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zamawiający: 
Zespół Szkolno –Przedszkolny  

32-210 Książ Wielki 
ul. Reja 4 

 
 
 
 
 
 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

na – 
 Dostawa produktów żywnościowych do Zespołu Szkolno –Przedszkolnego 

 w Książu Wielkim. 

 

 
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera następujące załączniki: 

1. formularz oferty – załącznik nr 1 

2. oświadczenie wykonawcy /o spełnianiu warunków/ - załącznik nr 2 

3. oświadczenie wykonawcy /o nie podleganiu wykluczeniu/ - załącznik nr 3 

4. projekt umowy  - załącznik nr 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
I. UWAGI OGÓLNE 
 

1. Postępowanie niniejsze prowadzone jest na zasadach przewidzianych przez ustawę z 

29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity; Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 

poz. 759 ze zmianami), zwaną dalej ustawą oraz w przepisach wykonawczych do niej. 
 

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 

3. Treść złożonych ofert musi być zgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia (SIWZ) pod rygorem ich odrzucenia. 
 

4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
 
II. ZAMAWIAJĄCY 

 

Zamawiającym jest Zespół Szkolno –Przedszkolny 32-210 Książu Wielkim . Reja 4 

 
 32-210 Książ Wielki, ul. Reja 4. 
 

NIP: 6591539081 

 

Tel. (0-41) 38 38 011  

 

 

Czas urzędowania od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 do 15:00 
 
III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

 

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego i opatrzone jest znakiem: SP.131/2012 
 
IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest:  Dostawa produktów żywnościowych do 

stołówki przy  Zespole Szkolno –Przedszkolnym  32-210 Książu Wielkim . Reja 4 

 

Produkty żywnościowe dostarczane będą w okresie od 02.01.2012 do 31.12.2013 .  

Artykuły żywnościowe o krótkim terminie ważności dostarczane będą codziennie, w 

godzinach od 7.00 do 9.00.  
2. Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) 

Kod CPV 15000000-8, 15543000-6 , 15810000-9 , 15112000-6, 03200000-3, 

15100000-9, 15220000-6, 15851000-8 

 

Produkt 

Jednostka 

miary Ilość 

Ananas puszka szt. 440 

Arbuz kg 30 

Banan kg 950 

Barszcz biały szt. 268 

Barszcz ukraiński kg 39 

Bazylia 10g szt. 26 



 

Boczek wędzony kg 15 

Brokuły świeże szt. 155 

Brokuły mrożone 500g kg 13 

Brzoskwinia puszka 820g szt. 269 

Bułka tarta kg 95 

Bułka 0,09 kg szt. 453 

Burak ćwikłowy kg 362 

Cebula kg 233 

Chleb 0,80 kg szt. 1993 

Chrzan 180 g szt. 5 

Cukier kg 317 

Cukier puder kg 5 

Cukier waniliowy 30 g szt.  26 

Czekolada mleczna 100 g szt. 298 

Czosnek świeży szt. 26 

Drożdże 100 g szt. 26 

Dżem truskawkowy 280 g szt. 55 

Fasola Jaś kg 123 

Filet drobiowy kg 466 

Fix do spaghetti 45 g szt. 369 

Groszek konserwowy 400 g szt. 35 

Groch łupany kg 48 

Jabłko kg 1496 

Jaja szt. 4788 

Jarzynka mrożona kg 91 

Jogurt owocowy 200 ml szt. 2109 

Jogurt naturalny 200 ml szt. 35 

Kalafior mrożony - zupa kg 3 

Kalafior świeży szt. 39 

Kapusta biała  szt. 136 

Kapusta czerwona szt. 84 

Kapusta kwaszona kg 375 

Kapusta pekińska  szt. 181 

Kapusta włoska szt. 10 

Kasza jęczmienna 1 kg (luz) kg 95 



 

Kasza jęczmienna saszetki (opakow.) szt. 13 

Kasza manna kg 21 

Kiełbasa toruńska kg 162 

Kiełbasa zwyczajna kg 6 

Kiwi kg 52 

Koncentrat pomidorowy 200 ml szt. 362 

Koncentrat buraczany 500 ml szt. 25 

Koper (pęczki) szt. 120 

Koper suszony 0,5 kg szt. 13 

Sok warzywny 330 ml szt. 5112 

Kukurydza konserwowa 340 g szt. 142 

Kurczak świeży kg 235 

Kwasek cytrynowy 20 g szt. 110 

Liść laurowy 20 g szt. 78 

Łopatka wieprzowa kg 695 

Maggi 1l szt. 48 

Majeranek 8 g szt. 78 

Majonez 310 ml szt. 78 

Makaron 0,5 kg szt. 1190 

Mandarynka kg 192 

Marchew kg 492 

Margaryna 0,25 kg szt. 780 

Masło szt. 259 

Mąka kg 201 

Mąka ziemniaczana kg 16 

Mięso szynkowe kg 278 

Mikołaj z czekolady szt.  259 

Mleko  szt. 120 

Morela suszona kg 2 

Musztarda 190 g szt. 16 

Ocet 0,5 l szt. 5 

Ogórek konserwowy 0,9 l szt. 194 

Ogórek świeży kg 91 

Ogórek kwaszony kg 212 

Olej 1 l szt. 336 

Oregano 10 g szt. 22 



 

Orzechy włoskie kg 1 

Papryka konserwowa 0,9 l szt. 18 

Papryka słodka przyprawa 10 g szt. 16 

Papryka świeża kg 52 

Pieczarka kg 120 

Pieprz 50 g szt. 78 

Pierogi z mięsem kg 78 

Pierogi z serem  kg 155 

Pietruszka  kg 122 

Pietruszka nać pęczki szt. 184 

Pietruszka suszona 0,5 kg szt. 6 

Pomidor świeży kg 56 

Porcja rosołowa kg 440 

Por szt. 116 

Przyprawa do bigosu 30 g szt. 6 

Przyprawa do mięsa 75 g szt. 27 

Przyprawa curry szt. 6 

Przyprawa do kurczaka 25 g szt. 49 

Przyprawa do ryb 25 g szt. 26 

Pyzy z mięsem kg 116 

Rodzynki 25 g szt. 9 

Rosołek drobiowy 60 g szt. 194 

Ryba mintaj mrożona kg 91 

Ryba tilapia mrożona kg 369 

Ryż 1 kg (luz) kg 45 

Ryż w saszetkach (opakowanie) szt. 362 

Rzodkiewka (pęczki) szt. 104 

Sałatka szwedzka 1 l szt. 19 

Sałata świeża szt. 216 

Schab z kością kg 414 

Seler kg 13 

Ser biały kg 110 

Ser żółty kg 31 

Serek topiony kremowy 100 g szt. 175 

Słonina kg 65 

Soczek w kartoniku 200 ml szt. 4821 

Sos słodko-kwaśny 350 g szt. 8 

Sól  kg 116 



 

Śliwka suszona kg 4 

Śmietana 30% 200 ml szt. 1475 

Śmietana 18% 200 ml szt. 155 

Śmietana w proszku 55 g szt. 375 

Truskawka mrożona kg 78 

Tymianek szt. 19 

Wątroba drobiowa kg 91 

Przyprawa do potraw 75 g szt. 388 

Zacierka babuni 0,25 kg szt. 104 

Zajączek z czekolady  szt. 259 

Ziele angielskie 15 g szt. 78 

Ziemniaki  kg 6471 

Zioła prowansalskie  szt. 22 

Chleb szt. 764 

Margaryna szt. 336 

Syrop (do wody) szt. 518 

Cytryna kg 52 

Szynka wiejska kg 22 

Smaczek kg 17 

Ser żółty plastry kg 44 

Mleko woreczki szt. 1450 

Kakao rozpuszczalne szt. 207 

Serek śniadaniowy szt. 52 

Polędwica drobiowa kg 6 

Pasztet drobiowy kg 6 

Parówka kg 254 

Ketchup łagodny 500 g szt. 104 

Serek topiony szt. 45 

Pomidor kg 16 

Szynka  kg 4 

Płatki śniadaniowe czekoladowe  szt. 414 

Kiełbasa szynkowa kg 4 

Kiełbasa krakowska kg 5 

Szynka złocista kg 6 

Serek homogenizowany szt. 50 

Krem czekoladowy szt. 52 

Pączek szt. 50 

Szynka królewska kg 6 

Herbata 100 torebek szt. 26 



 

Polędwica  kg 6 

Sałata zielona szt. 19 

Wafelek w czekoladzie 35 g szt. 280 

Baton czekoladowy 47 g szt. 280 

 

  
 3. Wykonawca powinien: 

 

1) Zapewnić dostarczanie produktów żywnościowych we wszystkie dni tygodnia z 

wyjątkiem przerw w nauce  

 

2) Zmawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części zamówienia 

podwykonawcom, 
 
 
4. Zasady dostarczenia produktów żywnościowych. 

 

1) Wszelkie produkty powinny być przygotowywane zgodnie z obowiązującymi normami 

żywieniowymi wg Instytutu Żywienia i Żywności, jak również przepisami prawa w 

zakresie higieny żywienia  oraz wewnętrznymi przepisami Zamawiającego. 
 
V. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

1. Termin realizacji – 02.01.2012 do 31.12.2013 

 

2. Termin płatności 14 dni od dostarczenia do siedziby zamawiającego prawidłowo 

wystawionej faktury. 
 
VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 
 

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki 

udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy, tzn.: 
 

a) Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, Spełnieniem warunku będzie 

złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 22 

ust. 1 ustawy Pzp, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.  
  
 

b) Posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem 

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne 

zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób 

zdolnych do wykonania zamówienia, 

 Spełnieniem warunku będzie złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu 

warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, według wzoru stanowiącego 

załącznik nr 2 do SIWZ.  
  
 

c) Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia - są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności gospodarczej,  



 

Spełnieniem warunku będzie złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu 

warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, według wzoru stanowiącego 

załącznik nr 2 do SIWZ.  
  
 

d) Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie 

art. 24 ustawy.  

 
2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z 

formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i 

oświadczeniach. 

 
3. Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli 

oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w 

wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie 

postępowania. 
 
VII. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU 
POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

1. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca 

obowiązany jest dołączyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia: 

 

a) w celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej 

działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy: 

 

 Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do 

ewidencji działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku 

spółek cywilnych: 

- należy przedłożyć wypisy z rejestru dla każdego ze wspólników 

- należy przedłożyć umowę spółki, 

 

 

 Oświadczenie Wykonawcy o tym , iż nie podlega wykluczeniu z postępowania o 

zamówienie publiczne na podstawie art. 24 ust 1 i 2 – sporządzone wg wzoru 

stanowiącego zał. nr 3 do niniejszej SIWZ. 

b) w celu potwierdzenia opisanego przez zamawiającego warunku posiadania niezbędnej 

wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie 

innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do 

wykonania zamówienia: 

 

 Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu przez niego warunków określonych w art. 

22 ust.1 ustawy – sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do 

niniejszej SIWZ, 

 

 

c) w celu potwierdzenia opisanego przez zamawiającego warunku znajdowania się w 

sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia: 

 

 Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu przez niego warunków określonych w art. 

22 ust.1 ustawy – sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do 

niniejszej SIWZ, 

 



 

 Dostarczyć aktualną na dzień składania ofert polisę lub inny dokument 

ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. 

 
2. Dokumenty jakie mają złożyć wykonawcy w celu potwierdzenia, że oferowane usługi 
odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego: 

 
3. Wykonawca, który nie spełni warunków uprawniających do udziału w postępowaniu 

zostanie wykluczony z postępowania a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 

Wykluczenie z postępowania nastąpi również z przyczyn o których mowa w art. 24 ust 1 i 

2. 

 

Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

 
Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 

 

1)jest niezgodna z ustawą 

 

2)jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z 

zastrzeżeniem omyłek polegających na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujących 

istotnych zmian w treści oferty. 

 

3)jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji 

 

4)zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia 

 

5)została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia 

 

6)zawiera błędy w obliczeniu ceny. 

 

7)Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na 

poprawienie omyłki polegającej na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodującej istotnych 

zmian w treści oferty. 

 

8)jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 
 
 

VII.1. . SIWZ należy przedstawić w formie oryginału 

lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do 

reprezentacji Wykonawcy. 
 
VIII. JĘZYK POSTĘPOWANIA 

 

Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. Zamawiający nie dopuszcza złożenia 

ofert w innym języku. 

. 
IX. PRÓBKI 

Zamawiający nie wymaga złożenia próbek. 

 
X. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 
 

1. Dopuszczalnym sposobem porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami 

jest: 





 

telefonicznie w przypadku wniosków, zawiadomień, zapytań, protestów, przyłączeń do 

protestu, zgody na przedłużenie terminu związania z ofertą itp. 

 

- forma pisemna (oryginał) w przypadku przekazywania wszelkich oświadczeń i 

dokumentów itp. 

 

Niezależnie od powyższego forma pisemna jest zawsze dopuszczalna. 
 

2. Wykonawca, który uzna za niezbędne uzyskanie wyjaśnień dotyczących treści SIWZ, 

powinien wystąpić z zapytaniem do Zamawiającego na niżej podany adres 

Zamawiającego: Zespół Szkolno –Przedszkolny 32-210 Książu Wielkim . Reja 4 
 

 

 

z dopiskiem: :  Dostawa produktów żywnościowych do Zespołu Szkolno –

Przedszkolnego 

 w Książu Wielkim. 

 
 

3. Odpowiedzi na pytania dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ Zamawiający udziela 

niezwłocznie, chyba że prośba o wyjaśnienia wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 2 

dni przed terminem składania ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający 

przekaże Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, 

bez ujawniania źródła zapytania. Wyjaśnienia warunków zamówienia udzielane będą z 

zachowaniem zasad określonych w art. 38 ustawy. Wyjaśnienia zostaną przekazane w 

sposób wskazany w specyfikacji i zamieszczone na stronie internetowej. 

 
4. W uzasadnionym przypadku, (przed terminem składania ofert), Zamawiający 

dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w treści SIWZ. Każda wprowadzona przez 

Zamawiającego zmiana stanie się częścią SIWZ i jest dla Wykonawców wiążąca. 
 

5.Wykonawcy są zobowiązani, w przypadku prowadzenia przez Zamawiającego 

postępowania wyjaśniającego na podstawie art. 87 ustawy, do złożenia wyjaśnień w 

formie i o treści zgodnej z zapytaniem Zamawiającego w ramach postępowania 

wyjaśniającego. 
 

6. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami w imieniu 

Zamawiającego, w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: 

 
- p. –Kierownik Jolanta Nowak - tel. 41 38 12 486, 

 

- p. Alicja Pagór – Dyrektor Zespołu Szklono - Przedszkolnego w Książu Wielkim – tel. 41 

38.38 011 w godzinach 8.00 – 13.00. 

 
XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
 

1. Termin związania ofertą złożoną w przedmiotowym postępowaniu wynosi 30 dni. Bieg 

terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 

2. Wniesienie odwołania po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu 

związania ofertą do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu ( Dział VI, Rozdział 3 

art.180 do art.198 ustawy), skarga do sądu ,Dział VI , Rozdział 3 art. 198a do art.198g 
 
XII. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA JAKIE MUSI ZAWIERAĆ OFERTA ORAZ OPIS SPOSOBU 
PRZYGOTOWANIA OFERTY 
 
1. Oferta powinna zawierać: 



 

 

a) wypełniony i podpisany formularz oferty zgodny ze wzorem formularza oferty stanowiącym 

załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. Zamawiający informuje, że w przypadku złożenia oferty 

bez użycia załączonego formularza złożona oferta musi zawierać wszelkie informacje 

wymagane w SIWZ i wynikające z zawartości formularza oferty; 

 
b) Oświadczenie wykonawcy – sporządzone wg wzoru zawartego w załączniku nr 2 i 

załączniku nr 3. W przypadku spółki cywilnej oświadczenie składa każdy ze wspólników. 
 
c) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej (określające zakres działalności gospodarczej), jeżeli odrębne 

przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności 
gospodarczej – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert. W 

przypadku spółek cywilnych: - należy przedłożyć wypisy z rejestru dla każdego ze 

wspólników i umowę spółki. 
 
 

d) aktualna na dzień składania ofert polisa lub inny dokument ubezpieczenia 

potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 

zakresie prowadzonej działalności gospodarczej 
 

2. Oryginał lub potwierdzona kopia pełnomocnictwa do reprezentowania wykonawcy w 

postępowaniu, podpisywania dokumentów składających się na ofertę i innych składanych 

w toku postępowania oraz do zawarcia umowy w imieniu Wykonawcy składającego 
ofertę, gdy nie wynika to z dokumentów, o których mowa w pkt. VII.1. 
 

3. Ofertę należy przygotować według wymagań określonych w niniejszej SIWZ. 
 

4. Każdy Wykonawca powinien przedstawić tylko jedną ofertę pod rygorem odrzucenia. 
 

5. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną w dokumentach rejestrowych 

podmiotu do reprezentacji Wykonawcy lub posiadającą odpowiednie pełnomocnictwo do 

dokonania niniejszej czynności prawnej udzielone przez osobę upoważnioną do 

reprezentacji podmiotu. 
 

6. Zaleca się, aby każda strona oferty była parafowana przez osobę uprawnioną do 

reprezentacji Wykonawcy. 
 

7. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem maszynowym lub inną trwałą, 

czytelną techniką. 
 

8. Zaleca się ponumerowanie stron i ich spięcie w sposób uniemożliwiający przypadkowe 

zdekompletowanie. 
 

9. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów 

albo poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zgodność z 

oryginałem wszystkich kopii dokumentów, musi być potwierdzona przez osobę 

uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy. 
 

10. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii 

dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia 

dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości co do jej prawdziwości. 
 

11. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany 

wpisywanej przez siebie treści muszą być parafowane przez osobę uprawnioną do 

reprezentacji. 
 



 

12. Wzory formularzy należy wypełnić ściśle według wskazówek określonych w SIWZ. 

Zamawiający nie dopuszcza dokonywania w treści załączonych formularzy jakichkolwiek 

zmian. W przypadku złożenia przez Wykonawcę własnych formularzy ich treść musi być 

tożsama z treścią formularzy załączonych do niniejszej SIWZ. 
 

13. Wykonawca winien uzyskać na własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe 

nie umieszczone w SIWZ informacje niezbędne do przygotowania oferty i należytej 

realizacji zamówienia. 
 

14. Zamawiający, w szczególnie uzasadnionych przypadkach może w każdym czasie przed 

upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób 

modyfikację przekazuje się niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano 

SIWZ . 
 

15. Zamawiający przedłuża termin składania ofert jeżeli, w wyniku modyfikacji treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia niezbędny jest dodatkowy czas na 

wprowadzenie zmian w ofertach. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający 

zawiadomi niezwłocznie wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ. 
 

16. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, modyfikację treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia oraz zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert 
Zamawiający zamieści również na swojej stronie internetowej, www.ksiazwielki.edu.pl 

 
17. Zgodnie z art. 8 ust.1 ustawy wykonawca może zastrzec w ofercie ,które informacje 

nie mogą być udostępnione i stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 
 

18. Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również przedstawione w formie 

oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego. 
 

19. Wykonawca powinien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie. 

 

Na kopercie powinny widnieć nazwa i adres Zamawiającego oraz następujące oznaczenie: 

Dostawa produktów żywnościowych do stołówki przy do Zespołu Szkolno- 

Przedszkolnego w Książu Wielkim. 
 

    nr sprawy ” NR SPRAWY SP.131/2012 

 oraz „Nie otwierać przed dniem: 14.12.2012r. godz. 10:00”. Na kopercie należy podać również 

nazwę i adres Wykonawcy oraz opatrzyć ją pieczęcią Wykonawcy. 

 
XIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
 

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Sekretariacie Zespołu Szkolno- 

Przedszkolnym w Książu Wielkim. 
w Książu Wielkim, w terminie do dnia 14.12.2012 r. do godz. 10:00 (obowiązuje data wpływu 

na dziennik podawczy ). 

 

Dla ofert przesłanych do Zamawiającego liczy się data i godzina dostarczenia oferty do 

siedziby Zamawiającego. Oferta w sposób fizyczny musi wpłynąć w wyznaczonym 

terminie do siedziby Zamawiającego. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone 

Wykonawcy bez otwierania. 
 

2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: dnia 14.12.2012 r. o godz. 10:30 
 

3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
 



 

4. Otwarcie ofert jest jawne. 
 

5. Informacje, o których mowa w ust. 3 niniejszego rozdziału, przekazuje się niezwłocznie 

Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 
 
XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY I WARUNKI PŁATNOŚCI 
 

1. Cena podana w formularzu ofertowym winna być wartością wyrażoną w jednostkach 

pieniężnych w walucie polskiej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena 

powinna zawierać wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją przedmiotu 

zamówienia i powinna obejmować koszt wykonania całości zamówienia, w tym koszty 

transportu do siedziby zamawiającego. Wykonawca winien uwzględnić w cenie oferty 

również wszystkie inne koszty, jakie poniesie w związku z realizacją przedmiotu 

przetargu, także niewymienione w zdaniu poprzedzającym,  

a które mają wpływ na cenę oferty. 
 

2. Cena powinna być podana cyfrowo i słownie, z wyszczególnieniem: 

- wartości netto bez podatku VAT, 

- podatku VAT 

- wartości brutto 

 

Wartość brutto należy wyliczyć od wartości netto powiększonej o wartość stawki podatku 

VAT. 
 

3. Wykonawca określi cenę oferty podając ją w zapisie liczbowym i słownie. 
 

4. Rozliczenie wynagrodzenia odbywa się w cyklach miesięcznych na podstawie faktur 

wystawionych przez Wykonawcę. 
 

5. Płatność dokonana zostanie w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez 

Zamawiającego od Wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury VAT. 
 

6. Forma płatności – przelew. Wynagrodzenie obejmować będzie wszelkie koszty, jakie 

poniesie Wykonawca realizując przedmiot umowy. 
 

7. Za datę dokonania płatności przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 

 
XV. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT 
 

1. Kryteria oceny ofert oraz ich znaczenie procentowe: cena - 100%. Oferta w tym 

kryterium może otrzymać maksymalnie 100 punktów, reszta ofert proporcjonalnie mniej. 

Przetarg wygra Wykonawca, który otrzyma największą ilość punktów. 

 
XVI. PROJEKT UMOWY 

 

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do podpisania 
umowy na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 4 do 

niniejszej SIWZ. 

 

2.Jeżeli Wykonawca, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy według 

warunków podanych w niniejszej specyfikacji, Zamawiający wybierze najkorzystniejszą 

spośród pozostałych ofert uznanych za ważne . 

 

3. Zawarcie umowy (wzór umowy w załączeniu) o realizację zamówienia nastąpi po 

upływie 7 dni od przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, chyba że zostanie 

wniesiony protest. W sytuacji, gdy w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostanie 

złożona tylko jedna oferta Zamawiający zastrzega sobie możliwość podpisania umowy 

przed upływem w/w terminu. 



 

 
XVII. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ 

W toku postępowania o udzielenie zamówienia, Wykonawcom przysługują środki ochrony 

prawnej na zasadach określonych w Dziale VI ustawy (art. 179–198). 

 

Książ Wielki, dnia 05.12. 2012r 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
..................................................................... 
pieczęć nagłówkowa / firmowa Wykonawcy 
 
 
 

.................................................... 
miejscowość, data 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Załącznik nr 1 

 
OFERTA 

na realizację zamówienia pod nazwą 
NR SPRAWY SP.131/2012 

 
zamawiający: 

Zespół Szkolno –Przedszkolny  
32-210 Książ Wielki 

ul. Reja 4 

 
 

na – 
 Dostawa produktów żywnościowych do Zespołu Szkolno –Przedszkolnego 

 w Książu Wielkim. 

 
 

Wykonawca 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 
pełna nazwa wykonawcy 

 

____________________________________________________________________ 
dokładny adres wykonawcy 

 

REGON 

 

______________________________________________________________________ 

NIP 

 

______________________________________________________________________ 

Tel. _________________________ 

Fax. _________________________ 

Internet: http:// _________________________ 

 

w związku z przetargiem nieograniczonym na dostawę produktów żywnościowych do 

Zespołu Szkolno –Przedszkolnego w Książu Wielkim.  
 

1. Oferujemy cenę całości zadania . 

 

Kwota netto w zł: ................................... 

 

Stawka podatku VAT:.............................. 

 

Kwota podatku VAT w zł: ....................... 

 

Kwota Brutto w zł: ................................. 

 

2. Oferujemy następującą całkowitą cenę usługi 

 

    

.............................................. zł netto 

 

 



 

............................................. zł brutto 

 

W załączeniu zestaw produktów wraz z podanymi cenami: 

 

Produkt 

Jednostka 

miary Ilość 

Cena 

netto 

Cena 

brutto 

Wartość 

netto 

Wartość 

brutto 

Ananas puszka szt. 440 
    

Arbuz kg 30     

Banan kg 950     

Barszcz biały szt. 268 
    

Barszcz ukraiński kg 39 
    

Bazylia 10g szt. 26 
    

Boczek wędzony kg 15 
    

Brokuły świeże szt. 155 
    

Brokuły mrożone 500g kg 13 

    

Brzoskwinia puszka 820g szt. 269     

Bułka tarta kg 95 
    

Bułka 0,09 kg szt. 453 
    

Burak ćwikłowy kg 362 
    

Cebula kg 233     

Chleb 0,80 kg szt. 1993 
    

Chrzan 180 g szt. 5 
    

Cukier kg 317     

Cukier puder kg 5 
    

Cukier waniliowy 30 g szt.  26     

Czekolada mleczna 100 g szt. 298 
    

Czosnek świeży szt. 26 
    

Drożdże 100 g szt. 26     

Dżem truskawkowy 280 g szt. 55 
    

Fasola Jaś kg 123 
    

Filet drobiowy kg 466     

Fix do spaghetti 45 g szt. 369 
    

Groszek konserwowy 400 g szt. 35 
    

Groch łupany kg 48 
    

Jabłko kg 1496     

Jaja szt. 4788     

Jarzynka mrożona kg 91 
    



 

Jogurt owocowy 200 ml szt. 2109     

Jogurt naturalny 200 ml szt. 35     

Kalafior mrożony - zupa kg 3     

Kalafior świeży szt. 39 
    

Kapusta biała  szt. 136 
    

Kapusta czerwona szt. 84     

Kapusta kwaszona kg 375     

Kapusta pekińska  szt. 181 
    

Kapusta włoska szt. 10 
    

Kasza jęczmienna 1 kg (luz) kg 95 
    

Kasza jęczmienna saszetki 

(opakow.) szt. 13 

    

Kasza manna kg 21 
    

Kiełbasa toruńska kg 162 
    

Kiełbasa zwyczajna kg 6 
    

Kiwi kg 52     

Koncentrat pomidorowy 200 

ml szt. 362 

    

Koncentrat buraczany 500 

ml szt. 25 

    

Koper (pęczki) szt. 120 
    

Koper suszony 0,5 kg szt. 13     

Sok warzywny 330 ml szt. 5112     

Kukurydza konserwowa 340 

g szt. 142 

    

Kurczak świeży kg 235 
    

Kwasek cytrynowy 20 g szt. 110     

Liść laurowy 20 g szt. 78 
    

Łopatka wieprzowa kg 695 

    

Maggi 1l szt. 48     

Majeranek 8 g szt. 78 
    

Majonez 310 ml szt. 78 
    

Makaron 0,5 kg szt. 1190 
    

Mandarynka kg 192 
    

Marchew kg 492     

Margaryna 0,25 kg szt. 780     

Masło szt. 259     

Mąka kg 201     

Mąka ziemniaczana kg 16     



 

Mięso szynkowe kg 278     

Mikołaj z czekolady szt.  259     

Mleko  szt. 120     

Morela suszona kg 2 
    

Musztarda 190 g szt. 16 
    

Ocet 0,5 l szt. 5     

Ogórek konserwowy 0,9 l szt. 194 

    

Ogórek świeży kg 91 
    

Ogórek kwaszony kg 212     

Olej 1 l szt. 336     

Oregano 10 g szt. 22 
    

Orzechy włoskie kg 1 
    

Papryka konserwowa 0,9 l szt. 18     

Papryka słodka przyprawa 

10 g szt. 16 

    

Papryka świeża kg 52 
    

Pieczarka kg 120 
    

Pieprz 50 g szt. 78 
    

Pierogi z mięsem kg 78 
    

Pierogi z serem  kg 155 
    

Pietruszka  kg 122 
    

Pietruszka nać pęczki szt. 184     

Pietruszka suszona 0,5 kg szt. 6 
    

Pomidor świeży kg 56 
    

Porcja rosołowa kg 440 
    

Por szt. 116     

Przyprawa do bigosu 30 g szt. 6     

Przyprawa do mięsa 75 g szt. 27 
    

Przyprawa curry szt. 6 
    

Przyprawa do kurczaka 25 g szt. 49 
    

Przyprawa do ryb 25 g szt. 26     

Pyzy z mięsem kg 116 
    

Rodzynki 25 g szt. 9     

Rosołek drobiowy 60 g szt. 194     

Ryba mintaj mrożona kg 91     

Ryba tilapia mrożona kg 369 
    

Ryż 1 kg (luz) kg 45     



 

Ryż w saszetkach 

(opakowanie) szt. 362 

    

Rzodkiewka (pęczki) szt. 104     

Sałatka szwedzka 1 l szt. 19     

Sałata świeża szt. 216     

Schab z kością kg 414     

Seler kg 13     

Ser biały kg 110     

Ser żółty kg 31     

Serek topiony kremowy 100 

g szt. 175 

    

Słonina kg 65     

Soczek w kartoniku 200 ml szt. 4821     

Sos słodko-kwaśny 350 g szt. 8 
    

Sól  kg 116     

Śliwka suszona kg 4 
    

Śmietana 30% 200 ml szt. 1475     

Śmietana 18% 200 ml szt. 155 
    

Śmietana w proszku 55 g szt. 375     

Truskawka mrożona kg 78 
    

Tymianek szt. 19     

Wątroba drobiowa kg 91     

Przyprawa do potraw 75 g szt. 388 
    

Zacierka babuni 0,25 kg szt. 104     

Zajączek z czekolady  szt. 259     

Ziele angielskie 15 g szt. 78 
    

Ziemniaki  kg 6471 
    

Zioła prowansalskie  szt. 22     

Chleb szt. 764     

Margaryna szt. 336 
    

Syrop (do wody) szt. 518 
    

Cytryna kg 52     

Szynka wiejska kg 22     

Smaczek kg 17     

Ser żółty plastry kg 44 
    

Mleko woreczki szt. 1450 
    

Kakao rozpuszczalne szt. 207 
    

Serek śniadaniowy szt. 52 
    

Polędwica drobiowa kg 6     

Pasztet drobiowy kg 6     

Parówka kg 254     



 

Ketchup łagodny 500 g szt. 104     

Serek topiony szt. 45 
    

Pomidor kg 16     

Szynka  kg 4     

Płatki śniadaniowe 

czekoladowe  szt. 414 

    

Kiełbasa szynkowa kg 4     

Kiełbasa krakowska kg 5     

Szynka złocista kg 6 
    

Serek homogenizowany szt. 50     

Krem czekoladowy szt. 52     

Pączek szt. 50     

Szynka królewska kg 6 
    

Herbata 100 torebek szt. 26 
    

Polędwica  kg 6 
    

Sałata zielona szt. 19 
    

Wafelek w czekoladzie 35 g szt. 280 
    

Baton czekoladowy 47 g szt. 280 
    

 

  
 

3. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu. 
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i 

nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania 

oferty. 
 

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem umowy, nie wnosimy do niego 

zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na 

wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

zamawiającego. 
 

6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. przez okres 30 dni od upływu terminu 

składania ofert a w przypadku wygrania przetargu przez cały okres trwania umowy. 
 

7. Jeżeli nasza oferta zostanie przyjęta, podejmujemy się realizować przedmiot 

zamówienia przez 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. 
 

8. Zastrzegamy sobie następujące informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji: 
 
_________________________________________________________________________________ 
 

9. Osoba do kontaktów przy realizacji zamówienia: 

 

(imię , nazwisko) _______________________________________ 

 

nr tel./ fax. ___________________________________________ 

 



 

Adres e-mail ___________________________________________ 
 
 
______________________________ 
miejscowość, data 

 
 
 
________________________________________ 
(czytelny podpis upoważnionego przedstawiciela 
Wykonawcy lub imienna pieczątka z parafką) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 
 
 

Załącznik nr 2 

NR SPRAWY SP.131/2012 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

 
                                                                                                          

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

  
 ..................................................... 
   (pieczątka firmowa Wykonawcy) 

O Ś W I A D C Z E N I E 
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego:  

pn. „Dostawa produktów żywnościowych do stołówki przy Gimnazjum w Książu Wielkim”– 

ja, niżej podpisany, świadomy odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 kk., reprezentując 

firmę, której nazwa jest wskazana w pieczęci nagłówkowej, jako upoważniony na piśmie lub 

wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, w imieniu reprezentowanej przeze mnie 

firmy oświadczam, że: 

I. Spełniamy warunki ubiegania się o zamówienie, zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy „Prawo 

zamówień publicznych” (tj. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej 

ustawą, który brzmi: 

                                                                 Art. 22.  

     1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym  

i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych 

podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania 

zamówienia; 

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 

4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.  

 

II. Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie 

art. 24 ust.1 ustawy, który brzmi: 

                                                                 Art. 24. 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je 

nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu 

wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość 

ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ 



 

zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje 

zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego; 

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności 

lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 

wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko 

obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 

majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 

zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 

przestępstwa skarbowego; 

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w 

związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom 

osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 

przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu 

osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo 

udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za 

przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 

przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 

przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 

popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo 

skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających 

na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza 

prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o 

udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę 

zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 

gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 

majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 

zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 

przestępstwa skarbowego; 

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie 

skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 

przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 

przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za 

przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo 

związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na 

podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny 

zabronione pod groźbą kary; 

10) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których 

mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1—3. 

 

Podpisano: 

ustawodawca://polskieprawo/_p/tj/dzu/2007/223/1655_n.htm#art_22#art_22


 

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

                                                                                 (pieczątki i podpisy osób uprawnionych do  

                                                                     reprezentowania firmy zgodnie z rejestrem handlowym 

                                                                          lub wypisem z ewidencji działalności gospodarczej) 
 

 
Załącznik nr 3 

....................................................................... 
pieczęć nagłówkowa / firmowa Wykonawcy 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 

 

 

Niniejszym, działając w imieniu i z upoważnienia wykonawcy oświadczam, że 

firma 

 

Nazwa firmy ………………………………………………………………………………………………......................... 

 

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

 

Adres……………………………………………………………………………………………………………………………........... 

 

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

 

nie podlega wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie 

art. 24 ust. 1 pkt 1-10 i art. 24 ust 2 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity; Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 

759), 
 

 
 

....................................................... 
miejscowość, data 

 
 
 

.................................................................... 
(czytelny podpis upoważnionego przedstawiciela 

wykonawcy lub imienna pieczątka z parafką) 

______________________________________________________________________________ 
* Art. 24. ust 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, 

jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat 
przed wszczęciem postępowania. 
2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z 

wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym 
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację 
majątku upadłego; 
3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu; 
4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących 
pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub 
inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo 
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 



 

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących 

pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub 
inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo 
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 
6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo 

popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom 
osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także 
za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku 
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 
7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza 

prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w 
celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału 
w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa 

skarbowego; 
8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za 

przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,przestępstwo 
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie 

albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 
9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie 

przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 
10) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 

22 ust. 1 pkt 1—3. 
 

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy: 
1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub 

posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, 

chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie 
stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub 
art.67 ust. 1 pkt 1 i 2; 
2) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania; 
3) nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów 

potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy, z 
zastrzeżeniem art. 26 ust. 3; 
4) nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na 

przedłużenie okresu związania ofertą. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.................................................................... 
(czytelny podpis upoważnionego przedstawiciela 

wykonawcy lub imienna pieczątka z parafką) 

 
 



 

Załącznik nr 4 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

UMOWA NR 1/2012 

 

zawarta w dniu ……………………… r. w Książu Wielkim pomiędzy: Zespołem –Szkolno –
Przedszkolnym 32-210 Książu Wielkim . Reja 4 

 

 

 reprezentowanym przez Alicję Pagór – Dyrektora Zespołu Szkolne – Przedszkolnego w 

Książu Wielkim  ul. Reja 4 , zwany w dalszej części umowy „Zamawiającym” 

 

a 

 

 

 

 oraz nr REGON  290602671 w imieniu której działa zwaną w dalszej części umowy 

„Wykonawcą”. 

 

§ 1 

 

1) Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego  Zamawiający zleca, a Wykonawca 
przyjmuje do wykonania usługę : Dostawa produktów żywnościowych do stołówki przy Zespole 

–Szkolno -Przedszkolnym w Książu Wielkim. 

 na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej 

„SIWZ”.  

 

2) Strony ustalają cenę na poszczególne produkty zgodne z załącznikiem do niniejszej 

umowy/załączony wykaz produktów wraz z cenami w złożonej ofercie, wykonawca 

pokrywa wszystkie koszty transportu dostarczonych produktów do stołówki przy Zespole 

Szkolno –Przedszkolnym w Książu Wielkim . 

 

3) Wykonawca zobowiązuje się utrzymać niezmieniony poziom cen przez cały okres 

trwania umowy. 

 

§ 2 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć produkty żywnościowe zgodnie z wymogami 

określonymi w SIWZ oraz w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie 

żywności i żywienia (Dz. U. 171 poz. 1225) w przepisach wykonawczych do tej ustawy, a 

także innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa, dotyczących 

przygotowywania i dostarczania posiłków. Wykonawca oświadcza, że tego rodzaju 

działalnością trudni się zawodowo i z tego tytułu zobowiązuje się również przestrzegać 

wszelkich zasad i norm stosowanych w tego rodzaju działalności. 

 

2. Wykonawca zobowiązuje się: 

 

1) dostarczać : produkty żywnościowe 



 

 

1. w godz. 7.00 – 9.00, 

 

2) dostarczyć dokumentację stwierdzającą ilości dostarczonych produktów,(wz) 

 

 

3). Zamawiający dokona odbioru ilościowego i jakościowego dostarczonych produktów 

żywnościowych codziennie w drodze pisemnego potwierdzenia. 

 

 

§ 3 

 

1. Termin płatności każdej z faktur wynosi 14 dni od dnia otrzymania przez 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

 

2. Za datę zapłaty strony przyjmują dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

 

3. Zamawiający ma prawo wstrzymania zapłaty w razie stwierdzenia niezgodności 

pomiędzy kwotą na fakturze i dokumentami wskazującymi ilość przygotowanych posiłków 

i wysokość wynagrodzenia. W takim przypadku, Zamawiający przekazuje Wykonawcy 

uzasadnienie odmowy w formie pisemnej, zawierające wskazanie niezgodności. 

 

 

§ 4 

 

1. Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

świadczonych przez siebie usług, co obejmuje w szczególności odpowiedzialność za 

szkody wymienione w ust 1. Wykonawca oświadcza, że umowa ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, obejmuje ryzyka 

zarówno w zakresie odpowiedzialności kontraktowej, jak i odpowiedzialności z tytułu 

czynów niedozwolonych. Ubezpieczenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego 

ustępu, utrzymywane będzie przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy, zaś 

kopia polisy potwierdzającej zawarcie tej umowy stanowi załącznik nr 2 do umowy. 

 

§ 5 

 

1. Umowa zostaje zawarta od dnia ………………… do dnia ……………………… 

 

2. Umowa niniejsza ulega rozwiązaniu z upływem terminu określonego w ust. 1. 

 

§ 7 

 

 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy w następujących 

sytuacjach: 

 

1) W przypadku, gdy Wykonawca w sposób rażący lub uporczywy narusza postanowienia 

umowy i pomimo pisemnego wezwania o zaprzestanie naruszeń, skierowanego przez 

Zamawiającego, nie zaprzestał tych naruszeń, 

 

2) W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

W takim wypadku Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o tych okolicznościach, 

 



 

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy do dnia odstąpienia od 

umowy. 

 

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Zamawiający składa w formie pisemnej na 

adres Wykonawcy wskazany na wstępie umowy. 

 

§ 8 

 

 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 9 

 

Wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być zbywane lub przenoszone na 

osoby trzecie bez zgody drugiej strony, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. 

 

§ 10 

 

W sprawach nie unormowanych niniejszą umową będą mieć zastosowanie przepisy 

Kodeksu Cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

 

§ 11 

 

Umowę niniejszą sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

egzemplarzu dla każdej strony. 

 

 

Załącznik cenowy 
 

W załączeniu zestaw produktów wraz z podanymi cenami: 

 

Produkt 

Jednostka 

miary Ilość 

Cena 

netto 

Cena 

brutto 

Wartość 

netto 

Wartość 

brutto 

Ananas puszka szt. 440 
    

Arbuz kg 30     

Banan kg 950     

Barszcz biały szt. 268 
    

Barszcz ukraiński kg 39 
    

Bazylia 10g szt. 26 
    

Boczek wędzony kg 15 
    

Brokuły świeże szt. 155 
    

Brokuły mrożone 500g kg 13 

    

Brzoskwinia puszka 

820g szt. 269 

    

Bułka tarta kg 95 
    

Bułka 0,09 kg szt. 453 
    

Burak ćwikłowy kg 362 
    



 

Cebula kg 233     

Chleb 0,80 kg szt. 1993 
    

Chrzan 180 g szt. 5 
    

Cukier kg 317     

Cukier puder kg 5 
    

Cukier waniliowy 30 g szt.  26     

Czekolada mleczna 100 

g szt. 298 

    

Czosnek świeży szt. 26 
    

Drożdże 100 g szt. 26     

Dżem truskawkowy 

280 g szt. 55 

    

Fasola Jaś kg 123 
    

Filet drobiowy kg 466     

Fix do spaghetti 45 g szt. 369 
    

Groszek konserwowy 

400 g szt. 35 

    

Groch łupany kg 48 
    

Jabłko kg 1496     

Jaja szt. 4788     

Jarzynka mrożona kg 91 
    

Jogurt owocowy 200 ml szt. 2109     

Jogurt naturalny 200 ml szt. 35     

Kalafior mrożony - 

zupa kg 3 

    

Kalafior świeży szt. 39 
    

Kapusta biała  szt. 136 
    

Kapusta czerwona szt. 84     

Kapusta kwaszona kg 375     

Kapusta pekińska  szt. 181 
    

Kapusta włoska szt. 10 
    

Kasza jęczmienna 1 kg 

(luz) kg 95 

    

Kasza jęczmienna 

saszetki (opakow.) szt. 13 

    

Kasza manna kg 21 
    

Kiełbasa toruńska kg 162 
    

Kiełbasa zwyczajna kg 6 
    

Kiwi kg 52     

Koncentrat 

pomidorowy 200 ml szt. 362 

    



 

Koncentrat buraczany 

500 ml szt. 25 

    

Koper (pęczki) szt. 120 
    

Koper suszony 0,5 kg szt. 13     

Sok warzywny 330 ml szt. 5112     

Kukurydza 

konserwowa 340 g szt. 142 

    

Kurczak świeży kg 235 
    

Kwasek cytrynowy 20 

g szt. 110 

    

Liść laurowy 20 g szt. 78 
    

Łopatka wieprzowa kg 695 

    

Maggi 1l szt. 48     

Majeranek 8 g szt. 78 
    

Majonez 310 ml szt. 78 
    

Makaron 0,5 kg szt. 1190 
    

Mandarynka kg 192 
    

Marchew kg 492     

Margaryna 0,25 kg szt. 780     

Masło szt. 259     

Mąka kg 201     

Mąka ziemniaczana kg 16     

Mięso szynkowe kg 278     

Mikołaj z czekolady szt.  259     

Mleko  szt. 120     

Morela suszona kg 2 
    

Musztarda 190 g szt. 16 
    

Ocet 0,5 l szt. 5     

Ogórek konserwowy 

0,9 l szt. 194 

    

Ogórek świeży kg 91 
    

Ogórek kwaszony kg 212     

Olej 1 l szt. 336     

Oregano 10 g szt. 22 
    

Orzechy włoskie kg 1 
    

Papryka konserwowa 

0,9 l szt. 18 

    

Papryka słodka 

przyprawa 10 g szt. 16 

    

Papryka świeża kg 52 
    



 

Pieczarka kg 120 
    

Pieprz 50 g szt. 78 
    

Pierogi z mięsem kg 78 
    

Pierogi z serem  kg 155 
    

Pietruszka  kg 122 
    

Pietruszka nać pęczki szt. 184     

Pietruszka suszona 0,5 

kg szt. 6 

    

Pomidor świeży kg 56 
    

Porcja rosołowa kg 440 
    

Por szt. 116     

Przyprawa do bigosu 30 

g szt. 6 

    

Przyprawa do mięsa 75 

g szt. 27 

    

Przyprawa curry szt. 6 
    

Przyprawa do kurczaka 

25 g szt. 49 

    

Przyprawa do ryb 25 g szt. 26     

Pyzy z mięsem kg 116 
    

Rodzynki 25 g szt. 9     

Rosołek drobiowy 60 g szt. 194     

Ryba mintaj mrożona kg 91     

Ryba tilapia mrożona kg 369 
    

Ryż 1 kg (luz) kg 45     

Ryż w saszetkach 

(opakowanie) szt. 362 

    

Rzodkiewka (pęczki) szt. 104     

Sałatka szwedzka 1 l szt. 19     

Sałata świeża szt. 216     

Schab z kością kg 414     

Seler kg 13     

Ser biały kg 110     

Ser żółty kg 31     

Serek topiony kremowy 

100 g szt. 175 

    

Słonina kg 65     

Soczek w kartoniku 200 

ml szt. 4821 

    

Sos słodko-kwaśny 350 

g szt. 8 

    

Sól  kg 116     

Śliwka suszona kg 4 
    



 

Śmietana 30% 200 ml szt. 1475     

Śmietana 18% 200 ml szt. 155 
    

Śmietana w proszku 55 

g szt. 375 

    

Truskawka mrożona kg 78 
    

Tymianek szt. 19     

Wątroba drobiowa kg 91     

Przyprawa do potraw 

75 g szt. 388 

    

Zacierka babuni 0,25 

kg szt. 104 

    

Zajączek z czekolady  szt. 259     

Ziele angielskie 15 g szt. 78 
    

Ziemniaki  kg 6471 
    

Zioła prowansalskie  szt. 22     

Chleb szt. 764     

Margaryna szt. 336 
    

Syrop (do wody) szt. 518 
    

Cytryna kg 52     

Szynka wiejska kg 22     

Smaczek kg 17     

Ser żółty plastry kg 44 
    

Mleko woreczki szt. 1450 
    

Kakao rozpuszczalne szt. 207 
    

Serek śniadaniowy szt. 52 
    

Polędwica drobiowa kg 6     

Pasztet drobiowy kg 6     

Parówka kg 254     

Ketchup łagodny 500 g szt. 104     

Serek topiony szt. 45 
    

Pomidor kg 16     

Szynka  kg 4     

Płatki śniadaniowe 

czekoladowe  szt. 414 

    

Kiełbasa szynkowa kg 4     

Kiełbasa krakowska kg 5     

Szynka złocista kg 6 
    

Serek homogenizowany szt. 50     

Krem czekoladowy szt. 52     

Pączek szt. 50     

Szynka królewska kg 6 
    



 

Herbata 100 torebek szt. 26 
    

Polędwica  kg 6 
    

Sałata zielona szt. 19 
    

Wafelek w czekoladzie 

35 g szt. 280 

    

Baton czekoladowy 47 

g szt. 280 

    

 
 

 

Kwota netto w zł: ……………………….. zł 

 

Stawka podatku VAT: 5% ,8%,23% 

 

Kwota podatku VAT w zł: …………………. zł 

 

Kwota Brutto w zł: ……………………..  zł 

 

Integralną częścią umowy jest załącznik zestawu produktów wybranej oferty z 

podanymi cenami . 

 

 


