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Pałac Młodzieży w Warszawie 

Pl. Defilad 1  

00-901 Warszawa 

REGON:   00187062 

NIP:    525-15-70-588 

Adres:    00-901 Warszawa, Pl. Defilad 1 

Tel.    22/ 620-33-63 

Fax:    22/ 620-54-11 

Strona internetowa:  www.pm.waw.pl 

e-mail    info@pm.waw.pl 

 

 

 

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO          

NA DOSTAWY 

 

PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

 
o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy 

 z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 

 (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zm.) – zwanej dalej „ustawą”. 

 

na  

 

„Dostawę artykułów spożywczych  

do Ośrodka Wypoczynkowego Pałacu Młodzieży  

w Pieczarkach k/Giżycka woj. warmińsko-mazurskie” (2) 

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

 

 

 

       Zatwierdził:  

 

 

 

 

 

 

Warszawa, dnia 3 kwietnia 2012 r. 

http://www.pm.waw.pl/
mailto:info@pm.waw.pl
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Rozdział I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Pałac Młodzieży w Warszawie, zwany dalej „Zamawiający”, 

2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 tys. euro 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej 

dalej ustawą (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759).  

3. Adres Zamawiającego: 

      Pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa 

4. REGON: 000187062 

5. NIP: 525-15-70-588 

6. tel. 22/ 620-33-63 

7. fax: 22/ 620-54-11 

8. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia SIWZ:                  

www.pm.waw.pl 

9. Godziny pracy Zamawiającego: od 9.00 do 15.00 w dni robocze od poniedziałku do piątku. 

10. Zamawiający wymaga, aby wszelkie pisma związane z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia publicznego, w tym wszelkie zapytania, oświadczenia oraz informacje o wniesieniu 

odwołania były kierowane wyłącznie na wyżej wskazany adres. Jakiekolwiek inne 

zaadresowanie może wpłynąć na złe skierowanie pisma, za co Zamawiający nie ponosi 

odpowiedzialności (może spowodować niezachowanie ustawowych terminów z winy 

wnoszącego). 

 

Rozdział II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia poniżej: 200.000 EURO.  

 

Rozdział III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów żywnościowych tj.:, mrożonek, jaj ściółkowych, 

nabiału do Ośrodka Wypoczynkowego Pałacu Młodzieży w Pieczarkach/Giżycka woj. warmińsko-

mazurskie od dnia 27 czerwca 2012 r. do 22 sierpnia 2012 r. Przedmiot zamówienia został 

podzielony na 3 zadania: 

 

Zadanie nr 1 – Dostawa mrożonek 

Zadanie nr 2 – Dostawa jaj ściółkowych 

Zadanie nr 3 – Dostawa nabiału 

Wspólny Słownik Zamówień CPV: 15800000-6, 15500000-3, 15221000-3, 15232000-3, 

15331170-9, 03142500-3. 
 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na 

poszczególne Zadania. Oferta musi być złożona na cały wyszczególniony w danym Zadaniu 

asortyment. Nie ma możliwości dalszego podziału Zadania.  
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Rozdział  IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin realizacji zamówienia – od dnia 27 czerwca 2012 r. do 22 sierpnia 2012 r. 
          

 

Rozdział V. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW. 
 

1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:        

     a) zawarte  w art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy Pzp.   

 posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie 

nie mniejszym niż to wynika z przedmiotu zamówienia; na potwierdzenie spełniania 

warunku Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie oraz dokumenty, wskazane  

w poniższym pkt VI SIWZ; 

 posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie; o zamówienie mogą ubiegać się 

Wykonawcy którzy w okresie 3 lat przed datą wszczęcia postępowania zrealizowali 

zamówienie w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy                 

i doświadczenia (przynajmniej dwie) – na potwierdzenie spełnienia warunku 

Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie wskazane w poniższym pkt. VI 

SIWZ. 

 posiadają potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia – na potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawca zobowiązany jest 

złożyć oświadczenie wskazane w poniższym pkt. VI SIWZ. 

 znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 

– na potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawca zobowiązany jest złożyć – 

oświadczenie, wskazane w poniższym pkt. VI SIWZ. 

2. Ocena spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie 

na zasadzie oceny oświadczeń i dokumentów: spełnia/nie spełnia wymaganego warunku. 
 

 

 

ROZDZIAŁ VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU       

W POSTĘPOWANIU. 

 

Każdy Wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określone 

w art. 22 ust 1 ustawy Pzp wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 SIWZ.W celu potwierdzenia, że 

Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności               

w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia oraz, że nie podlega wykluczeniu na 

podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., Wykonawca 

musi załączyć do oferty wymagane poniżej dokumenty: 

 oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie        

art. 24 oraz spełnia warunki ubiegania się o udzielenie zamówienia określone                         

w art. 22  ustawy, na formularzu oświadczenia stanowiącym Załącznik Nr 3 i 4 do SIWZ.  

 aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
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zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania ofert.  

 wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy - w tym okresie) dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku 

wiedzy i doświadczenia (przynajmniej dwie) z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 

wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy 

zostały wykonane lub są wykonywane należycie – Załącznik nr 7 do SIWZ. 

 wykaz osób, które będą  uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – Załącznik Nr 6 do 

SIWZ. Wykaz osób winien zawierać przynajmniej jedną osobę odpowiedzialną za kontakt 

z Zamawiającym, 

 pełnomocnictwo lub upoważnienie osób podpisujących ofertę, o ile nie wynika ono               

z innych ustaw  lub dokumentów przywołanych lub załączonych do oferty. Dokument 

pełnomocnictwa lub upoważnienia musi być przedstawiony w oryginale lub kopii – 

poświadczonej notarialnie, 

 Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału                        

w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części 

zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym 

dla Wykonawcy. 

 

UWAGA 

1) W przypadku, gdy Wykonawca jako załącznik do oferty dołączy kopię jakiegoś dokumentu, 

to kopia winna być pisemnie potwierdzona przez upoważnionych przedstawicieli 

Wykonawcy za zgodność z oryginałem. 

2) Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentu w przypadku, gdy kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do 

jej prawdziwości. 
 

 

ROZDZIAŁ VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ 

ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ      

I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO 

POROZUMIEANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują 

pisemnie.  

2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą telefaksu uważa 

się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata – w taki sposób, że mógł się z nimi 

zapoznać – przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie. 

3. Każdy z Wykonawców może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o udzielenie wyjaśnień 

dotyczących treści niniejszej SIWZ. Zapytanie należy przesłać do Zamawiającego z wyraźnym 

zaznaczeniem „ZAPYTANIE do przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów 

spożywczych”.  

4. Wyjaśnienie zostanie udzielone, jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do 

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

składania ofert. Pytania, wnioski dotyczące treści SIWZ można również kierować drogą 

elektroniczną na e-mail, a następnie niezwłocznie przesłać oryginał na adres Zamawiającego. 
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5. Kopię odpowiedzi wraz z opisem zapytania (bez podania źródła zapytania) Zamawiający 

jednocześnie przekaże wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ oraz udostępni na 

stronie internetowej, nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. 

6. Zamawiający nie zamierza zwoływać Wykonawców celem wyjaśnienia treści SIWZ. 

7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający w każdym czasie, przed terminem składania ofert 

może zmienić treść SIWZ. 

8. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, o co najmniej 1 dzień, jeśli uzna, iż w wyniku 

zmiany treści SIWZ nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu niezbędny jest 

dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. Przedłużenie terminu składnia ofert nie 

wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ. 

9. O każdej zmianie Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którym przekazał 

SIWZ  oraz zamieści informację na stronie internetowej w miejscu udostępnienia SIWZ. 

10. Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami: 

 

Teresa Kulik tel. 22/ 656-71-54, e-mail tkulik@pm.waw.pl  

Anna Gudzak tel. 22/ 656-66-05, e-mail agudzak@pm.waw.pl 

 

w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 9
00

 do 15
00

 . 

 
 

ROZDZIAŁ VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

 

ROZDZIAŁ IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem 

terminu składania ofert. 

 
 

ROZDZIAŁ X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

A)     OPIS  SPOSOBU  PRZYGOTOWANIA  OFERTY: 

1. Oferta winna być sporządzona w formie pisemnej na „Formularzu oferty – Formularzu 

cenowym” (Załącznik 1-2 do SIWZ). 

2. Zaleca się, aby wszystkie zapisane stronice oferty wraz z Załącznikami były ponumerowane. 

Do oferty należy dołączyć wykaz dokumentów i  oświadczeń składających się na ofertę. 

3. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. 

4. Jeden Wykonawca może złożyć ofertę na wykonanie więcej niż jednego zadania. Treść oferty 

musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

5. Wykonawca może przed terminem składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę pod warunkiem, 

że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o zmianie lub wycofaniu oferty przed 

terminem składania ofert. Zmiany należy złożyć według takich samych zasad jak składana oferta       

z dopiskiem: „ZMIANA”. 

6. Oferta winna być sporządzona na maszynie do pisania, na komputerze lub ręcznie – pismem 

czytelnym, np. długopisem, atramentem, tuszem lub innym trwałym sposobem. 

mailto:tkulik@pm.waw.pl
mailto:agudzak@pm.waw.pl
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7. Oferty należy składać w zaklejonych kopertach. Koperta powinna być zaadresowana na 

Zamawiającego z wyraźnym dopiskiem: 

 

„OFERTA na dostawę artykułów spożywczych – Zadanie Nr ..............“ 

Nie otwierać przed 12 kwietnia 2012 r. do godz. 12.00”. 

 

Poza oznaczeniami podanymi powyżej wskazane jest, aby koperta posiadała nazwę i adres Wykonawcy. 

 

B)    WYMOGI, KTÓRYCH NIESPEŁNIENIE SPOWODUJE ODRZUCENIE OFERTY: 

1.  Wykonawcy przedstawią oferty zgodne z wymogami SIWZ oraz z ogólnie obowiązującymi  

przepisami prawa. 

2.   Oferta winna być sporządzona pisemnie, w języku polskim. 

3. Wszystkie dokumenty w językach obcych należy dostarczyć wraz z tłumaczeniem na język 

polski, poświadczonym przez Wykonawcę.  

4. Oferta oraz wszelkie załączniki do oferty Wykonawcy winny być podpisane przez 

upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy, opieczętowane oraz datowane. 

5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni ustanowić pełnomocnika 

do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu i takie pełnomocnictwo należy dołączyć do 

oferty. Jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone pełnomocnictwo 

określającego jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.     

W przypadku złożenia kserokopii, pełnomocnictwo musi być potwierdzone za zgodność                  

z oryginałem przez pełnomocnika. Zamawiający przed podpisaniem umowy może żądać do 

wglądu oryginał lub notarialnie potwierdzoną kopię pełnomocnictwa. 

6. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, winny być parafowane przez osoby 

podpisujące ofertę, opieczętowane oraz opatrzone datą zmiany. 

7. Oferta musi zawierać prawidłowo wypełniony „Formularz oferty – Formularz cenowy” 

Załączniki od Nr 1-2 do SIWZ. 

8. Dostawy w terminach i ilościach wg bieżących potrzeb.  

      Częstotliwość i czas dostaw –  maksymalnie do 2 godziny od otrzymania zamówienia: 

 

1. dostawy (część 2) – 2 razy w tygodniu, 

2. dostawy (część 1, 3) – 3 razy w tygodniu, 

 

do magazynu żywnościowego w Ośrodku Wypoczynkowym Pałacu Młodzieży w Pieczarkach 

własnym  transportem i na własny koszt. 

 

9. Bezzwłoczne uwzględnienie uzasadnionych reklamacji jakości i ilości dostaw.  

10. Stałość cen na okres trwania umowy. 

11. Termin płatności – 21 dni licząc od dnia dostarczenia poprawnie wystawionej faktury do 

siedziby Zamawiającego. 

 

ROZDZIAŁ XI. DO OFERTY NALEŻY DOŁĄCZYĆ N/W DOKUMENTY: 

1. Wypełniony „Formularz oferty”, stanowiący Załącznik Nr 1 do SIWZ. 

2. Wypełniony „Formularz cenowy“, stanowiący Załącznik Nr 2 do SIWZ. 
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3. Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające posiadanie atestów na wszystkie zaoferowane  

produkty oraz potwierdzenie gotowości dostarczenia ich do Zamawiającego na jego żądanie. 

– załączyć do oferty. 

4. Oświadczenie Wykonawcy, że wszystkie oferowane produkty spełniają wymagania 

ustawodawstwa  żywnościowego (w tym ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia 

Dz.U.2006 nr 171 poz. 1225).   

 

UWAGA: 

1) W przypadku, gdy Wykonawca jako załącznik do oferty dołączy kopię jakiegoś dokumentu, to 

kopia winna być pisemnie potwierdzona przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy za 

zgodność z oryginałem. 

2) Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentu w przypadku, gdy kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do 

jej prawdziwości. 

3) Wykonawca może wykorzystać załączone do SIWZ druki przygotowane przez Zamawiającego 

(formularz oferty oraz inne Załączniki). W przypadku przygotowania oferty lub złożenia 

oświadczeń na własnych formularzach muszą one bezwzględnie zawierać wszystkie rubryki       

i treść zamieszczone w załączonych do SIWZ wzorach. Oferty Wykonawców, którzy dołączą 

do oferty załączniki o innej treści niż określona w SIWZ zostaną odrzucone. 
 

 

 

ROZDZIAŁ XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Oferty przygotowane wg warunków i wymogów określonych w niniejszej siwz należy złożyć                

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 kwietnia 2012 roku do godz. 12
00

 w siedzibie 

Zamawiającego w Warszawie, Pl. Defilad 1 – sekretariat I piętro, pokój 203.W przypadku 

przesłania oferty pocztą, decydująca jest data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego. 

2. Oferty złożone po terminie będą zwrócone Wykonawcom bez otwierania. 

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 kwietnia 2012 r. o godz.12
15

 w siedzibie Zamawiającego                      

w Warszawie, Pl. Defilad 1 – sala konferencyjna I piętro, pokój 204. Przy otwarciu ofert mogą 

być obecne osoby reprezentujące Wykonawców. 

4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert podaje się kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia. 

5. Po otwarciu każdej oferty, do wiadomości zebranych podaje się imię i nazwisko, nazwę (firmę) 

oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące 

ceny oferty. 

6. Na posiedzeniu niejawnym Komisji, oferty będą podlegały badaniu pod względem formalnym. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do pisemnego wezwania każdego z Wykonawców w celu 

udzielenia dodatkowych wyjaśnień na temat złożonej oferty. Dodatkowe wyjaśnienia, winny 

być udzielane na piśmie. 

7. W momencie otwarcia ofert nie przewiduje się pełnej oceny ważności poszczególnych ofert. 

Ocena taka nastąpi niezwłocznie po wyznaczonym terminie otwarcia.  

8. W przypadku stwierdzenia ofert nieważnych Zamawiający wykluczy je z dalszego 

postępowania zawiadamiając o tym fakcie zainteresowanego Wykonawcę. 

9. Na wniosek zainteresowanych Wykonawców przesłane zostaną informacje z czynności 

otwarcia ofert – zgodnie z art. 86 ust. 3 i 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych. 

 

 



Zamawiający: Pałac Młodzieży w Warszawie 

Przetarg nieograniczony na „Dostawę artykułów spożywczych do Ośrodka Pałacu Młodzieży w Pieczarkach k/Giżycka 

woj. warmińsko-mazurskie” (2) 

Oznaczenie sprawy: PM/EO-343-16/12 

 

 8 

ROZDZIAŁ XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY  

1. Cenę oferty należy obliczyć oddzielnie dla każdej oferty częściowej   

2. Cena jednostkowa netto winna być zgodna z taką jaka będzie widniała na fakturze (za sztukę lub 

opakowanie). Ceną podlegającą ocenie jest cena oferty brutto.  

3. Cena jednostkowa netto obejmuje wszelkie koszty realizacji przedmiotu umowy takie jak np.: 

koszty opakowania, transportu krajowego i zagranicznego, załadunku i rozładunku, ceł, opłat 

granicznych, ubezpieczenia oraz powinna uwzględniać ewentualne rabaty  i upusty. 

4. Cenę  oferty  należy  podać w złotych polskich ( PLN). 

 
 

ROZDZIAŁ XIV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ 

KIEROWAŁ PRZY WYBORZE  

 

1. Oferty będą badane i oceniane wyłącznie w oparciu o kryteria zawarte w niniejszej siwz oraz 

ogólne zasady określone w ustawy – Prawo zamówień publicznych. 

2. Zamawiający dokona oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty jedynie spośród ofert złożonych 

przez Wykonawców niewykluczonych z postępowania oraz ofert nieodrzuconych. 

3. Złożone oferty będą oceniane wg następujących kryteriów: 

 
 

   1   cena           100% 

   RAZEM                      100% 

 

Kryteria mają przyporządkowaną ilość punktów w skali od 0 do 100, zgodnie z posiadaną wagą,  

np. cena – waga 100%,             maksymalna ilość punktów           100 

 

Poszczególne kryteria będą oceniane w następujący sposób: 

 

Cena 

Oferta o najniższej cenie otrzyma                                                     100 punktów 

Oferty inne otrzymają ilość punktów obliczoną wg wzoru: 

                             wartość oferty o najniższej cenie 

                    ---------------------------------------------------------  x       100 punktów 

                                    wartość oferty badanej 

 

4. Zamawiający będzie oceniał każdą ze zgłoszonych do przetargu ofert oddzielnie w zakresie 

poszczególnych części oferty. 

5. Wybór najkorzystniejszej oferty: Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta 

odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej SIWZ i zostanie oceniona jako 

nakorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. 

6. Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana, Zamawiający powiadomi o miejscu i terminie 

podpisania umowy, nie później jednak niż w okresie związania ofertą. Nie stawienie się 

Wykonawcy w wyznaczonym miejscu i terminie zostanie potraktowane jako uchylenie się od 

zawarcia umowy. 
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ROZDZIAŁ XV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest do podpisania umowy w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty 

przekazania mu przez Zamawiającego umowy. 

2. Osoba podpisująca umowę powinna legitymować się stosownym pełnomocnictwem. 
 

 

ROZDZIAŁ XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO 

WYKONANIA UMOWY 

 

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

ROZDZIAŁ XVII. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCOM  

 

Zgodnie z art.180 ustawy Pzp wobec czynności Zamawiającego podjętych niezgodnie z ustawą       

w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub zaniechania przez Zamawiającego 

czynności, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy, Wykonawcy przysługuje wyłącznie 

wobec czynności: 

1. opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu,  

2. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 

3. odrzucenie oferty odwołującego.  

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 

ustawy (faxem lub pocztą elektroniczną) albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały wysłane w inny 

sposób (pisemnie).  

Odwołanie dotyczące treści ogłoszenia lub postanowień SIWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia 

zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia 

siwz na stronie internetowej. Odwołanie  wobec innych czynności wnosi się w terminie 5 dni od 

dnia, w którym  powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć 

wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Odwołanie wnosi się do 

Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem 

elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 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. Zastosowanie ma art. 

27 ust.2. Pozostałe informacje na ten temat znajdują się w rozdziale 2 (art. 180-198) ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 
     

ROZDZIAŁ XVIII. MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI 

ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE UMOWĘ RAMOWĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY 

PRZEWIDUJE ZAWARCIE UMOWY RAMOWEJ. 

 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
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ROZDZIAŁ XIX. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH 

UZUPEŁNIAJĄCYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT. 6 I 7 LUB ART. 134 

UST. 6 PKT. 3 i 4 ORAZ OKOLICZNOŚCI , PO KTÓRYCH ZAISTNIENIU BĘDĄ ONE 

UDZIELANE, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE UDZIELENIE TAKICH 

ZAMÓWIEŃ. 

 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego. 

 

    

ROZDZIAŁ XX. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIENIA OFERT WARIANTOWYCH 

ORAZ MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY 

WARIANTOWE, JEŻELI ZAMAWIAJACY DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE. 

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych  

 

 

ROZDZIAŁ XXI. ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY 

INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA 

POROZUMIEWANIE SIĘ DROGA ELEKTRONICZNĄ 

 

Zamawiający dopuszcza możliwości porozumiewania się drogą elektroniczną. 

Pytania, wnioski dotyczące treści można kierować drogą elektroniczną na e-mail: 

agudzak@pm.waw.pl; tkulik@pm.waw.pl, a następnie niezwłocznie przesłać oryginał na adres 

Zamawiającego. 
 

 

 

ROZDZIAŁ XXII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ 

BYĆ PROWDZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ, 

JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ROZLICZENIA W WALUTACH OBCYCH.  

 

Wszelkie rozliczenia Zamawiający prowadził  będzie z Wykonawcą w PLN (złotych polskich).  

 

 

 

ROZDZIAŁ XXIII. JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE AUKCJĘ 

ELEKTRONICZNĄ: 

 

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

 

 

 

 

mailto:aleksandra_szpet@wp.pl
mailto:tkulik@pm.waw.pl
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Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

Załącznik Nr 1  – Formularz oferty   

Załącznik Nr 2  – Formularz cenowy 

Załącznik Nr  3 – Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 22  

Załącznik Nr  4 – Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 24  

Załącznik Nr 5 – Projekt umowy 

Załącznik nr 6 – Wykaz osób 

Załącznik nr 7 – Doświadczenie zawodowe 
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Załącznik nr 1 

O F E R T A 
 

Nazwa i siedziba  Wykonawcy: 

 

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

 

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

Oferujemy gotowość wykonania zamówienia publicznego zgodnie z opisem przedmiotu 

zamówienia i wypełnionym formularzem cenowym na Dostawę  artykułów spożywczych do 

Ośrodka Wypoczynkowego Pałacu Młodzieży w Pieczarkach woj. warmińsko-mazurskie w okresie 

od dnia 27 czerwca 2012 r. do 22 sierpnia 2012 r.  

   

1. Ogólna cena ofertowa wynosi:  

Zadanie 1 

.................................................................................................................................................PLN netto bez podatku VAT 

 .......................................................................................................................PLN brutto z …….......... % podatkiem VAT 

słownie: ........................................................................................................................................................................PLN  

 

Zadanie 2 

.................................................................................................................................................PLN netto bez podatku VAT 

 .......................................................................................................................PLN brutto z …….......... % podatkiem VAT 

słownie: ........................................................................................................................................................................PLN  

 

Zadanie 3 

........................................................................................................................................... ......PLN netto bez podatku VAT 

 .......................................................................................................................PLN brutto z …….......... % podatkiem VAT 

słownie: ........................................................................................................................................................................PLN  

 

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz 

zdobyliśmy  konieczne informacje do przygotowania oferty. 

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

4. Oświadczamy, że zawarty w SIWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany              

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

wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

5. Cena podana w punkcie 1 niniejszej oferty stanowi podstawę do zawarcia umowy i nie 

będzie podlegała żadnym negocjacjom na szkodę Zamawiającego. 

6. Numer rachunku bankowego Wykonawcy, na który następować  będzie płatność za 

realizację umowy:  .....................................................................................................................                  

7. Wyrażamy zgodę na termin płatności 21dni od dostarczenia faktury. 

8. Ustalamy częstotliwość dostaw –  maksymalnie do 2 godzin od otrzymania zamówienia,  
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1. dostawy (część 2) – 2 razy w tygodniu, 

2. dostawy (część 1, 3) – 3 razy w tygodniu 

 

do magazynu żywnościowego w Ośrodku Wypoczynkowym Pałacu Młodzieży w Pieczarkach 

własnym  transportem i na własny koszt. 

 

9. Potwierdzamy gotowość bezzwłocznego uwzględnienia uzasadnionych reklamacji jakości     

i ilości dostaw. 

10. Osoba upoważniona do reprezentowania firmy …………………..………………………….. 
 

 

 

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

 

                           

         ………………………………………………………………………….. 
                  (Podpis i pieczęć upoważnionego Przedstawiciel)a) 
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Załącznik nr 2 

 

FORMULARZ CENOWY 

 

Zadanie 1 – Mrożonki  

 
  L.p. Nazwa j.m. 

 

Ilość Cena netto 

jednostki 

PLN 

Wartość 

Netto PLN Stawka VAT 

 

Brutto PLN 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.   Brokuł róża 2,5 kg kg 200     

2.  Brukselka 2,5 kg kg 200     

3.  Ciasto francuskie opakowanie od 

1,5 do 3 kg 

kg 35     

4.  Dorsz filet b/s skóry Shatterpack 

(ryby układane warstwami, 

przekładane folią) 

kg 200     

5.  Fasola szparagowa żółta cała 2,5 

kg 

kg 175     

6.  Fasola szparagowa zielona cała 

2,5 kg 

kg 175     

7.  Fasola szparagowa zielona cięta 

2,5 kg 

kg 175     

8.  Kalafior Romanesco pakowany 

2,5 kg 

kg 225     

9.  Kalafior róża 2,5 kg kg 225     

10.  Kukurydza kolby szt 1100     

11.  Kurka cała pakowana od 150 do 

250g 

kg 10     

12.  Marchew młoda cała 2,5 kg kg 225     
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13.  Marchew paryska 2,5 kg kg 225     

14.  Marchew z groszkiem 2,5 kg kg 120     

15.  Mieszanka kompotowa                  

4-składnikowa 2,5 kg 

kg 1200     

16.  Morszczuk filet Shatterpack 

(ryby układane warstwami, 

przekładane folią) 

kg 130     

17.  Puree z dyni 2,5 kg kg 75     

18.  Szpinak liście 2,5 kg kg 150     

19.  Śledzie typu Matjas, solone, 

wiadro 

kg 3     

20.  Talarki ziemniaczane 2,5 kg kg 180     

21.  Tilapia filet Shatterpack (ryby 

układane warstwami, przekładane 

folią) 

kg 135     

22.  Włoszczyzna paski 2,5 kg kg 400     
 

Zapis słowny: 

Wartość dostawy netto:.....................................................................................................................................................................zł.  

Wartość dostawy brutto: .................................................................................................................................................................. zł.   

Termin dostawy:  2  godziny od otrzymania zamówienia, trzy razy w tygodniu. 

Termin płatności: 21  dni od dostarczenia faktury. 

 
 

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

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

        ………………………………………………………………………………….. 
                 (Podpis i pieczęć upoważnionego Przedstawiciel)a) 
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Załącznik Nr 2 

 

FORMULARZ CENOWY 

 

Zadanie 2 – Jaja  

 
  

L.p. 

Nazwa j.m. 

 

Ilość Cena netto 

jednostki 

PLN 

Wartość 

Netto PLN Stawka VAT 

 

Brutto PLN 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1  Jaja z chowu ściółkowego                      

w wytłaczankach na  30 szt. 

wysterylizowane, duże L (masa 1 jaja od 

63g do 73g) 

szt 4500     

 

 

Zapis słowny: 

Wartość dostawy netto:....................................................................................................................................................................zł.  

Wartość dostawy brutto: .   ............................................................................................................................................................. zł.   

Termin dostawy:  2  godziny od otrzymania zamówienia, dwa razy w tygodniu. 

Termin płatności: 21  dni od dostarczenia faktury. 

 
 

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

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

        ………………………………………………………………………………………………….. 
          (Podpis i pieczęć upoważnionego Przedstawiciel)a) 
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Załącznik Nr 2 

 

FORMULARZ CENOWY 

Zadanie 3 – Nabiał  

 
  L.p. Nazwa j.m. 

 

Ilość Cena netto 

jednostki 

PLN 

Wartość 

Netto PLN Stawka VAT 

 

Brutto PLN 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 2 Deser PAULA 0,200 kg szt 2000     

2.  Drożdże 1 szt – 100g kg 6     

3.  Jogurt z kawałkami owoców 

opakowanie 190g  

szt 2500     

4.  Jogurt typu Jogobella opakowanie 

150g  

szt 2500     

5.  Jogurt  naturalny opakowania 

jednostkowe 400g 

szt 1500     

6.  Jogurt z owocami i musli – 

opakowanie jednostkowe kubek 230g 

przy dostawach jednakowa waga 

kubków, smaki różne np. jabłko, 

truskawka, śliwka, morela 

szt 2500     

7.  Masło extra z zawartością tłuszczu 

nie mniej niż 80% opakowanie 

kostka 200g 

kg 200     

8.  Masło o zawartości tłuszczu nie 

mniej niż 80% opakowanie 

jednostkowe 10g 

szt 6000     

9.  Mleko UHT 2% tłuszczu, 

opakowanie karton 1,5l 

szt 1700     
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10.  Napój mleczny typu Monte Drink 

Zott 200g  

szt 2500     

11.  Ser twardy typu edamski kl.1            

o zawartości tłuszczu od 22% do 

26% lub w suchej masie 45%,          

w kształcie bloku 

kg 140     

12.  Ser twardy typu podlaski kl.1            

o zawartości tłuszczu od 22% do 

26% lub w suchej masie 45%,          

w kształcie bloku 

kg 120     

13.  Ser twardy typu Gouda kl.1               

o zawartości tłuszczu od 22% do 

26% lub w suchej masie 45%,          

w kształcie bloku 

kg 80     

14.  Ser wędzony typu Edamski kl.1        

o zawartości tłuszczu od 22% do 

26% lub w suchej masie 45%,          

w kształcie bloku 

kg 50     

15.  Ser twardy typu Złoty Mazur kl.1     

o zawartości tłuszczu od 22% do 

26% lub w suchej masie 45%,          

w kształcie bloku  

kg 180     

16.  Ser typu marmurek kl. 1 o zawartości 

tłuszczu od 22% do 26% lub w 

suchej masie 45%, w kształcie bloku 

kg 40     

17.  Ser sałatkowo-kanapkowy typu 

FETA opakowania kostki do 1 kg 

przy dostawach jednakowa waga 

kostek 

kg 5     

18.  Ser typu CABBRI BON TUREK 

120g okrągły naturalny  

szt 920     
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19.  Ser pleśniowy typu Gorgonzola 

GALBANI 150g  

szt 40     

20.  Serek typu Tartare opakowanie 

jednostkowe 20g mix catering 

szt 4800     

21.  Serek topiony typu Hochland krążki 

różne smaki zawartość tłuszczu w 

100g od 28% do 30%, opakowanie 

jednostkowe 25g 

szt 540     

22.  Serek homogenizowany smaki: 

truskawkowy, waniliowy, 

brzoskwiniowy, wiśniowy, 

cytrynowy, opakowanie jednostkowe 

kubek od 100 do 150g, przy 

dostawach jednakowa waga kubków 

szt 2500     

23.  Śmietana Piątnica 18% tłuszczu 

opakowanie kubek 400ml 

szt 340     

24.  Śmietana UHT 1l  30% szt 200     

25.  Twaróg sernikowy opakowanie  1 kg 

typu Piątnica 

kg 200     

26.  Wyroby garmażeryjne: kluski śląskie 

op. 1-3 kg 

kg 300     

27.  Wyroby garmażeryjne: kopytka op. 

1-3 kg 

kg 300     

 

 

Zapis słowny: 

Wartość dostawy netto:....................................................................................................................................................................zł.  

Wartość dostawy brutto: .   ............................................................................................................................................................. zł.   

Termin dostawy:  2  godziny od otrzymania zamówienia, trzy razy w tygodniu. 
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Termin płatności: 21  dni od dostarczenia faktury. 

 
 

 

 

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

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

        ………………………………………………………………………………………………….. 
          (Podpis i pieczęć upoważnionego Przedstawiciel)a) 
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Załącznik nr 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pełna nazwa Wykonawcy: ......................................................................................................................... 

      

Dokładny adres Wykonawcy:  ................................................................................................................... 

     

     

 

 

 

OŚ W I A D C ZE N I E  
 

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie 

przedmiotowego zamówienia publicznego 
 

 

Oświadczam(my), że podmiot(y), które reprezentuję(my) spełnia warunki udziału                  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego określone w art. 22. ust. 1. ustawy        

z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (Dz. U. z 2010 r.,  nr 113, poz. 759 

ze zm.). 

 

 

 

 

        

        ………………………………………………………………………………………………….. 
     (Podpis i pieczęć upoważnionego Przedstawiciel)a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieczęć Wykonawcy 
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Załącznik nr 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pełna nazwa Wykonawcy: ......................................................................................................................... 

      

Dokładny adres Wykonawcy:  ................................................................................................................... 

 

 

 

OŚ W I A D C ZE N I E  
 

o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie przedmiotowego 

zamówienia publicznego 
 

 
 

Oświadczam(my), że brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego podmiotu, który reprezentuję(my) w okolicznościach, o których 

mowa w art. 24. ust. 1. i 2. ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

(Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 ze zm.). 

 

 

 

 

 

 

 

        ………………………………………………………………………………………………….. 
     (Podpis i pieczęć upoważnionego Przedstawiciel)a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieczęć Wykonawcy 
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Załącznik nr 5 

PROJEKT UMOWY 

W dniu ………………………………………………………. 2012 r. w Warszawie pomiędzy 

 

Pałacem Młodzieży w Warszawie Pl.Defilad 1 NIP 525-15-70-588, REGON 000187062, 

zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta 

m.st. Warszawy z dnia 31 sierpnia 2011 r. nr GP-0052/4148/2011 przez: 

 

1. Urszulę Wacowską – Dyrektora  

 

a 

 

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

 

z siedzibą  w …………………………….……….,  kod pocztowy ………..…….., przy            

ul. ………………………………………………………………………………………………. 

 

wpisaną do ………………………………………………………………………………….. 

pod numerem …………………………………………………….……………………..……..,  

 

NIP …………………….…………… REGON ………………………………………………. 

 

tel. ………………………………………..…….,  faks ………..……………………………… 

 

zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowana przez: 

 

 

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

3. …………………………………………………………………………………………. 

 

została podpisana umowa o następującej treści: 

 
 

§ 1 

 

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych  

z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 ze zm.), Zamawiający 

zamawia a Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć artykuły spożywcze z zadania 

………………………………………………………………. (nr i nazwa zadania) do Ośrodka 

Wypoczynkowego Pałacu Młodzieży w Pieczarkach k/Giżycka woj. warmińsko-mazurskie. 
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§ 2 

 

1. Umowa zawierana jest na czas określony tj.: od 27 czerwca 2012 r. do 22 sierpnia 2012r. 

z terminem realizacji dostawy od dnia złożenia pierwszego zamówienia przez 

Zamawiającego, nie wcześniej niż od dnia 27 czerwca 2012 r. 

 

2. Wartość zamówienia łącznie z dostawą i rozładunkiem wynosi: 

 

2.1. Zadanie 1 – Dostawa mrożonek zgodnie z formularzem ofertowym 

                           cena brutto …………………………………………………………….. 

    słownie: ………………………………………………………………… 

2.6. Zadanie 2 – Dostawa jaj ściółkowych zgodnie z formularzem ofertowym 

                           cena brutto …………………………………………………………….. 

    słownie: ………………………………………………………………… 

2.7. Zadanie 3 – Dostawa nabiału zgodnie z formularzem ofertowym 

                           cena brutto …………………………………………………………….. 

    słownie: ………………………………………………………………… 

 

3. Wykonawca gwarantuje niezmienność wartości brutto w § 2 przez cały okres trwania 

umowy, określony w ust.1. 

 

§ 3 

 

1. Dostawy przedmiotu umowy określonego w § 1 realizowane będą w miarę potrzeb na 

podstawie telefonicznych lub za pośrednictwem poczty elektronicznej zapotrzebowań 

Zamawiającego i dostarczone będą do Ośrodka Wypoczynkowego Pałacu Młodzieży      

w Pieczarkach k/Giżycka woj. warmińsko-mazurskie wraz z dokumentem dostawy. 

2. Każde zamówienie realizowane będzie przez Wykonawcę w ciągu dwóch godzin od 

zamówienia przekazanego Wykonawcy z częstotliwością dla poszczególnych zadań: 

 

 dostawy (część 2) – 2 razy w tygodniu, 

 dostawy (część 1, 3) – 3 razy w tygodniu. 

 

3. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za przedmiot określony                    

w zapotrzebowaniu kwotę w PLN o wartości wynikającej z cen w § 1 i ilości zawartej     

w zapotrzebowaniu. Kwota, o której mowa w § 1 zawiera: 

 wartość netto przedmiotu umowy, 

 wartości związane z odprawą celną, podatkiem akcyzowym oraz podatkiem 

VAT, 

 wartości związane z transportem do siedziby Zamawiającego oraz do Ośrodka 

Wypoczynkowego w Pieczarkach k/Giżycka woj. warmińsko-mazurskie, 

 wartości związane z rozładunkiem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, 

 wartości związane z ubezpieczeniem przedmiotu umowy do czasu przekazania go 

Zamawiającemu. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo do zmiany ilości przedmiotu umowy. 

5. W przypadku zaistnienia określonej w ust. 4 sytuacji Wykonawca nie będzie 

dochodził roszczeń z tytułu nie wykonania umowy w 100%. 
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§ 4 

 

1. Faktura wystawiona będzie po całkowitej realizacji każdego zapotrzebowania. 

2. Płatność będzie dokonywana przelewem, każdorazowo po całkowitej realizacji 

każdego zapotrzebowania, potwierdzonej przez upoważnionego pracownika Pałacu 

Młodzieży  w ciągu 21 dni licząc od dnia dostarczenia poprawnie wystawionej faktury 

do siedziby Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.  

 

§ 5 

 

Wykonawca, w przypadku powstania ewentualnych zaległości płatniczych po stronie 

Zamawiającego zobowiązuje się niezwłocznie (najpóźniej następnego dnia roboczego) 

powiadomić pisemnie o zaistniałej sytuacji Zamawiającego oraz nie naliczać odsetek przez 

21 kolejnych dni liczonych od dnia powstania zaległości płatniczych. 

 

§ 6 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne z tytułu: 

 zwłoki w realizacji zapotrzebowania w wysokości 0,2% wartości nie 

zrealizowanych części tego zapotrzebowania za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

 stwierdzonego przez Zamawiającego niewykonania lub nienależytego wykonania 

zapotrzebowania, w wysokości 10% jego wartości, 

 odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% 

wartości niezrealizowanej części umowy, o której mowa w § 2 ust.1, co nie  

 wyklucza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania na zasadach 

ogólnych. 

 

§ 7 

 

1. Termin przydatności do spożycia wszystkich dostarczonych towarów nie powinien być 

krótszy niż 2/3 terminu przydatności zalecanego przez producenta. 

2. Dostawy winny być realizowane przy użyciu środków transportu przeznaczonych do 

przewozu żywności zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia towaru na czas przewozu          

i ponosi całkowitą odpowiedzialność za jego dostawę, jakość i uszkodzenia w trakcie 

transportu. Dostawa towaru nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

4. Wykonawca zobowiązany jest rozładować towar w miejscu wskazanym przez 

Zamawiającego. 

5. W sytuacji nie przestrzegania warunków jakościowych lub sanitarnych produkcji              

i transportu towaru, Zamawiający ma prawo jednostronnego odstąpienia od realizacji 

umowy w trybie natychmiastowym. 

6. Zamawiający wymaga, aby na opakowaniach dostarczanych towarów były oznakowania  

i opisy w języku polskim. 

7. Jeżeli wystąpi sytuacja braku przedmiotu zamówienia wymienionego w Specyfikacji, 

Wykonawca zobowiązuje się zapewnić zamiennik po uprzednim wyrażeniu zgody przez 

Zamawiającego. 
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8. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy, strony ograniczają w ten 

sposób, że Wykonawca w stosunku do towaru, który okaże się wadliwy w okresie 

rękojmi dokona niezwłocznej wymiany na towar wolny od wad.  

9. Jaja, przy każdej dostawie muszą posiadać dokument identyfikacyjny dla jaj 

konsumpcyjnych spełniający wymogi Ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego      

z 16 grudnia 2005 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 17 poz. 127). 

10. Mrożonki mają być dostarczone w formie nierozmrożonej. 
 

§ 8 

 

1. Zamawiający nie dopuszcza istotnych zmian zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 

2. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach: 

1. w przypadku obniżenia ceny przedmiotu umowy – obniżenie jego ceny            

w umowie, 

2. w przypadku rozszerzenia przedmiotu umowy o dodatkowy produkt (np. 

rozszerzenie typoszeregu) – dodanie go do umowy pod warunkiem, że 

pozostaje on zgodny z opisem zamówienia i wymaganiami określonymi          

w siwz oraz jego wartość jednostkowa netto jest identyczna jak w umowie, 

3. w przypadku wycofania przedmiotu umowy z produkcji – zastąpienie go 

nowym produktem pod warunkiem, że pozostaje on zgodny z opisem 

przedmiotu zamówienia i wymaganiami określonymi w siwz oraz jego wartość 

jednostkowa netto jest identyczna lub niższa jak w umowie. 

 

§ 9 

 

1. Ewentualne spory mogące wyniknąć w związku z wykonaniem niniejszej umowy,       

których Strony nie będą w stanie rozwiązać w sposób ugodowy, zostaną rozstrzygnięte 

przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

cywilnego oraz przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych.  

3. Zamawiający/Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy,     

a w szczególności dotyczące go dane identyfikujące, przedmiot umowy i wysokość 

wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia    

6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. nr 112 poz. 1198  

z późn. zm.), która podlega udostępnianiu w trybie przedmiotowej ustawy. 
 

§ 10 

 

1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. 

2. Umowa zawiera cztery ponumerowane strony. 
 

 

    ZAMAWIAJĄCY            WYKONAWCA 
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Załącznik nr 6 

 

WYKAZ OSÓB 

 

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

Adres Wykonawcy ....................................................................................................................... 

Numer telefonu oraz faksu ........................................................................................................... 

Adres e-mail ……………………………………………………………………………………. 

 

Wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie lub uczestniczyć w realizacji zamówienia: 

 

Nazwisko i imię osoby upoważnionej do kontaktu                         

z Zamawiającym 

Telefon   kontaktowy 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 
 

        ………………………………………………………………………………………………….. 
     (Podpis i pieczęć upoważnionego Przedstawiciel)a) 
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Załącznik nr 7 

  

 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE 
 

 

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

Adres Wykonawcy ....................................................................................................................... 

 

Wykaz wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy – w tym okresie) dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku 

wiedzy i doświadczenia (przynajmniej dwie). 
 

Rodzaj zamówienia, opis Czas trwania zamówienia Nazwa 

Zamawiającego 

Wartość 

zamówienia od do 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

        …………………………………………………………………………………….. 
                  (Podpis i pieczęć upoważnionego Przedstawiciel)a) 
 

 

 

 


