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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
I. Postanowienia ogólne
Zespół Żłobków Miejskich w Słupsku ul. Gen. Andersa 4 76-200 Słupsk zwany dalej
Zamawiającym zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę mleka i
przetworów mlecznych dla jednostek Zespołu Żłobków Miejskich w Słupsku CPV- 155500000-3.
1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień
publicznych ( tekst jednolity Dz. U. Z 2012 r. Nr. 113, poz.759 ze zm), zwaną w dalszej części
,,ustawą” lub ,,PZP”.
2. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawcę stosować się będzie przepisy
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.- Kodeks Cywilny(Dz. U. Nr 16, poz.93 z późn. zm.), jeżeli
przepisy PZP nie stanowią inaczej.
3. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono na portalu UZP w Biuletynie Zamówień Publicznych,
na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie www.zlobkislupsk.mojbip.pl
4. Zgodnie z art. 27 PZP, wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, pytania i informacje
Zamawiający i Wykonawcy muszą przekazywać pisemnie. Dopuszcza się formę faksu pod
warunkiem niezwłocznego potwierdzenia oryginałem.
5. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.
6. Wymaga się , aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które są niezbędne do przygotowania
oferty oraz podpisania umowy.
7. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym
przez Zamawiającego.
8. Oferta musi obejmować całość zamówienia (na pełny asortyment dla danego zadania) nie
dopuszcza się składania ofert wariantowych.
9. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających o których mowa w art.67
ust.1 pkt 7 PZP, aukcji elektronicznej, dynamicznego systemu zakupów i umów ramowych.
10.Zamawiający nie przewiduje zebrania Wykonawców.
11.W przypadku realizacji zadania przy udziale podwykonawcy, Zamawiający żąda od Wykonawcy
wskazania w ofercie, którą część zamówienia powierzy podwykonawcy.
12.Wykonawca winien zaakceptować warunki zawarte w niniejszej specyfikacji.
13. Wykonawca powinien zapoznać się ze wszystkimi wymaganiami określonymi w niniejszej
specyfikacji.
14.Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
15. Zgodnie z art. 42 ust.2 PZP Zamawiający przekazuje Wykonawcy specyfikację istotnych
warunków zamówienia w terminie 5 dni od otrzymania wniosku.

II. Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa mleka i przetworów mlecznych do jednostek Zespołu
Żłobków Miejskich w Słupsku CPV 15500000-3
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik 4. do SIWZ.
W przypadku podania w zestawieniu kosztów zadania – załącznik nr 4, nazw własnych typów to
zgodnie z art.29 ust.3 Ustawy PZP, Zamawiający dopuszcza złożenie ofert ,,równoważnych”.
Za ,,równoważne” Zamawiający uzna produkty, które posiadać będą te same składniki,
konsystencję, wartości odżywcze i walory smakowe co produkty podane przykładowo. W
takim przypadku należy wpisać jaki produkt oferuje Wykonawca. Dopuszcza się zastosowanie
rozwiązań równoważnych do opisanych norm.
2. Miejsce dostaw:
Wykonawca zobowiązany będzie dostarczać towar do żłobków mieszczących się na terenie Słupska
tj.
1. Żłobek Nr 1 ul. Gen. Andersa 4
2. Żłobek Nr 2 ul. 3 Maja 78
3. Żłobek Nr 3 ul. Łukasiewicza 4
3. Informacje ogólne dla zadania:
1) Zadania będą realizowane sukcesywnie wg zapotrzebowania Zamawiającego.
2) Dostawy winne być realizowane przy użyciu środków transportowych przeznaczonych do
przewozu żywności zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3) Odbioru dokona upoważniony i wyznaczony przez Zamawiającego pracownik w siedzibie
Odbiorcy zgodnie z pkt 5.
4)Koszty przewozu, zabezpieczenia towaru i ubezpieczenia za czas przewozu ponosi Wykonawca, a
Zamawiający zapewni odbiór towaru w siedzibie Odbiorcy.
5) Za dostarczaną żywność ( w tym ubezpieczenie, stan jakościowy) odpowiada Wykonawca do
momentu odbioru zrealizowanego zamówienia przez Zamawiającego.
6) Faktury/rachunki za zamówiony towar dostarczane winny być wraz z towarem. Dostarczany
towar winien być świeży( Rozdz. II, pkt 7 ppkt 8) z okresami ważności odpowiednimi dla danego
asortymentu, wysokiej jakości tj. I-go gatunku, bez wad fizycznych i jakościowych i odpowiadać
Polskim Normom. Wyroby winny być oznaczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.
7) W przypadku dostarczenia towaru niezgodnego z zamówieniem lub niewłaściwej jakości bądź
niedostarczenia zamówionego towaru a także niedokonania niezwłocznej jego wymiany na towar
właściwy, Zamawiający ma prawo dokonania zakupu zamówionego towaru w dowolnej jednostce
handlowej. Koszty powstałe z tego tytułu obciążają Wykonawcę.
8) Na dostarczony towar, Wykonawca winien posiadać atest laboratoryjny, który będzie

udostępniony na prośbę Zamawiającego.
9) W przypadku niezgodności dostarczanych artykułów z wymogami i opisem zawartym w SIWZ,
Zamawiający odmówi odbioru tych artykułów, a Wykonawca poniesie koszty zgodnie z zapisem
pkt. 10.
10) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian do umowy w zakresie
zmniejszania ilości dostaw w sytuacjach, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili jej
zawarcia. Zamawiający nie będzie ponosił ujemnych skutków finansowych spowodowanych
zmniejszeniem ilości dostaw przewidzianych w umowie o 20%.
4. Wymagania dotyczące wytworzenia i dowozu przedmiotu zamówienia
1) Wykonawca dostarczy produkt spełniający wymogi określone w SIWZ i wytworzony zgodnie z
obowiązującymi przepisami takimi jak w szczególności z:
•

ustawą z dnia 25 sierpnia 2006r. O bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U 2010 Nr
136, poz. 914 j.t.) oraz ustawą z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno
spożywczych (Dz. U. Z 2005 r. Nr1577 z późn. zm.), wraz z aktami wykonawczymi;

•

dyrektywami i rozporządzeniami UE w szczególności:Rozporządzeniem (WE) Nr 852/2004
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków
spożywczych( Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie
specjalne,rozdz. 13, t. 34, str. 319), Rozporządzeniem (WE) Nr 853/2004 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. ustanawiające szczególne przepisy
dotyczące higieny w o odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego ( Dz. Urz. UE L
139 z 30.04.2004, str. 55, z póź. zm. ;Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45,
str14, z póź. zm) Rozporządzeniem (WE) Nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z
dnia 29 kwietnia 2004 ustanawiające szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych
kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia
przez ludzi ( Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str.206, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie
wydanie specjalne, rozdz.3, t. 45, str. 75, z późn. zm), Rozporządzenie (WE) Nr 178/2002
parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i
wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa
Żywności( Dz. U. UE L z dnia 1 lutego 2002r z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie
specjalne, rozdz. 15, t. 6, str. 463, z późn. zm),

2) Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia pojazdem przystosowanym do przewozu
żywności, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3) Dowóz przedmiotu zamówienia do wskazanego obiektu Zamawiającego winien odbywać się
ubezpieczonym transportem- pojazdem Wykonawcy.

4) Dostawa zamówienia nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
5. Dostawy winny być wykonywane sukcesywnie wg zamówień składanych przez Zamawiającego
(Rozdz. II pkt 9 ppkt 1).
6. Wykonawca realizował będzie wszystkie dostawy od poniedziałku do piątku w godzinach:
•

od 6 30 7 00 – dostawy nabiału;

W wyjątkowych sytuacjach strony umowy dopuszczają zmianę godziny dostawy po uprzednim
uzgodnieniu telefonicznym pomiędzy Wykonawcą i Odbiorcą( dostawy winny być realizowane w
godzinach pracy Odbiorcy).
7. Towar winien być dostarczony w oryginalnych opakowaniach producenta oznakowanych i
zawierających informacje dotyczące min.: nazwy i adresu producenta, nazwy dystrybutora, nazwy
towaru, jego klasy jakości, daty produkcji, terminu przydatności do spożycia, ilości sztuk i
warunków przechowywania oraz innych informacji wymaganych

odpowiednimi przepisami.

Opakowania winny być nieuszkodzone i wykonane z materiałów przeznaczonych do kontaktu z
żywnością.
8. Termin przydatności do spożycia mleka i przetworów mlecznych winien być bezwzględnie
przestrzegany.
9. Za dostarczoną żywność odpowiada Wykonawca do czasu odbioru przedmiotu zamówienia przez
Zamawiającego.
5. Odbiór towaru.
Odbioru towaru w siedzibie Odbiorcy dokonują wyznaczeni i upoważnieni pracownicy
Zamawiającego.
6. Dostawy.
1) Poszczególne dostawy odbywać się będą partiami wg

zapotrzebowania Zamawiającego.

Dostawy winny być realizowane zgodnie z zamówieniem i w terminie nie dłuższym niż 12-24
godzin od złożenia zamówienia.
2) Zamówienia będą składane telefonicznie.
3) Zamawiający nie wyraża zgody na dzielenie zamówionej dostawy na części.
4) Dostawa dotycząca danej lokalizacji winna zawierać wszystkie zamówione artykuły.
5) Wykonawca każdorazowo za dostarczoną partię towaru wystawi fakturę ze wskazaniem
lokalizacji, której dostawa dotyczy.

7. Termin wykonania zamówienia:

Zamawiający ustala termin wykonania zamówienia od daty podpisania umowy do dnia
31.12.2014r.
III. Instrukcja dla wykonawcy.
1. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1.1 Wykonawca powinien zapoznać się ze wszystkimi wymaganiami i warunkami określonymi w
niniejszej specyfikacji.
1.2 Każdy Wykonawca winien przedłożyć tylko jedną ofertę.
1.3 Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wymaga
się, aby Wykonawca zdobył wszystkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania
oferty oraz podpisania umowy.
1.4 Ofertę należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.
1.5 Oferta winna być podpisana przez Wykonawcę lub osobę/osoby upoważnione do reprezentacji i
do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy. Pełnomocnictwo do podpisywania oferty winno
być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.
1.6 Zaleca się, aby oferta była sporządzona na wzorach formularza oferty (załącznik nr 1). Do
oferty winny być dołączone wszystkie dokumenty wymienione w pkt. 3 niniejszej specyfikacji.
Zaistniałe w załączonych dokumentach(załącznikach) różnice lub błędy nie mające wpływu na treść
oferty nie będą skutkować jej odrzuceniem.
1.7 W przypadku dołączenia do oferty kopii dokumentu, powyższa kopia winna być potwierdzona
„ za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do zaciągania w jego
imieniu zobowiązań. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 30.12.2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać
Zamawiający od Wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane Dz. U. Z 2009
r. Nr 226 poz 1817, kopie dokumentów dotyczących

odpowiednio Wykonawcy lub tych

podmiotów poświadczane za zgodność z oryginałem winny być poświadczone przez Wykonawcę
lub te podmioty. Winna być podpisana każda strona dokumentu w niżej podany sposób: ,, za
zgodność z oryginałem”- (pieczątka lub ręczny zapis) oraz podpis i pieczątka imienna osoby
uprawnionej.
1.7.1 W przypadku złożenia pełnomocnictwa, dokument ten winien być złożony w formie oryginału
lub kopii poświadczonej ,,za zgodność z oryginałem” przez notariusza.
1.8 Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
1.9 Oferta winna być napisana w języku polskim.
1.10 Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były spięte oraz ponumerowane kolejnymi numerami.

Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być parafowane przez
osobę/osoby podpisujące ofertę.
1.11 Zaleca się, aby Wykonawca umieścił ofertę w dwóch kopertach ( kopercie i kopercie
zewnętrznej) w tym:
1.11.1. Kopertę zewnętrzna należy zaadresować na Zamawiającego z zaznaczeniem:
„Oferta w przetargu nieograniczonym na dostawę mleka i przetworów mlecznych do
jednostek Zespołu Żłobków w Słupsku.”
1.11.2. Koperta wewnętrzna poza oznakowaniem jak zewnętrzna, winna być opisana nazwą i
adresem Wykonawcy.
1.12. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać ofertę, pod warunkiem, że Zamawiający
zostanie pisemnie powiadomiony o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu, przed upływem terminu
składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty zostanie
przygotowane, opieczętowane i oznaczone zgodnie z postanowieniem SIWZ pkt 1.11, a koperta
zostanie dodatkowo oznaczona określeniem ,,zmiana”lub ,,wycofanie”.
1.13. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty Zamawiający nie
bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej nieterminowe dostarczenie jak i
przedterminowe otwarcie.
1.14. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcom niezwłocznie zgodnie z art. 84
ust. 2 PZP.
1.15. Po upływie terminu składania ofert, Wykonawca nie może wprowadzać w niej zmian.
1.16. Jeżeli oferta zawierać będzie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca powinien nie później niż w terminie
składania ofert zastrzec, że informacje te nie mogą być udostępniane. Zaleca się, aby informacje
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa wyodrębnić i umieścić w dołączonej do oferty dodatkowej i
zamkniętej kopercie oznaczonej wg wzoru:
1.16.1. nazwa i adres Wykonawcy,
1.16.2. informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa.
1.17. Nie ujawnione zostaną informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca zastrzegł sobie w terminie
składania oferty( na formularzu ofertowym), że nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie
może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust 4 PZP.
1.18. Ujawnianie niezastrzeżonej treści ofert dokonywane będzie wg poniższych zasad:
1.18.1 Zainteresowany zobowiązany będzie złożyć u Zamawiającego pisemny wniosek o
udostępnienie treści protokołu bądź oferty (ofert) z uwzględnieniem art. 8 ust 3 ustawy.
1.18.2 Zamawiający ustali z uwzględnieniem złożonego w ofercie (ofertach) zastrzeżenia zakres

informacji, które mogą być ujawnione.
1.18.3 Zamawiający wyznaczy niezwłocznie termin udostępnienia ofert informując o tym pisemnie
zainteresowanego.
1.18.4. W wyjątkowych przypadkach związanych w szczególności z zapewnieniem sprawnego toku
prac dotyczących badania i oceny ofert, Zamawiający udostępnia oferty do wglądu lub przesyła ich
kopie w terminie przez siebie wyznaczonym, nie później niż w dniu przesłania informacji o
wyborze oferty najkorzystniejszej albo unieważnienia postępowania.
2. INFORMACJE DOTYCZĄCE WARUNKÓW WYMAGANYCH OD WYKONAWCÓW.
2.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
2.1.1 posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2.1.2 posiadają wiedzę i doświadczenie,
2.1.3 dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia,
2.1.4 spełniają warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej,
2.1.5 Wykonawca winien oświadczyć, że:
•

spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. PZP

•

oraz, że brak jest podstaw do wykluczenia Wykonawcy z przedmiotowego postępowania

2.2. Warunki oraz opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków:
1) Wiedza i doświadczenie:
W okresie ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy- w tym okresie wykonali min 1 zadanie odpowiadające swoim rodzajem i wartością
stanowiącym przedmiot zamówienia dla każdego zadnia osobno o wartości minimum dla:
•

Zadania – dostawa mleka i produktów mleczarskich - 24.000,00 zł,
oraz potwierdzą, że zadanie to wykonali należycie.

Zamawiający dopuszcza wykazanie doświadczenia w dowolnym zestawieniu realizacji zadań,
lecz ogólna wartość wykonanych zadań musi odpowiadać w/w wartościom.
2) Potencjał techniczny
Dysponują odpowiednim sprzętem do realizacji zamówienia tj. minimum 1 samochodem
spełniającym wymagania dotyczące przewozu żywności. W przypadku złożenia oferty na zadanie
Wykonawca musi wykazać dysponowanie minimum 1 samochodem łącznie.
2.3. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców wyżej wskazanych warunków na
podstawie danych i informacji zawartych w żądanych do załączenia do oferty dokumentach.
Uwaga:

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania
zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest udowodnić
Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w
szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
Doświadczenie stanowi indywidualny dorobek przedsiębiorstwa, na który składa się ogół
wiadomości oraz umiejętności zdobytych w toku prowadzonej działalności gospodarczej. W tej
sytuacji doświadczenie dzieli zawsze byt prawny przedsiębiorstwa. Stad też, dla wykazania
dysponowania odpowiednimi zasobami podmiotu trzeciego przy ocenie spełnienia warunków
wiedzy i doświadczenia niezbędne może być powołanie się na udział podmiotu trzeciego w
wykonywaniu części udzielanego zamówienia.
3. WYMAGANE DOKUMENTY
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia
warunków udziału w postępowaniu.
3.1. W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy do oferty należy dołączyć:
•

Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Prawo Zamówień
Publicznych wraz z oświadczeniem, że nie podlega wykluczeniu- zgodnie z formularzem
stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

•

Wykaz narzędzi- samochodu/samochodów przeznaczonych do realizacji zamówienia- wg

wzoru określonego w załączniku nr 5 do SIWZ.
Uwaga:
Jeżeli Wykonawca załączy dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w
postępowaniu, w których wartości podane będą w walutach innych niż złoty polski zostaną
one przeliczone wg Tabeli ą kursów średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego
z dnia wszczęcia postępowania.
3.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art.24 ust.1 ustawy do oferty należy dołączyć :
•

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia- Załącznik Nr 2.

•

Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,
w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustaw
PZP wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a

w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust 1 pkt 2 Ustawy PZP zgodnie z załącznikiem nr 3.
3.3. W przypadku podmiotów występujących wspólnie o udzielenie zamówienia, dokument
ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania lub reprezentowania i podpisania umowy zgodnie
z art. 23 ustawy.
3.4. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, dokumenty
wymienione pkt3.2. Lit a i 3.2. winien dołączyć każdy podmiot występujący wspólnie, a dokumenty
z pkt 3.2. winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę składającego ofertę
lub podmiot, którego dokumenty dotyczą zgodnie z § 6 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z
dnia 30.12.2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od
Wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane( Dz. U. Z 2009 r. Nr 226 poz.
1817).
3.5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 3.2., 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,

•

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

3.6. Dokumenty o których mowa w pkt 3.5. lit. a i b- wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty winny zostać złożone w formie oryginału,
odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii przetłumaczone na język polski.
3.7. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 3.2., zastępuje się je
dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio do miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania.
3.8. Dokumenty sporządzone w języku obcym, inne niż określone w pkt 3.2. są składane wraz z
tłumaczeniem na język polski.
3.9. Pozostałe dokumenty wymagane w postępowaniu:
3.9.1. Wypełniony formularz oferty( wg wzoru załącznika nr 1 do SIWZ),
3.9.2. Zestawienie kosztów zadania załącznik nr 4 do SIWZ
3.10. Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych dokumentów, oświadczeń czy pełnomocnictw lub
nie spełni jednego bądź więcej warunków określonych w SIWZ i ogłoszeniu, jego oferta zostanie
odrzucona lub Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania, z zastrzeżeniem art. 26 ust 3

ustawy PZP. Zgodnie z art.24 ust. 4 ustawy ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za
odrzuconą.
3.11. Informacje ogólne dotyczące załączonych dokumentów.
3.11.1. Dokumenty przetargowe, które zostały otworzone w trakcie wykonywania procedury
przetargowej zatrzymuje Zamawiający.
3.11.2. Formularz oferty oraz załączniki Nr 2-5, powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę.
Zaistniałe w załącznikach różnice lub błędy nie mające wpływu na treść oferty nie będą skutkować
odrzuceniem oferty.
3.11.3. Nie załączenie któregokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów spowoduje odrzucenie
oferty lub wykluczenie Wykonawcy z uwzględnieniem art. 26 ust. 3 PZP.
4. KRYTERIA OCENY OFERT I ZASADY ICH OCENY dla każdego zadania osobno.
4.1. Zamawiający będzie rozpatrywał i oceniał oferty oddzielnie dla każdego z zadań.
4.1.1. Cena
•

przyjmuje się, że najwyższą ilość punktów tj. 100 otrzyma cena najniższa wśród cen
zawartych w ofertach na wykonanie zadania objętego przetargiem ( przez każdego członka
Komisji),

•

ceny w pozostałych ofertach punktowane będą w oparciu o następujący wzór:
C min
A(x) = _________

x 100

C( x )
gdzie:
•

A(x) – ilość punktów przyznana ofercie ,,x” za kryterium ceny,

•

C min- cena najniższa wśród cen zawartych w ofertach na zadania objęte przetargiem,

•

C(x) - cena zawarta w ofercie ,,x”.

Wartość podstawiona do wzoru punktacyjnego, to wartość brutto zadania w okresie trwania umowy,
określona przez Zamawiającego w załączniku nr 4 do SIWZ oraz w punkcie 4 oferty ( załącznik nr
1 do SIWZ).
Cenę dla zadania – należy przedstawić wg formularza asortymentowo- cenowego (załącznik
nr 4 do niniejszej specyfikacji ).
5. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY dla zadania.
5.1. Na cenę oferty powinny składać się wszystkie koszty związane z realizacją pełnego zakresu
zamówienia określonego w rozdziale II ( Opis przedmiotu zamówienia) i załączniku Nr 4 do SIWZ.

5.2. Wycenę należy przedstawić w formularzu asortymentowo-cenowym według załączonego
wzoru- załącznik nr 4 do SIWZ.
5.3. Wykonawca winien wycenić wszystkie wyszczególnione w formularzu cenowym pozycje.
5.4. W formularzu oferty oraz formularzach zestawieniu kosztów zadania należy podać cenę oferty
łącznie z podatkiem VAT( brutto) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z
wyliczeniem zawartym w załączniku Nr 4.
Wyliczone wartości muszą być wyrażone w złotych polskich( zgodnie z polskim systemem
płatniczym po zaokrągleniu do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się,
a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza- dwa miejsca po przecinku).
5.5. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami
Ustawy o podatku od towarów i usług.
5.6. Cenę wykazaną w ofercie, należy traktować jako stałą i wiążącą do zakończenia realizacji
przedmiotu zamówienia.
5.4. W sytuacji, gdy złożona oferta zawierać będzie rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu
zamówienia, Zamawiający na podstawie art.90 ust 1 zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w
określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów ofert mających wpływ na wysokość ceny.
Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień w wyznaczonym terminie lub
jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do
zamówienia.
6.

OCENA OFERTY- NAJNIŻSZA CENA dla zadania.

6.1 Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie
z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT .
6.2 Cena podana w ofercie obejmuje wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem
zamówienia.
6.3 Nie dopuszcza się wariantowości cen - cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot
zamówienia.
6.4 Cena nie ulega zmianie przez okres obowiązywania umowy, chyba, że konieczność zmian
wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany
te są korzystne dla Zamawiającego.
6.5 Dopuszcza się w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT

waloryzację

wynagrodzenia należnego Wykonawcy, odpowiednio o kwotę podatku VAT wynikającą ze stawki
tego podatku, obowiązującą w chwili powstania obowiązku podatkowego.
6.6 Cenę oferty za wykonanie poszczególnych części przedmiotu zamówienia należy przedstawić
w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do SIWZ.
7. WYMAGANY TERMIN REALIZACJI ZADANIA:

Od daty podpisania umowy do dnia 31.12.2014 roku.
8.

UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SIWZ.

8.1. Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
Zamawiający udzieli wyjaśnień Wykonawcy niezwłocznie nie później niż na 2 dni przed upływem
terminu otwarcia ofert, pod warunkiem,że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia wpłynie do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa
połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
8.2.Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie połowy terminu wyznaczonego
na składanie ofert czy dotyczy udzielonych wyjaśnień Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub
pozostawić wniosek bez rozpoznania.
8.3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpłynie na bieg terminu składania wniosków o
wyjaśnienie SIWZ.
8.4 Zamawiający treść wyjaśnień/odpowiedzi będzie przekazywał wykonawcom, którym przekazał
SIWZ bez ujawniania źródeł zapytania.
9. SPOSÓB, MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie zgodnie z pkt 1.11 Rozdział III w siedzibie
Zamawiającego w administracji Zespołu Żłobków Miejskich w Słupsku ul. Gen. Andersa 4
76-200 Słupsk nie później niż do dnia 27.12.2013 r.
10. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT
10.1.Otwarcie ofert nastąpi dnia 30.12.2013 r. o godz. 1200 w siedzibie Zamawiającego w Zespole
Żłobków Miejskich w Słupsku ul. Gen. Andersa 4
10.2. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia kopert z ofertami. W przypadku
nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy protokół z sesji
otwarcia ofert na pisemny wniosek Wykonawcy.
10.3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda nazwy firm, adresy Wykonawców, a
także informacje dotyczące cen zawartych w ofertach.
10.4. Protokół wraz z załącznikami ( tj.: oferty, opinie, oświadczenia, wnioski i inne dokumenty
składane przez Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa) jest jawny. Załączniki do protokołu
Zamawiający udostępni po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty z tym, że oferty są jawne od
chwili ich otwarcia z uwzględnieniem pkt. 1.18.4 Rozdz. III.
10.5. Podczas otwarcia ofert Zamawiający zgodnie z art. 86 ust. 3 PZP poda kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
11.TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni od dnia otwarcia ofert. Bieg terminu
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
12.INFORMACJE O ZASADACH OTWARCIA I OCENIE OFERT.
12.1.Przetarg odbywa się według zasad określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamówień publicznych ( tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz.759 ze zm.) Rozpoczęcie
przetargu rozpoczyna się w miejscu i czasie wskazanym w niniejszej specyfikacji.
12.2.

Zakres działania komisji przeprowadzającej przetarg obejmuje:

1. W części jawnej ( w której mogą uczestniczyć przedstawiciele Wykonawców):
•

zbadanie nienaruszalności kopert i ich zewnętrznego wyglądu;

•

otwarcie kopert z ofertami i zaopatrzenie każdej oferty w numer wpływu oferty do
Zamawiającego.

1.1. Otwarcie ofert nastąpi w następującej kolejności:
•

oferty z napisem ,,ZMIANA OFERTY”

•

oferty z napisem ,,WYCOFANIE OFERTY”

•

pozostałe oferty wg kolejności ich złożenia.
Sporządzenie zbiorczego zestawienia ofert ( na druku pomocniczym), podpisanie przez

członków komisji przetargowej oświadczeń, że nie są związani osobiście ani zawodowo
( w rozumieniu art. 17 Prawa zamówień publicznych) z Wykonawcami uczestniczącymi w
przetargu ( druk ZP-1 ,, kierownika zamawiającego/pracownika zamawiającego, któremu
kierownik powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności /członka komisji
przetargowej/biegłego/ innej osoby wykonującej czynności w postępowaniu o udzielenie
zamówienia”).
2.W części niejawnej ( w której uczestniczą tylko członkowie komisji przetargowej):
•

ocena ofert od strony spełniania warunków formalnych;

•

ocena ofert wg kryteriów i zasad określonych w niniejszej specyfikacji;

•

wybór najkorzystniejszej oferty.

13. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.
•

Bożena Wszółkowska tel. 59 842 67 49 w godz. od 10:00 do 14:00;

•

Mirosława Zaborowska tel. 59 842 67 56 w godz. od 7:30 do 14:00.

14. ISTOTNE POSTANOWIENIA DO UMOWY ORAZ FORMALNOŚCI JAKIE MUSI
SPEŁNIAĆ WYKONAWCA PRZED PODPISANIEM UMOWY.

14.1 Istotne postanowienia do umowy zawiera załącznik Nr 6 do SIWZ- projekt umowy.
14.1.1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu
wyznaczonym przez Zamawiającego nie wcześniej niż 5 lub 10 dni ( w zależności od formy
przekazania) od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty i nie później niż w terminie
związania ofertą z uwzględnieniem art. 94 ust. 2.
14.1.2. W przypadku otrzymania zamówienia przez podmiot występujący wspólnie Wykonawca
przed

podpisaniem umowy jest zobligowany do przedłożenia umowy regulującej współpracę

podmiotu występującego wspólnie.
15. MOŻLIWE ZMIANY W ZAWARTEJ UMOWIE ORAZ WARUNKI TAKIEJ ZMIANY.
1. Umowa może być zmieniona w stosunku do złożonej oferty i na niżej wymienionych warunkach:
1.1. w stosunku do wartości umowy:
- zmiany cen zawartych w ofercie tj. w zestawieniu kosztów zadania( załącznik nr 4) jedynie
w udokumentowanych przypadkach, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy, to jest:
- urzędowej zmiany stawki podatku VAT,
1.2. inne:
-w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego ( np. gdy obniży to koszty
realizacji zadania);
2. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może
wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
3. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych:
•

zmiana danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną Umowy (np. zmiana
numeru rachunku bankowego,

•

zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktu między stronami.

4. Wszelkie zmiany do umowy wymagają zgody Zamawiającego oraz pod rygorem nieważności
zachowania formy pisemnej w postaci aneksu.
16.

ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSLUGUJACE WYKONAWCY W TOKU
POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO- określa
szczegółowo Dział VI ,, Środki ochrony prawnej” Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz U Z 2010 r. Nr 113, poz.759 ze zm.).

1.Do niniejszego postępowania mają zastosowanie środki ochrony prawnej określone w art. 179198 ustawy.
2. Odwołanie:
2.1 Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności,

Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do
której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
2.2 Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
a) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
c) odrzucenia oferty odwołującego.
2.3 Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać
żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
2.4 Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej.
2.5 Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu
do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia
za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2.
2.6

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować

Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu
czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie
na podstawie art.180 ust.2.
2.7 W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo
dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w
ustawie dla tej czynności.
2.8 Na czynności, o których mowa w pkt. 2.7 nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art.180
ust.2.

4.

Terminy wnoszenia odwołań:

3.1. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia- jeżeli zostały przesłane w sposób określony
w art.27 ust.2, albo w terminie 10 dni- jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
3.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w
trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od czasu zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień
Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
3.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt.1 i 2 wnosi się w przypadku

zamówień- w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności
można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
3.4. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania
oferta ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
3.5. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień
specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
3.6. Zamawiający przesyła niezwłocznie,nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania,kopię
odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli
odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone
ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniona specyfikacja, wzywając Wykonawców do
przystąpienia do postępowania odwoławczego.
3.7 Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od
dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę,do której przystępuje, i interes w uzyskaniu
rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się
Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię
przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
3.8 Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami
postępowania odwoławczego, jeżeli maja interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na
korzyść jednej ze stron.
3.9.Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy
nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję, jeżeli zgłaszający opozycję
uprawdopodobni, że Wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do
której przystąpił, w przeciwnym razie Izba oddala opozycję.
3.10.Postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji Izba może wydać na posiedzeniu
niejawnym. Na postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nie przysługuje skarga.
3.11. Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z
czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu,
o którym mowa w art. 186 ust. 3, przez uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie
Zamawiającego.
3.12.Odwołujący oraz Wykonawca wezwany zgodnie z ust. 1 nie mogą następnie korzystać ze
środków ochrony prawnej wobec czynności Zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby
lub sądu albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3.
4.

Skarga do sądu.

4.1 Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga
do sądu.
4.2. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy
ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. -Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy
niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.
4.3. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania
zamawiającego.
4.4. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia
orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w
placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

Załącznik nr 1

OFERTA
Wyrażam chęć uczestnictwa w przetargu nieograniczonym zorganizowanym przez
Zespół Żłobków Miejskich w Słupsku ul. Gen. Andersa 4, 76-200 Słupsk
na : dostawę mleka i przetworów mlecznych
do jednostek Zespołu Żłobków Miejskich w Słupsku
CPV-15500000-3
Wykonawca:
1. Zarejestrowana nazwa Wykonawcy:
…................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
2. Zarejestrowany adres Wykonawcy:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Numer telefonu: …./...................................................................................................................
Numer faksu......../......................................................................................................................
Adres poczty elektronicznej:…..................................................................................................
3.Wyznaczamy.........................................................................................................................
(imię i nazwisko)

do reprezentowania wykonawcy w czasie trwania procedury przetargowej.
4. OFERUJEMY WYKONANIE ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO PRZETARGIEM ZA CENĘ
zgodnie z zestawieniem kosztów zadania- załącznikiem nr 4
Wartość brutto..........................................................................zł
(słownie:................................................................................................................................................)
5.Oświadczamy, że podana w ofercie stawka podatku VAT jest zgodna z przepisami Ustawy o
podatku od towarów i usług.
6. Deklarujemy stosowanie 14 dniowego terminu płatności od dnia otrzymania prawidłowo
wystawionej faktury na Zespół Żłobków Miejskich w Słupsku ul. Gen. Andersa 4, 76-200 Słupsk w
rozliczeniu z Wykonawcą .
7. Deklarujemy wykonanie zamówienia w terminie wymaganym przez Zamawiającego, tj. od daty
podpisania umowy do dnia 31.12.2014 r.
8.Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze szczegółowymi warunkami przetargu zawartymi w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i

umowie, i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.

Akceptujemy SIWZ i umowę wraz ze zmianami dokonanymi w wyniku odpowiedzi na pytania oraz
zmianami.
9. Nasz numer NIP...............................................REGON....................................................

10.Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą do terminu ważności wskazanego w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia i w przypadku wygrania przetargu zobowiązujemy się do
zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.
11. Nazwiska i stanowiska osób, z którymi można się kontaktować w celu uzyskania dalszych
informacji, (jeżeli będą wymagane) podaje się poniżej:
1. …..................................................................................................................
2. …..................................................................................................................
12.Oświadczamy, że wyceniliśmy wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego wykonania
umowy, oraz akceptujemy projekt umowy wraz z ewentualnymi zmianami dokonanymi przez
Zamawiającego w wyniku pytań-załącznik Nr 6.
13. Oświadczamy, że część zamówienia …...........................................................................................
wykonamy przy udziale podwykonawcy................................................................................................
14.Oświadczamy, że zapoznaliśmy się w sposób wystarczający i konieczny ze szczegółowymi
warunkami przetargu zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz z
wszystkimi niezbędnymi do zrealizowania zamówienia. Nieznajomość powyższego stanu nie może
być przyczyną dodatkowych roszczeń finansowych.
15.Oświadczamy,

że

dostarczanie

artykułów

objętych

zamówieniem

będzie

zgodne

z

obowiązującymi zasadami w systemie HACCP oraz wymogami sanitarno- epidemiologicznymi.
16. Oświadczamy, iż oferowane produkty będą pochodzić od producenta stosującego dobrą
praktykę produkcyjną(GMP) oraz dobrą praktykę higieniczną(GHP)
17. Oświadczamy, iż podlegamy stałemu nadzorowi właściwej miejscowo Państwowej Inspekcji
Sanitarnej lub Inspekcji Sanitarnej lub inspekcji Weterynaryjnej zgodnie z ustawą z dnia 27
września 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia ( Dz. U. Nr 171 z dnia 27 września 2006 r.
poz. 12250).
19. Oświadczamy, że dysponujemy środkiem /środkami transportu spełniającymi warunki
wymagane do przewozu żywności.
20. Integralnymi załącznikami niniejszej oferty zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia są:
1.

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

2.…...........................................................

3.

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

4................................................................

5.

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

6.................................................................

Data.....................................

…..................................................
(pieczeń i podpis wykonawcy)
Załącznik Nr 2

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DLA ZADANIA
z art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r.
(tekst jednolity Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm)
dotyczy : dostawy mleka i przetworów mlecznych
do jednostek Zespołu Żłobków Miejskich w Słupsku CPV-15500000-3
1. Oświadczamy,że posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
2.

Oświadczamy, że posiadamy wiedzę i doświadczenie.

3.

Oświadczamy, że dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia.

4.

Oświadczamy, że spełniamy warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Jednocześnie, zgodnie z § 2 ust.1 pkt.1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z
Dnia 30 grudnia 2009r. W sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane( Dz. U. Nr 226, poz.1817)
oświadczam, Ze brak jest podstaw do wykluczenia nas z przedmiotowego postępowania.

Dnia.............................

….........................................................
(pieczęć i podpis wykonawcy)

Załącznik Nr 3

Oświadczenie Wykonawcy dla zadania

dotyczy : dostawy mleka i przetworów mlecznych
do jednostek Zespołu Żłobków Miejskich w Słupsku CPV-15500000-3

Nazwa Wykonawcy..............................................................................................................................

Zgodne z § 2 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w
jakich te dokumenty mogą być składane( Dz. U. Nr 226, poz 1817) jako osoba fizyczna/ osoba
fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, oświadczam, że zgodnie z art.24 ust.1 pkt.2 Ustawy
Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r. ( tekst jednolity Dz. U. Z 2010 r. Nr 113,
poz.759 ze zm.), w stosunku do mnie nie otwarto likwidacji lub upadłości nie ogłoszono.

Dnia............................................

….............................................................
( pieczęć i podpis wykonawcy)

Załącznik nr 4

ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZADANIA DLA ZADANIA
dotyczy : dostawy mleka i przetworów mlecznych
do jednostek Zespołu Żłobków Miejskich w Słupsku CPV-15500000-3

Nazwa Wykonawcy …..........................................................................................................................

Dostawa mleka i przetworów mlecznych.
L.p.

Nazwa towaru

1

2

1

Mleko świeże

2

Wymagana Jedn.
gramatura miary
opakowania

Max .ilość

3

4

5

1000ml

l

10 000

Masło extra 82% tłuszczu

200g

szt

1 800

3

Śmietana Łaciata 18%

250g

szt

1 200

4

Śmietana kwaśna 18%

200g

szt

800

5

Jogurt owocowy Jogobella

150g

szt

10 000

6

Serek ,,Danio”

160g

szt

6 000

7

Twarożek Petit-Danone

4x50g

szt

1 800

8

Ser żółty Gouda krojony

1000g

kg

120

9

Ser topiony Lactima kostka

100g

kg

70

10

Ser twarogowy tłusty

1000g

kg

400

11

Mleko w proszku pełne

500 g

kg

70

Cena
Wartość
jednostko
brutto
wa
= kol 4x kol
brutto
5
6

7

Razem:

Załącznik nr 5

WYKAZ SPRZĘTU NA ZADANIE
dotyczy : dostawy mleka i przetworów mlecznych
do jednostek Zespołu Żłobków Miejskich w Słupsku CPV-15500000-3

Nazwa Wykonawcy:
................................................................................................................................................................

L.p.

Nazwa samochodu

Przeznaczenie samochodu( należy wpisać

Informacja o podstawie

/nr rejestracyjny/

do jakiego rodzaju żywności przeznaczony dysponowania
jest samochód) wpisując jednocześnie nr

samochodem

zadania

wykazanymi przez
Wykonawcę
dysponuje/ będzie
dysponował*

Oświadczam, że posiadam samochód przystosowany do przewozu żywności, zgodnie z
obowiązującymi przepisami.

Data...........................................

….................................................
( pieczęć i podpis Wykonawcy)

*W przypadku przedstawienia wykazu sprzętu ( samochodu) którymi będzie
dysponował Wykonawca winno być załączone zobowiązanie innych podmiotów do
udostępnienia sprzętu.

Załącznik nr 6

Umowa Nr............../2013 r – projekt umowy DLA ZADANIA
zawarta w dniu:....................2013 r.
pomiędzy:
Zespołem Żłobków Miejskich w Słupsku 76-200 Słupsk ul. Gen. Andersa 4
reprezentowanym przez : Bożenę Wszółkowską – Dyrektora
przy kontrasygnacie Głównej Księgowej Katarzyny Pohl-Sławek
NIP........................................., REGON.........................................
zwaną w dalszej treści umowy Zamawiającym
a firmą
…...................................................................................................................................................
…........................................................................
z siedzibą : …..................................................................................................................................
działającym na podstawie wpisu do EDG pod nr ….......... NIP....................REGON........../KRS pod
nr …................ NIP.............................REGON …..........................z kapitałem wynoszącym
…...............................................zł:
reprezentowanym przez:
…...........................................................................................................................................................
zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą
w rezultacie dokonania przez Zamawiającego w trybie ,,przetargu nieograniczonego” wyboru oferty
Wykonawcy w zakresie zadania polegającego na dostawie mleka i przetworów mlecznych do
jednostek Zespołu Żłobków Miejskich w Słupsku , została zawarta umowa o następującej treści:

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest dostawa produktów żywnościowych określonych w formularzu
asortymentowo- cenowym- załączniku nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w
podanych ilościach i cenie, zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia .
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia o 20% wartości brutto umowy w trakcie
jej realizacji w związku z odpowiednim zmniejszeniem ilości zamawianego towaru objętego

umową. Odpowiednie zmniejszenie ilości oznacza możliwość zmniejszenia zamawianych ilości
każdej pozycji asortymentowej. Jednocześnie realizacja żadnej z pozycji asortymentowej nie może
przekroczyć maksymalnej ilości określonej w załączonej tabeli-załączniku nr 4 do Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia.
Wykonawca nie może dochodzić żadnych roszczeń z tego tytułu.

§2
TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY
1. Strony ustalają, że przedmiot umowy będzie realizowany zgodnie z ofertą Wykonawcy w
terminie od dnia podpisanie umowy do dnia 31.12.2014 r.

2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamówiony towar własnym transportem, na swój koszt
do miejsca wskazanego przez Zamawiającego tj.
•

do Żłobka Nr 1 ul. Gen. Andersa 4;

•

do Żłobka Nr 2 ul. 3 Maja 78;

•

do Żłobka Nr 3 ul. Łukasiewicza 4.

3. Szczegółowe terminy dostaw Odbiorca będzie podawać Wykonawcy telefonicznie.
4. Dostawy odbywać się będą sukcesywnie, na podstawie zapotrzebowania żądanego asortymentu
towaru złożonego przez Odbiorcę telefonicznie, potwierdzonego pisemnie, w terminie nie dłuższym
niż 12-24 godzin licząc od godziny złożenia zamówienia.
5. Jedyna podstawą dokonania każdej dostawy jest złożone przez Odbiorcę zamówienie.
6. Dostawa żywności następować będzie w miejscu określonym zgodnie z ust. 2. Odbiorca
potwierdzi zgodność dostawy pod względem ilościowym i jakościowym w dokumencie odbioru
( protokole, WZ Wykonawcy, itp.) co stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury/ rachunku.
Dokument odbioru jw. stanowić będzie złącznik do faktury/ rachunku.
7. Zakres dostaw będzie zgodny z opisem przedmiotu zamówienia- zestawieniem kosztów zadania
stanowiącym załącznik nr 4 do umowy.
§3
WYNAGRODZENIE ZA WYKONANIE PRZEDMIOTU UMOWY
1. Strony ustalają wartość maksymalnego wynagrodzenia zgodnie z ofertą Wykonawcy na zadanie

na kwotę:
wartość wynagrodzenia brutto...................................................................zł
Słownie: ….....................................................................................................................zł
2. Wynagrodzenie to obejmuje całość kosztów związanych z kompleksową realizacją zadania.
Faktury VAT/rachunki za zamówiony towar dostarczane winny być wraz z towarem.
3. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności przelewem na konto Wykonawcy
wskazane na fakturze VAT bądź rachunku, w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo
wystawionej faktury VAT/rachunku.
4. Za termin zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§4
ROZLICZENIE
1. Na fakturze VAT Wykonawca wymieni:
•

nabywcę, tj. Zespół Żłobków Miejskich w Słupsk

•

odbiorcę,

•

towar opisany w sposób zgodny z przedmiotem niniejszej umowy

•

jednostkę miary zgodnie z niniejszą umową,

•

ilość towaru,

•

jego cenę jednostkową netto,

•

stawkę podatku VAT,

•

wartość brutto.

2.

Na rachunku Wykonawca wymieni:
•

nabywcę, tj. Zespół Żłobków Miejskich w Słupsku;

•

odbiorcę;

•

towar opisany w sposób zgodny z przedmiotem niniejszej umowy,

•

jednostkę miary zgodnie z niniejszą umową

•

ilość towaru,

•

jego cenę jednostkową,

•

wartość brutto.

3. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu Zamawiającego.
4. W przypadku nie dopełnienia wymagań, określonych w ust. 1 i ust. 2 oraz w § 2 ust. 6,
Zamawiający wstrzyma się od zapłaty całości lub części należności do czasu uzupełnienia
dokumentów, przy czym termin zapłaty liczy się od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej
faktury/rachunku wraz z dokumentem odbioru.
5. Zamawiający nie ponosi skutków zwrotu do Wykonawcy nieprawidłowo wystawionych faktur
VAT/ rachunków.
§5
WYMAGANIA ODNOŚNIE DO TOWARU ORAZ SPOSÓB I MIEJSCE DOSTAWY
1. Wykonawca dostarczy towar zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie
żywności i żywienia ( Dz. U. Z 2010 r. Nr 136, poz. 914 z późniejszymi zmianami) wraz z aktami
wykonawczymi, rozporządzeniami Unii Europejskiej, w szczególności rozporządzeniem ( WE) Nr
852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków
spożywczych ( Dziennik Urzędowy UE, wydanie specjalne w języku polskim, rozdział 13, tom 34,
str. 319) , rozporządzeniem (WE) Nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia
2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski
Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa
żywności ( Dz. U. UE L z dnia 1 lutego 2002 r. ) oraz opisem przedmiotu zamówienia zgodnym z
Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Opakowanie jednostkowe oraz zbiorowe, powinny być oznakowane i zawierać informacje
dotyczące m. in. ; nazwy dystrybutora, nazwy towaru, jego klasy jakościowej , daty produkcji,
terminu przydatności do spożycia. Opakowania powinny być wykonane z materiałów
przeznaczonych do kontaktu z żywnością.
3. Strony ustalają, że jakość towaru odpowiadać będzie wymaganiom Polskich Norm. Wyroby będą
oznaczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Dowóz towaru nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy, ubezpieczonym transportem, do Odbiorcy.
5. Wykonawca dostarczy towar transportem przystosowanym do przewozu żywności, zgodnie z
obowiązującymi przepisami. Wykonawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć towar na czas
przewozu i ponosi odpowiedzialność za braki i wady powstałe w czasie transportu.

6. Zawartość zanieczyszczeń w produkcie oraz dozwolonych substancji dodatkowych i substancji
pomagających w przetwarzaniu, a także wymagania mikrobiologiczne muszą być zgodne z
aktualnie obowiązującymi przepisami.
7. Wykonawca wszystkie dostawy do Odbiorcy będzie realizował od poniedziałku do piątku w
godzinach:
•

od 630 do 700– dostawy przetworów mlecznych i nabiału

8. W wyjątkowych sytuacjach strony umowy dopuszczają zmianę godziny dostawy po uprzednim
uzgodnieniu telefonicznym pomiędzy Wykonawcą i Odbiorcą ( dostawy winny być realizowane w
godzinach pracy Odbiorcy).
9. Wykonawca zobowiązuje się, na żądanie Zamawiającego do wymiany towaru jednego rodzaju na
inny rodzaj z zachowaniem zasady równoważności i równowartości.
§6
ODBIÓR JAKOŚCIOWY ORAZ ILOŚCIOWO-WARTOŚCIOWY
1. Odbiór towaru będzie dokonywany w magazynie Odbiorcy, w oparciu o złożone zamówienie i
obowiązujące normy jakościowe.
2. Dla określenia jakości odbieranego towaru Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli przez
SANEPID, jakości surowców użytych do produkcji, stanu sanitarno- higienicznego pomieszczeń,
urządzeń i maszyn produkcyjnych, higieny osobistej zatrudnionego personelu,warunków
socjalnych, warunków magazynowania surowców i gotowych przetworów, sposobu transportu
towaru.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania w ciągu trwania umowy poboru prób
dostarczanego towaru oraz ich przebadanie na koszt Wykonawcy we właściwym laboratorium
celem określenia zgodności towaru z normami jakościowymi. Dwukrotny negatywny wynik
badanego towaru stanowić będzie podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z
przyczyn występujących po stronie Wykonawcy, a Zamawiający naliczy karę zgodnie z § 8 ust. 2
lit a) niniejszej umowy.
4. Odbiorca po stwierdzeniu niezgodności ilościowych albo wad jakościowych w momencie
dostawy, odmówi przyjęcia zakwestionowanej partii towaru i zażąda wymiany na wolny od wad i
zgodny ilościowo z pierwotnym zamówieniem w terminie, o którym mowa w § 5 ust.7 a) lub do
trzech godzin od chwili stwierdzenia nieprawidłowości w dostawie jw. w przypadku dostawy, o
której mowa w § 5 ust. 7 b). W przypadku dotrzymania terminów jw. Odbiorca nie będzie
wszczynał procedury reklamacyjnej. Zamienna partia towaru podlega odbiorowi ilościowemu i

jakościowemu.
5. W przypadku dostarczenia towaru niezgodnego z zamówieniem lub niewłaściwej jakości bądź
niedostarczenia zamówionego towaru, a także nie dokonania jego wymiany na towar właściwy w
terminach określonych w ust.4, Zamawiający ma prawo dokonania zakupu zamówionego towaru w
dowolnej jednostce handlowej. Koszty powstałe z tego tytułu obciążają Wykonawcę.
6. Jeżeli przedstawiciel Wykonawcy nie uzna oceny Odbiorcy co do kwestionowanej ilości towaru
i/lub jego jakości, Odbiorca odmówi przyjęcia zakwestionowanej partii i rozpocznie procedurę
reklamacyjną na podstawie sporządzonego przez siebie protokołu reklamacyjnego,powiadamiając o
tym niezwłocznie Wykonawcę.
7. Jeżeli Wykonawca nie uzna reklamacji, Zamawiający ma prawo do pobrania za pośrednictwem
SANEPID-U próby towaru i przekazania do zbadania w specjalistycznym laboratorium. Orzeczenie
stanowi ostateczną podstawę do określenia jakości towaru. Koszty badań laboratoryjnych ponosi
strona, która błędnie oceniła jakość towaru.
8. W przypadku potwierdzenia słuszności reklamacji zgłoszonej przez Zamawiającego, Wykonawca
po uzgodnieniu z Odbiorcą, ustali sposób i termin dostarczenia partii towaru wolnej od wad w
terminie 2 dni od daty wydania orzeczenia, bez żądania dodatkowych opłat z tego tytułu, z
zastrzeżeniem postanowień ust. 5. Dostarczona partia towaru podlega odbiorowi ilościowemu i
jakościowemu.
9. W przypadku braku możliwości dostarczenia partii Towaru wolnej od wad Zamawiający naliczy
kary umowne zgodnie z § 8.
10. Jeżeli Wykonawca nie uzna reklamacji, Zamawiający może skierować sprawę na drogę
postępowania sądowego.
§7
WIERZYTELNOŚCI
Wykonawca nie może przenieść wierzytelności należnych z tytułu umowy bez zgody
Zamawiającego wyrażonej na piśmie.

§8
KARY UMOWNE

1.

Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy stronom przysługują kary

umowne.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości :
•

15% wartości brutto umowy określonej w § 3 ust.1,gdy Zamawiający odstąpi od umowy z
powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,oraz w razie odstąpienia od umowy
przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;

•

0,2% wartości brutto umowy określonej w § 3 ust. 1.

3. Jeżeli szkoda spowodowana niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przekroczy
wartość naliczonych kar umownych, Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania
uzupełniającego na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.
4. Wykonawca nie będzie mógł zwolnić się od odpowiedzialności względem Zamawiającego w
sytuacji, gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę było
następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy przez
jego kooperantów/ podwykonawców.
5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należności powstałych po stronie
Wykonawcy w związku z realizacją niniejszej umowy.
§9
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1) Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy:
•

•

ze skutkiem natychmiastowym w przypadku trzykrotnego
-

niedotrzymania terminów dostaw przez Wykonawcę;

-

dostarczenia towaru z brakami ilościowymi.

ze skutkiem natychmiastowym w przypadku opisanym w § 6 ust 3 umowy.
-

dwukrotnego naruszenia norm jakościowych dostarczanego towaru.

2) W razie wystąpienia 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 powyższych
okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu
z tytułu wykonania części umowy.
3. Poza przypadkami, o których mowa powyżej Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od

umowy, jeżeli Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych
przyczyn, albo nie kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.
§ 10
TERMIN OBOWIĄZYNIA UMOWY
Umowa obowiązuje od dnia podpisania do dnia 31 grudnia 2014 r.
§ 11
MOŻLIWE ZMIANY W ZAWARTEJ UMOWIE ORAZ WARUNKI TAKIEJ ZMIANY.

1. Umowa może być zmieniona w stosunku do złożonej oferty i na niżej wymienionych warunkach:
a) w stosunku do wartości umowy:
- zmiany cen zawartych w ofercie tj. w zestawieniu kosztów zadania ( załącznik nr 3)
jedynie w udokumentowanych przypadkach, których nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia umowy, to jest :
- urzędowej zmiany stawki podatku VAT,
b)

inne:
- w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np. gdy obniży to

koszty realizacji zadania );
2. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może
wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
3. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych:
–

zmiana danych związanych z obsługą administracyjno – organizacyjną Umowy (np.
zmiana numeru rachunku bankowego)

–

zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między
stronami.
§ 12
WYPOWIEDZENIE UMOWY

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy w przypadku
określonym w art. 70 § 1 KC.
2. Zamawiający może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy
Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny nie rozpoczął wykonywania przedmiotu umowy w

wyznaczonym terminie, mimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.
§ 13
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ( SIWZ ) oraz oferta Wykonawcy stanowią
integralną część przedmiotowej umowy.
2. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają zgody Stron oraz pod rygorem nieważności
zachowania formy pisemnej w postaci aneksu i będą dopuszczalne w granicach normowania
Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. Z 2010 r.
Nr 113, poz. 759 ze zm).
3. Wszelkie spory związane z wykonaniem umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla miejsca
siedziby Zamawiającego. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy
ustawy.
4. Prawo Zamówień Publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.
5. Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 1 egzemplarz dla
Zamawiającego, a 2 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAŁĄCZNIKI:
1.

Formularz oferty.
2. Zestawienie kosztów zadania.
3.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
…........................................
(pieczęć i podpis Wykonawcy

Zatwierdzam warunki umowy

