymiany na towar 

zgodny z pierwotnym zamówieniem pod względem ilości i jakości oraz wolny od wad. Wymiana towaru 

odbędzie się na koszt Wykonawcy. 

2. Jeżeli przedstawiciel Wykonawcy nie uzna oceny Zamawiającego, co do kwestionowanej 

niezgodności lub wady dostawy, Zamawiający sporządzi stosowny protokół reklamacji. 

3. W przypadku nieuwzględnienia przez Wykonawcę reklamacji dotyczących wady dostarczonego 

towaru Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego uzasadnienia swojego stanowiska w terminie 

dwóch dni od zaistnienia okoliczności. 

4. W przypadku potwierdzenia słuszności reklamacji zgłoszonej przez Zamawiającego, 

Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiającym, ustali sposób dostarczenia partii towaru wolnej od wad w 

terminie 24 godzin, bez dodatkowych opłat z tego tytułu. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzania wyrywkowych badań kontrolnych 

dostarczanego towaru. Badania takie odbywać się mogą w specjalistycznych laboratoriach wskazanych 

przez Zamawiającego. 

6. W przypadku stwierdzenia przez laboratorium wady towaru Wykonawca bezwzględnie 

zobowiązuje się do niezwłocznego pokrycia kosztów tych badań, po pisemnym wezwaniu go przez 

Zamawiającego. 

§ 6  

Współdziałanie 

Do wzajemnego współdziałania przy wykonywaniu umowy strony wyznaczają następujące osoby: 
 



 

 

…………………………………………… tel ………………………………………..  
ze strony Zamawiającego 

…………………………………………… tel ………………………………………..  
ze strony Wykonawcy 

 

§7 

 

Wartość umowy 

Łączna wartość zamówienia jest zgodna z ceną ofertową wykonawcy i wynosi:  

Brutto ……………………………………………………. zł 

słownie: …………………………………………………………………………….  złotych brutto. 

1. Ceny jednostkowe produktów będą zgodne z cenami określonymi przez wykonawcę w formularzu 

cenowym. 

2. Wartość umowy może ulec zmianie w przypadkach określonych w § 12 niniejszej umowy. 

3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje ryzyko i odpowiedzialność z tytułu oszacowania 

wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy wynikających wprost z opisu 

przedmiotu zamówienia, a także oddziaływanie innych czynników mogących mieć wpływ na 

koszty. Wykonawca jest zobowiązany przewidzieć wszystkie okoliczności wpływające na 

wynagrodzenie. 

4. Ceny jednostkowe brutto dla poszczególnych artykułów żywnościowych określone w ofercie 

Wykonawcy są wartościami ostatecznymi i nie podlegają jakimkolwiek zmianom i regulacjom w 

czasie realizacji umowy. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania artykułów żywnościowych 

po cenach jednostkowych brutto zaoferowanych w złożonej ofercie przez cały okres obowiązywania 

umowy. 

5. Rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie wskazanych w ofercie Wykonawcy cen 

jednostkowych brutto oraz ilości faktycznie zakupionych artykułów żywnościowych. 

6. Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie jak również żadna rekompensata z tytułu nie 

zamówionej przez Zamawiającego części towaru ujętej w ofercie Wykonawcy. 
§8  

Warunki płatności 

1. Rozliczenie dostaw nastąpi po dostarczeniu zamówionych partii produktów do siedziby 

Zamawiającego w określonym terminie. 

2. Podstawą do rozliczenia poszczególnych partii będzie wystawione przez Wykonawcę WZ 

dostarczone wraz z towarem. 

3. Podstawą do zapłaty będzie prawidłowo wystawiona faktura zbiorcza za okres 10 dniowy na 

której znajdowały będą się następujące dane: 

Nabywca: Gmina Sochocin ul. Guzikarzy 9 09-110 Sochocin NIP: 5671858729 

Odbiorca: Publiczny Zespół Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Sochocinie 09-110 Sochocin ul. 

Szkolna 17 

4. Wykonawca oświadcza, że jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny. 

5. Wykonawca oświadcza, że wskazany na fakturze rachunek bankowy jest zgodny z wykazem 

podmiotów, o którym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r, o podatku od towarów i usług 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.; tzw. biała lista podatników). 

6. Rozliczenie nastąpi przelewem z konta zamawiającego, na rachunek bankowy wskazany przez 

Wykonawcę, w terminie 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. 

7. Zamawiający zobowiązuje się do terminowych płatności faktur i uczestnictwa w konsultacjach 

niezbędnych do właściwego wykonania umowy. 

8. W przypadku realizacji części zamówienia przez Podwykonawcę, Wykonawca do każdej 

faktury zobowiązany jest dołączyć oryginał oświadczenia, iż dokonał stosownej zapłaty na rzecz 

Podwykonawcy oraz oryginał oświadczenia Podwykonawcy, że otrzymał należne mu wynagrodzenie i 

nie zgłasza roszczeń finansowych do Wykonawcy. 

9. Płatności będą realizowane w złotych. 



 

 

§9 
Umowy o podwykonawstwo 

1. Wykonawca może zlecić Podwykonawcom wykonanie części zamówienia będącej przedmiotem 

umowy. 

2. Wykonanie części zamówienia, o której mowa w ust. 1 przy pomocy Podwykonawców odbywa 

się na zasadach określonych w art. 647 'KC. 

3. Zakres zamówienia, który Wykonawca będzie wykonywał przy pomocy Podwykonawców 

został określony w Formularzu oferty cenowej stanowiącym załącznik do niniejszej umowy. 

4. Zlecenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy 

wobec Zamawiającego za wykonanie tej części prac. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, 

uchybienia i zaniedbania podwykonawców w takim samym stopniu jakby to były działania, uchybienia i 

zaniedbania Wykonawcy. 

5. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą, jak też zmian do tych umów 

każdorazowo jest wymagana zgoda Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od 

przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, uważa 

się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. 

6. Do zawarcia przez Podwykonawcę umowy z dalszym Podwykonawcą wymagana jest 

każdorazowo zgoda Zamawiającego na zasadach określonych w ust.5. 

7. Umowy, o których mowa w ust. 5 i 6 powinny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

8. Wykonawca do każdej faktury zobowiązany jest dołączyć oryginał oświadczenia, iż dokonał 

stosownej zapłaty na rzecz Podwykonawcy oraz oryginał oświadczenia Podwykonawcy, że otrzymał 

należne mu wynagrodzenie i nie zgłasza roszczeń finansowych do Wykonawcy. 

9. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego z kwoty wynagrodzenia kwot 

należnych, a nie zapłaconych przez Wykonawcę Podwykonawcom, w przypadku powierzenia im 

wykonania części zamówienia objętego niniejszą umową, zaś zapłata całkowitego wynagrodzenia na 

rzecz Wykonawcy zostanie dokonana po przedłożeniu przez Wykonawcę stosownego rozliczenia z 

Podwykonawcami. W takim przypadku Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego odsetek za 

opóźnienie w zapłacie należności. 

§ 1 0  

Kary umowne 

1. W przypadku opóźnień w realizacji dostaw, zamawiający ma prawo obciążyć wykonawcę karą 

umowną w wysokości 0,2% wartości danej dostawy za każdy dzień zwłoki, 

2. Zamawiający odstąpi od egzekwowania kar umownych w przypadku, jeśli Wykonawca nie 

ponosi jedynej odpowiedzialności za wynikłą zwłokę. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, zapłaci on 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości umowy określonej w § 7 ust. 1. 

4. W przypadku zwłoki w zapłacie faktur Wykonawcy przysługuje prawo do naliczenia odsetek 

ustawowych. 

 § 1 1   

Odstąpienie od umowy 

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, Zamawiający może 

odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim 

przypadku Wykonawcy przysługuje jedynie wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy. 

2. Zamawiający ma prawo do natychmiastowego odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy w 

przypadku: 

a) niedotrzymywania ustalonych terminów dostaw - w razie wystąpienia trzykrotnej zwłoki 

Wykonawcy w realizacji przedmiotu umowy; 

b) trzykrotnej reklamacji dostarczanych towarów z uwagi na złą, jakość, niezdatność do spożycia 

lub braki ilościowe; 

c) dwukrotnego stwierdzenia nieprzestrzegania warunków sanitarnych produkcji lub transportu; 

d) dokonania nieuzasadnionej podwyżki cen towarów. 

1. Za dzień wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym Strony uznają dzień doręczenia 

Wykonawcy wypowiedzenia na piśmie. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający nie wywiązuje się z 



 

 

obowiązku zapłaty faktur w terminie 10 tygodni od upływu terminu zapłaty faktur określonego w 

niniejszej umowie. 

3. Odstąpienie od umowy nastąpi w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i winno zawierać uzasadnienie. 

§12  

Dopuszczalne zmiany umowy 

1. Dopuszcza się zmiany w ilościach poszczególnych środków spożywczych określonych w 

formularzach cenowych w przypadku zmniejszenia lub zwiększenia się liczby osób korzystających ze 

stołówki szkolnej i przedszkolnej. 

2. Zamawiający nie będzie zobowiązany do zakupu pełnego asortymentu w podanych ilościach. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia ilości dostaw wg asortymentu podanego w 
ofercie w trakcie realizacji umowy - według własnych potrzeb do limitu posiadanych środków 
finansowych. 

4. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy określona w oparciu o ceny jednostkowe produktów 

przedstawione przez Wykonawcę w formularzach cenowych może ulec zmianie w przypadku ustawowej 

zmiany stawki podatku VAT. Wówczas wynagrodzenie należne Wykonawcy podlegać będzie 

automatycznej waloryzacji odpowiednio o kwotę podatku VAT wynikającą ze stawki tego podatku 

obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatkowego. 

5. Dopuszcza się waloryzację cen jednostkowych netto według wskaźnika cen towarów i usług 

konsumpcyjnych dla żywności i napojów bezalkoholowych opublikowanego przez Główny Urząd 

Statystyczny w Biuletynie Statystycznym GUS. 

6. Na pisemny wniosek zainteresowanej strony cena jednostkowa może być waloryzowana w 

okresie obowiązywania umowy dwa razy w ciągu roku do wysokości wskaźnika wzrostu cen towarów i 

usług konsumpcyjnych opublikowanego przez Główny Urząd Statystyczny na stronie internetowej 

www.stat.gov.pl. 

7. Ceny jednostkowe produktów Wykonawca może obniżyć w każdym momencie obowiązywania 

umowy bez wymagalności zawierania aneksu do umowy. 

§14  

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy zastosowanie mają w szczególności 

przepisy Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych, 

innych aktów prawnych powszechnie obowiązujących oraz zapisy specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. 

2. Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji lub 

wykonania umowy, podejmą w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygnięcia takiego 

sporu. Jeżeli rokowania, o których mowa powyżej nie doprowadzą do polubownego rozwiązania sporu 

w terminie 7 dni od pisemnego wezwania do wszczęcia rokowań, spór taki Strony poddają 

rozstrzygnięciu przez sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego. 

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego 

i Wykonawcy 

Wykaz załączników do niniejszej umowy: 

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

2. Oferta wykonawcy  

3. Formularz cenowy 

…………………………………………                                 ………………………………………… 
            ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA

http://www.stat.gov.pl/


 

 

Obowiązek informacyjny – umowy cywilnoprawne 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. informujemy, iż: 

Tożsamość 

Administratora 

(ADO) 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Publiczny Zespół Szkół i 

Przedszkoli Samorządowych  w Sochocinie,adres: 09-110 Sochocin ul.Szkolna 17. 

Dane kontaktowe 

Inspektora Ochrony 

Danych 

W celu uzyskania więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych 

można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za 

pośrednictwem poczty elektronicznej, adres e-mail:iod@sochocin.pl. 

Cele przetwarzania 

oraz podstawa 

prawna 

Dane będą przetwarzane w celu wykonywania umowy: o współpracę / umowy o dzieło 

/ umowy zlecenia.* 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność wykonania 

umowy i podjęcia działań przed jej zawarciem art. 6 ust. 1 lit. b) oraz c) RODOoraz 

niezbędność wykonania obowiązku prawnego wynikającego z przepisów dot. 

odprowadzania danin publicznoprawnych. 

Odbiorcy danych 
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty, które na podstawie 

stosownych umów podpisanych z ADO przetwarzają dane osobowe dla których 

administratorem danych osobowych jest ADO, tj. m.in.firmy księgowe, kancelarie 

prawne oraz dostawcy usług IT. 

Treść umowy może być opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej ADO. 

Okres 

przechowywania 

danych 

Dane będą przetwarzane przez okres trwania zawartej z Panią/Panem umowy, jeżeli 

przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla celowego dochodzenia 

roszczeń lub obrony przed roszczeniami strony przeciwnej – przez okres 

przedawnienia roszczeń mogących powstać w związku z ww. umową, co stanowi 

prawnie usprawiedliwiony interes administratora danych oraz przez okres 

przechowywania dokumentacji rachunkowej określony przez bezwzględnie 

obowiązujące przepisy prawa.  

Pani / Pana prawa 
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu, po 

spełnieniu określonych w RODO przesłanek, następujące uprawnienia:  

a. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania 

kopii tych danych; 

b. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych; 

c. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do 

bycia zapomnianym); 

d. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

e. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

Prawo wniesienia 

skargi do organu 

nadzorczego 

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez 

ADO Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi 

do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. (Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych).  

Informacja o 

wymogach 

ustawowych podania 

danych 

Podanie danych osobowych przez Panią/Pana jest warunkiem zawarcia umowy. 

Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia i 

wykonania umowy. 

 

 

… … … … … … … … … … … … … . .  

( p i e c zą t k a ,  p o d p i s )  

 

 

 


