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ROZDZIAŁ I 
NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

 
1. Zamawiającym jest Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny  

im. św. Jadwigi ul. Wodociągowej 4, 45 – 221 Opole. 
2. Tel. (77) 54 14 241, fax (77) 54 14 237. 
3. Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7.25 – 15.00. 
4. Adres strony internetowej:  www.wszn.opole.pl 
5. Adres poczty elektronicznej: sekretariat@wszn.opole.pl 
6. Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest numerem: P/16/2016 

 

ROZDZIAŁ II 
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

 
1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.- Dz. U. 2016 r. poz. 831,996 i 1020), 
zwanej dalej ustawą  

2. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.  

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą SIWZ zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp. 
 

 
ROZDZIAŁ III 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

1. Przedmiotem zamówienia są dostawy żywności wg opisu Załącznika nr 1A  do magazynów 
spożywczych znajdujących się w siedzibie Zamawiającego przy ul. Wodociągowej 4, 45-221 Opole w  
okresie od dnia podpisania umowy. do 31.12.2017 r. z podziałem na 7 pakietów; 

Pakiet 1 – Dostawa warzyw; 

Pakiet 2 – Dostawa cytrusów; 

Pakiet 3 – Dostawa jabłek; 

Pakiet 4 – Dostawa ziemniaków; 

Pakiet 5 – Dostawa mięsa wieprzowo-wołowego; 

Pakiet 6 – Dostawa drobiu i wyrobów z drobiu; 

Pakiet 7 – Dostawa artykułów mlecznych. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w ramach 7 pakietów  stanowi Załącznik nr 1A do SIWZ, 
zawierający charakterystykę wymagań jakościowych i ilościowych poszczególnego asortymentu. 

3. Dostawy żywności  muszą odbywać się zgodnie z zasadami HACCP (GMP/GHP), przy użyciu 
odpowiednich środków transportowych. Magazyny spożywcze Zamawiającego, do których docelowo 
dostarcza się produkty stanowiące przedmiot zamówienia znajdują się w budynku głównym  
(poziom -1 piwnica) w Opolu przy ul. Wodociągowej 4. Podczas odbioru towaru następować będzie 
kontrola ilościowa, jakościowa, weryfikacja dokumentów oraz spełniania wymagań HACCP podczas 
dostawy. Wykonawca odpowiada również za transport wewnętrzny na terenie obiektu Zamawiającego 
(w tym celu Wykonawca ma posiadać własne wózki transportowe lub wykonywać transport ręcznie) do 
czasu przekazania dostawy właściwemu pracownikowi Zamawiającego w magazynie. Przedmiot 
zamówienia musi wytwarzany i dystrybuowany zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia  

http://www.wszn.opole.pl/
mailto:sekretariat@wszn.opole.pl
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z późniejszymi zmianami z dnia 25 sierpnia 2006 r. (Dz.U.2015 poz. 594 ze zm.) oraz aktów 
wykonawczych do tej ustawy. 

4. Zamawiający wymaga aby dostarczone w ramach zadania 5, 6 i 7 wyroby posiadały znakowanie na 
opakowaniu zawierające n/w informacje: 

- nazwę produktu; 

- wykaz składników; 

- sposób przygotowania lub stosowania; 

- termin przydatności do spożycia; 

- nazwę dostawcy- producenta, adres; 

- warunki przechowywania; 

- oznaczenie partii produkcyjnej oraz pozostałe informacje zgodne z aktualnie obowiązującym prawem. 

5. Wspólny słownik zamówień (CPV): 
 
Pakiet 1 -  CPV: 03220000-9 Warzywa, owoce, 03221000-6 Warzywa; 

Pakiet 2 – CPV: 03222110-7 Owoce tropikalne; 03222200-5 Owoce cytrusowe; 

Pakiet 3: CPV: 03222321-9 Jabłka; 

Pakiet 4 -  CPV: 03212100-1  Ziemniaki; 

Pakiet 5 - CPV: 15100000-9  Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne, 15111000-9 Mięso wołowe, 

15113000-3 Wieprzowina; 

Pakiet 6 -  CPV: 15100000-9  Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne, 15112000-6 Drób; 

Pakiet 7 CPV: 15500000-3  Produkty mleczarskie. 

6. Zamawiający zastrzega, że podane w Załączniku nr 1A ilości asortymentu są ilościami szacunkowymi 
nie stanowiąc tym samym zobowiązania Zamawiającego do pełnej realizacji, ani też podstawy do 
dochodzenia przez Wykonawcę roszczeń odszkodowawczych z tytułu niezrealizowania całości 
zamówienia i mogą ulec zmniejszeniu o 30% w zależności od jego potrzeb. 

7. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych.  

Uwaga:  

Zgodnie z art. 30. ust. 5  „Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym 
przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty 
budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.” 
 
Wykonawca musi na etapie składania ofert udowodnić równoważność swojej oferty np. poprzez 
odpowiednie przeliczenie powodujące otrzymanie odpowiedniej ilości, dołączenie dokumentów na 
potwierdzenie zastosowania równoważnych rozwiązań, parametrów, itp. 

Oferty równoważne to takie: 

- w których Wykonawcy mogą zaoferować produkty w opakowaniach o wielkości zbliżonej  
do wskazanej przez Zamawiającego, a ilość opakowań odpowiednio przeliczyć, tak aby ogólna ilość 
danej pozycji była zgodna z SIWZ. Przy czym zaoferowane opakowanie może być mniejsze niż podane 
przez Zamawiającego, lub większe, ale większe tylko o max. do 25% produktu. Dokonując takiego 
przeliczenia Wykonawca skreśla ilość i wielkość opakowania (liczebność) podaną przez Zamawiającego 
i nadpisuje wyliczone wielkości. Zamawiający nie wymaga zaokrąglania wyliczonej ilości do pełnego 
opakowania. Wyliczoną wielkość należy podać z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. 
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Skreślenia wynikające z przeliczeń należy parafować. Dopuszcza się również wydruk Załącznika nr 1 A 
– wykazu asortymentowo-cenowego, po dokonaniu zmian wynikających z przeliczenia wielkości 
opakowania.  

Uwaga:  

Pod pojęciem „odpowiednie przeliczenie” należy rozumieć wynik uzyskany w rozwiązaniu proporcji 
zgodnie z tzw. regułą trzech, która stanowi, że jeśli dane są trzy wyrazy w proporcji, to czwarty można 
wyliczyć posługując się wzorami np. d = a x b / c, gdzie: 

a- liczebność opakowania Zamawiającego,  

b – ilość opakowań Zamawiającego,  

c- liczebność opakowania Wykonawcy,  

natomiast d - niewiadoma ilość opakowań Wykonawcy 

- w których Wykonawcy oferują przedmiot zamówienia spełniający wszelkie wymagania Zamawiającego, 
czyli o wszystkich parametrach/cechach nie gorszych niż te określone w SIWZ; oferowany wyrób może 
jednak posiadać dodatkowe „lepsze cechy”  

- w których Wykonawca proponuje wykonanie przedmiotu zamówienia oferując asortyment inny niż 
wskazany przez zamawiającego w formie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, ale mający 
takie same walory techniczne, technologiczne, funkcjonalne lub użytkowe; oferta równoważna musi 
spełnić wszystkie minimalne wymagania określone w opisie przedmiot zamówienia, 

- Zamawiający wymaga aby Wykonawca uzyskał akceptację na zaoferowanie produktu o innej 
gramaturze opakowania lub innych składników niż określone w załączniku 1A do SIWZ z zastrzeżeniem 
pkt 7 niniejszej SIWZ. 

8. Zamawiający, nie zastrzega, że któraś część zamówienia lub całość nie może być powierzona 
podwykonawcom. Oświadczenie o podwykonawstwie zawarte jest w formularzu  – Oferta Przetargowa 
stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji. 

9. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Przedmiot zamówienia został podzielony  
na 7 części. 

10. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających,  

11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

12. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

13. Aukcja elektroniczna – Zamawiający nie przewiduje. 
 

ROZDZIAŁ IV 
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

1. Termin obowiązywania umów dla wszystkich zadań: od dnia podpisania umowy do 31.12.2017 r.  

2. Termin realizacji zamówień cząstkowych:  

- dla pakietu 1, 2, 3, i 4  - dwa razy  w tygodniu do godz. 11:00, na podstawie zamówień cząstkowych. 

- dla pakietu 5 i 6- trzy razy  w tygodniu do godz. 11:00, na podstawie zamówień cząstkowych. 

- dla pakietu 7- od poniedziałku do soboty do godz. 6.00  na podstawie zamówień cząstkowych. 
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UWAGA: 

W wyjątkowych przypadkach Zamawiający ma prawo do złożenia cząstkowych zamówień 
uzupełniających (gdy zajdzie taka potrzeba) złożonych telefonicznie do godz. 12.00, a 
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia uzupełniającego asortymentu w tym samym dniu 
do godz. 15:00. 

 
ROZDZIAŁ V 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
 

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni warunki zawarte w ustawie, oraz wymagania 
określone w SIWZ wraz z załącznikami stanowiącymi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia. 

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

1.1 Nie podlegają wykluczeniu brak podstaw do wykluczenia zostanie zweryfikowany na podstawie 
przedłożonego wraz z ofertą oświadczenia o treści zgodnej ze wzorem zamieszczonym w 
załączniku nr 3. 

1.2 Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający nie stawia szczególnego warunku  
w tym zakresie, Wykonawca złoży oświadczenie na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy 
Prawo zamówień publicznych. Informacje zawarte w oświadczeniach stanowią wstępne 
potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega 
wykluczeniu, załączniki nr 3 i 4 do SIWZ. 

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający nie stawia szczególnego warunku  
w tym zakresie, Wykonawca złoży oświadczenie na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy 
Prawo zamówień publicznych. Informacje zawarte w oświadczeniach stanowią wstępne 
potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega 
wykluczeniu, załączniki nr 3 i 4 do SIWZ. 

c) zdolności technicznej lub zawodowej. W celu oceny spełniania warunku udziału w 
postępowaniu Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wykaz dostaw wykonanych w 
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie zrealizował lub realizuje co najmniej 2 umowy 
polegające na dostawie artykułów żywnościowych wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, 
daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których te dostawy zostały wykonane, z 
załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, w 
szczególności informacji o tym czy dostawy zostały prawidłowo ukończone, przy czym 
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez 
podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o 
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne 
dokumenty. W przypadku dostaw rozliczanych w walutach innych niż Złoty Polski, 
Zamawiający dokona przeliczenia ich wartości wg średniego kursu wymiany walut 
ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dzień podany, jako termin rozpoczęcia 
wyliczanych dostaw. Przez wykonanie (zrealizowanie i zakończenie) dostawy należy 
rozumieć doprowadzenie co najmniej do podpisania protokołu końcowego odbioru dostaw.  

ROZDZIAŁ VI 
WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU 

W POSTĘPOWANIU BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA 
 

1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu do oferty każdy wykonawca musi 
dołączyć aktualne na dzień składania ofert OŚWIADCZENIA stanowiące wstępne potwierdzenie, że 
Wykonawca: 
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a. nie podlega wykluczeniu; 
b. spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

 
2. OŚWIADCZENIA, o których mowa w pkt 1 Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie pisemnej 

wraz z Ofertą. Propozycje treści oświadczeń zostały zamieszczone w załączniku nr 3 i 4 do 
niniejszej SIWZ. 

 
UWAGA: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o 
której mowa wart. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności 
lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 
ustawy PZP (wzór oświadczenia – załącznik nr 5 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, 
wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
 

 
3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona jako 

najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż  
5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 

a) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji  
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 
ustawy.  

b) Wykazu usług wykonanych lub wykonywanych (o których mowa w rozdziale V pkt. 1.2 c),  
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie zrealizował lub realizuje co najmniej 2 umowy 
polegające na dostawie żywności wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca 
wykonania i podmiotów, na rzecz których te dostawy zostały wykonane, z załączeniem dowodów 
określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy 
dostawy zostały prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje 
bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane. 

c) Kserokopii decyzji  zatwierdzającej środek transportu  przeznaczony do przewozu 
przedmiotu zamówienia (w zależności od zadania) poświadczonej za zgodność  z oryginałem 
przez osoby upoważnione  zgodnie z wypisem z właściwego rejestru; 

d) Kserokopii dokumentu potwierdzającego wdrażanie HACCP  lub  kserokopii certyfikatu 
systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności poświadczonej za zgodność z oryginałem 
przez osoby upoważnione  zgodnie z wypisem z właściwego rejestru. 

e) Karty techniczne do pakietów 5, 6 i 7 tj. opisy szczegółowe produktów zawierające: nazwę 
producenta, nazwę produktu, opis produktu, formę opakowania, cechy organoleptyczne, skład, 
cechy chemiczne, warunki przechowywania, okres trwałości, materiał opakowaniowy – 
wymagane od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą wraz z 
pierwszą dostawą.  

f) Pełnomocnictwo lub umowa podmiotów występujących wspólnie wskazujące, że osoba 
występująca w imieniu wykonawcy jest do tego upoważniona, jeżeli nie wynika to z załączonych 
do oferty dokumentów. 

4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy 
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o którym mowa 
w rozdziale VI. 1 niniejszej SIWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 
Oświadczenie ma potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia 
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w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak 
podstaw wykluczenia. 

6. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec 
nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków 
udziału w postępowaniu składa także oświadczenie o którym mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ 
dotyczące tych podmiotów / zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa  
w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ.  

7. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 
zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia 
wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu 
oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że 
złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń 
lub dokumentów. 

 

Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Rozwoju z 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia  

(Dz. U z 2016 r. poz. 1126) dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z 

oryginałem. 

 

UWAGA: Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert,  

a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza 

nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

 
ROZDZIAŁ VII 

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI 
 

1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą 
przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty. 

2. Składanie ofert Wykonawca przekazuje pisemnie za pośrednictwem operatora pocztowego osobiście lub 
za pośrednictwem posłańca. 

3. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem 
postępowania określonym w SIWZ tj. P/16/2016. 

4. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami: jest  referent  
ds. zamówień publicznych Justyna Kotyś-Bęben, tel. 77/5414241, fax 77 54 14 237. 

5. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 
za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 
18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony 
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

6. Każdy uczestnik postępowania ma prawo zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści 
SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień na zadane pytania niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni 
przed upływem terminu składania ofert , pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął 
do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu  
do składania ofert. 

7. Wyjaśnienia dotyczące treści specyfikacji Wykonawcy zwracają się do Zamawiającego z zachowaniem 
sposobu porozumiewania się opisanego w niniejszym rozdziale. Pismo o wyjaśnienia treści  SIWZ ma 
mieć dopisek: Zapytanie do SIWZ P/16/2016  „Dostawa żywności” 

8. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ, nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, będzie 
niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin 
składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści informację  
na stronie internetowej. 
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9. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego po upływie terminu, o którym 
mowa w zdaniu poprzednim, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień 
albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

10. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych wyjaśnień, jako 
obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 

11. Wpływ pisemnych dokumentów oraz ofert potwierdzany będzie na życzenie Wykonawcy przez 
upoważnionego pracownika Sekretariatu Zamawiającego. 

12. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane za pomocą telefaksu uważa się 
za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłoczne 
potwierdzona pisemnie. 

13. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane  
do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.  

14. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami. 
 
 

ROZDZIAŁ VIII 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium 

 
ROZDZIAŁ IX 

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
 
1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz 

z upływem terminu składania ofert art.85 ust.5 ustawy PZP. 
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą,  

z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić 
się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy 
jednak niż 60 dni. 

3. Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu 
ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres 
związania ofertą. Odmowa będzie jednak skutkowała odrzuceniem oferty Wykonawcy z postępowania w 
trybie art. 89 ust. 1 pkt. 7a ustawy. 

 
ROZDZIAŁ X 

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 
 

1. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotowaną ofertą 
zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie. 

2. Oferta jest dokumentem sporządzonym w formie pisemnej pod rygorem nieważności, podpisanym zgodnie  
z zasadami reprezentacji wykonawcy. 

3. Postępowanie w całości będzie prowadzone w języku polskim. 
4. Oferta oraz załączone do niej dokumenty muszą być podpisane przez osobę/osoby upoważnioną/-e  

do reprezentowania Wykonawcy.  
5. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ofertę należy sporządzić 

na formularzach zgodnych, co do treści z formularzami stanowiącymi załączniki do SIWZ. 
6. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 

a) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy - według załącznika nr 1; 
b) Wypełniony i podpisany formularz asortymentowo–cenowy według załącznika nr 1A; 
c) Oświadczenia Wykonawcy– według załącznika nr 3 i 4. 

7. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
8. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 
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9. Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  
10. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, 

nadpisanie, etc. powinno być parafowana przez osobę upoważnioną do podpisywania oferty. 
11. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane, podpisane lub parafowane przez wykonawcę i 

trwale ze sobą połączone (zszyte lub zbindowane). 
12. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust.4 Ustawy o zwalczeniu 

nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2003r. Nr 153, poz. 1503 z paź. zm.), winne być opatrzone napisem  
„zastrzeżone”, nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania oraz wydzielone w 
odrębnej kopercie; Wykonawca nie może zastrzec informacji określonych w art. 86 ust. 4 Prawa. 

13. Ofertę należy złożyć w zaklejonym, nieprzezroczystym i nienaruszonym opakowaniu w Sekretariacie 
Zamawiającego i oznaczyć w następujący sposób :  

  Wojewódzki Specjalistyczny Zespól Neuropsychiatryczny im. Św. Jadwigi 

          ul. Wodociągowa 4 

              45-221 Opole 

z dopiskiem: Oferta na: P/16/2016 ,, Dostawa żywności” 

Nie otwierać przed dniem 13-12-2016.r., godz. 10.00. 

 
14. Opakowanie, w którym znajduje się oferta również ma być opisane nazwą i adresem Wykonawcy. 

15. Wykonawcy swoje oferty mogą przesłać pocztą lub drogą kurierską pod warunkiem,  
że wpłyną one do siedziby Zamawiającego, SEKRETARIATU, w godzinach jego pracy (czynny od godz. 7.25 
do 15.00) do upływu terminu przewidzianego na składanie ofert. W przeciwnym razie oferty, które wpłyną do 
innych komórek organizacyjnych, lub po godzinach pracy mogą zostać z tego powodu nie zarejestrowane w 
wyznaczonym czasie i zgodnie z art. 84 ust. 2 Pzp. 

16. Wybór drogi pocztowej dla przesłania oferty następuje na ryzyko Wykonawcy. Wykonawca winien we 
własnym interesie, w taki sposób przygotować przesyłkę, aby w stopniu maksymalnym zapobiec jej 
uszkodzeniu w czasie transportu. 

 
ROZDZIAŁ XI 

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
 

1. Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Neuropsychiatrycznego   
im. św. Jadwigi ul. Wodociągowa 4,  45-221 Opole do dnia 13-12-2016 r. do godziny 09:00. 

2. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godzinie 10:00 w budynku administracyjno - hotelowym  
na I piętrze w dziale Administracyjno-Technicznym (DAT),ul. Wodociągowa 2, 45-221 Opole. 

3. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do 
Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. 

4. Otwarcie ofert jest jawne. 
5. Zamawiający dokonuje otwarcia ofert według zasad wynikających z art. 86 Prawa. 
6. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy, na zasadach określonych w art.84 ust. 2 ustawy. 
7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej informacje 

dotyczące: 
a. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
b. firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 
c. ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w 

ofertach. 
 
 
 



   

P/16/2016 Dostawa żywności 

 

 
  

10 

ROZDZIAŁ XII 
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY  

 
1. Cena powinna obejmować wszystkie pozycje zamówienia, podatek od towarów i usług (VAT) oraz wszystkie 

inne pozostałe koszty realizacji zamówienia. Oznacza to, że cena musi zawierać również wszystkie koszty 
związane z realizacją zamówienia wynikające wprost jak również nie ujęte a niezbędne do wykonania zadania 
nr.: ubezpieczenie, wszelkie prace przygotowawcze. Koszty dojazdów, dostawy itp. 

2. Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich. 
3. Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów. Tak 

obliczona cena będzie brana pod uwagę przez komisję przetargową w trakcie wyboru najkorzystniejszej 
oferty. 

4. Ceny jednostkowe określone w ofercie Wykonawcy nie będą podlegały waloryzacji w trakcie trwania umowy. 
5. Cenę  za wykonanie przedmiotu zamówienia należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku. 
 

ROZDZIAŁ XIII 
OPIS KRYTERIÓW,KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ  

Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 
 

1. Oferty zostaną ocenione przez zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie: 
 

a) Cena - 60% 
b) Termin wymiany wadliwego asortymentu - 40% 

 
Sposób obliczania wartości punktowej: 
Kryterium ceny - najwyższą liczbę punktów otrzyma oferta o najniższej cenie, pozostali oferenci 
odpowiednio mniej, stosownie do wzoru: 

 
(Cn) cena brutto 

C=  ------------------------------x 60pkt 
(Cb) cena brutto  

 
 gdzie: 
 Cn – najniższa cena spośród nieodrzuconych ofert częściowych; 
  Cb  – cena oferty badanej. 

 
Oferta może uzyskać w zakresie kryterium ceny maksymalną ilość 60 punktów  
(1 pkt = 1%). 

 
2. W zakresie kryterium terminu wymiany wadliwego asortymentu (T) Zamawiający będzie brał pod uwagę 

termin, w jakim nastąpi wymiana wadliwego towaru na skutek złożonej przez Zamawiającego reklamacji. 
Podlegający ocenie Zamawiającego termin  zostanie zaproponowany przez Wykonawców w pkt 4, 
w formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SIWZ) składanym  w ramach danego pakietu. Termin  
na wymianę towaru liczony jest w od godziny zgłoszenia reklamacji przez pracownika Zamawiającego, tj. od 
około godz. 12:00 danego dnia, do godziny 9:00 następnego dnia  ustalonej jako ostatnia godzina, na którą  
przypada wymiana wadliwego asortymentu (dostarczenie do magazynu spożywczego właściwego pod 
względem jakościowym lub ilościowym  przedmiotu zamówienia). Zaoferowany czas wymiany towaru nie 
może wykraczać poza godziny pracy pracownika Zamawiającego obsługującego magazyny spożywcze tj. od 
7:00 do 15:00 i nie może być dłuższy  niż do godz. 9:00 następnego  dnia. Wykonawca, który poda w swojej 
ofercie czas na wymianę towaru wykraczający poza godziny wskazane w niniejszym punkcie lub nie poda 
żadnego terminu w ramach wymogów opisanych przez Zamawiającego nie  będzie podlegał ocenie i jego 
oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z SIWZ. Najwyżej oceniania będzie oferta z najkrótszym 
zaproponowanym  terminem (w godzinach), w jakim nastąpi wymiana wadliwego towaru. Pozostałe oferty 



   

P/16/2016 Dostawa żywności 

 

 
  

11 

proporcjonalnie niżej. Termin, w jakim nastąpi wymiana wadliwego  towaru nie może być dłuższy niż 22 
godziny od momentu zgłoszenia. 
Wartość punktowa za termin wymiany wadliwego asortymentu (T) oceniana jest w na podstawie wzoru: 

(Tn) 
T= ---------------- x 40pkt 

(Tb) 
 gdzie: 
Tn – najkorzystniejszy zaoferowany termin wymiany wadliwego asortymentu przez Wykonawcę  

z spośród ofert nieodrzuconych 
  Tb  – termin wymiany wadliwego asortymentu badanej oferty częściowej 
 

Oferta może uzyskać w zakresie kryterium termin wymiany wadliwego asortymentu maksymalną ilość 
40 punktów (1 pkt = 1%). 

 
3. Za najkorzystniejszą ofertę częściową zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów, 

uzyskanych w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert i będzie obliczona wg. następującego wzoru: 
 

∑ pkt = C + T 
gdzie: 
 
∑ pkt - ocena łączna oferty częściowej niepodlegającej odrzuceniu 

C  - punktacja oferty częściowej  niepodlegającej odrzuceniu w kryterium cena (C) 

T - punktacja oferty częściowej niepodlegającej odrzuceniu w kryterium termin wymiany wadliwego 

asortymentu (T). 

5. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc 
po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę. 

6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom 
przedstawionym w ustawie PZP, oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane 
kryteria wyboru. 

7. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert 
przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert dokona 
wyboru oferty z niższą ceną (art. 91 ust. 4 ustawy PZP). 

 
ROZDZIAŁ XIV 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
 

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy w niniejszym postępowaniu. 
 

ROZDZIAŁ XV 
ISTOTNE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE ZAWARCIA UMOWY 

 
1. Podpisanie umowy na realizację przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie związania ofertą, w sposób 

ustalony indywidualnie z Wykonawcą, który złoży ofertę najkorzystniejszą pod względem kryteriów oceny 
ofert. 

2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej 
współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób 
współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za 
wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu 
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zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez 
któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.  

3. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego.  
4. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.  
5. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od 

zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez 
przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 
ust. 1 ustawy PZP.  
 

ROZDZIAŁ XVI 
POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

 

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 
niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów ustawy PZP. przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI 
ustawy z dnia 24 stycznia 2004r.Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2016, poz. 1020). 

ODWOŁANIE 
1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest 
zobowiązany na podstawie ustawy. 

2. 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. 

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej 
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 
kwalifikowanego certyfikatu. 

4. Terminy do wniesienia odwołania reguluje art. 182 ustawy Pzp. 
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 ustawy. 

SKARGA DO SĄDU 
1. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 

przysługuje skarga do sądu. 
2. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania 

Zamawiającego. 
3. 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. 

4. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga 
kasacyjna. Przepisu tego nie stosuje się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. 

 

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ 

Załączniki składające się na integralną część SIWZ: 
1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1 
2. Formularz asortymentowo-cenowy – załącznik nr 1A; 
3. Wzór umowy  – załącznik nr 2 
4. Oświadczenie Wykonawcy załącznik nr 3 i 4; 
5. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 5; 
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Załącznik nr 1 do SIWZ 
 
 

P/16/2016  
 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEG 

 
Dane dotyczące Wykonawcy: 
 
Nazwa Wykonawcy ………………………………………………………………………....……. 
 
Adres Wykonawcy………………………………………………………………………………… 
 
NIP ………………………..      Regon…………………………. 
 
Telefon ……………………     Faks …………………………... 
 
Email ………………………………………. 
 

Nr rachunku Wykonawcy : ..................................................................................................... 

 
 
Osoba odpowiedzialna za kontakt z Zamawiającym……………………………………………………….. 
 
Dane dotyczące Zamawiającego: Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny im. św. 
Jadwigi ul. Wodociągowej 4,  45 – 221 Opole. 
 

Oferta dotyczy przetargu nieograniczonego na „Dostawę żywności” nr sprawy P/16/2016 

OFERUJEMY wykonanie zamówienia zgodnie z ofertą cenową na kwotę: 
 
Pakiet Nr 1 – dostawa warzyw 
Wartość netto:  ........................................... zł.  
(słownie: .................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................) 
Wartość brutto:  .......................................... zł.  
(słownie: ..................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................) 
 
Pakiet Nr 2 –  dostawa cytrusów 
Wartość netto:  ........................................... zł.  
(słownie: .................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................) 
Wartość brutto:  .......................................... zł.  
(słownie: ..................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................) 
 
Pakiet Nr 3 –  dostawa jabłek 
Wartość netto:  ........................................... zł.  
(słownie: .................................................................................................................................................... 
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...................................................................................................................................................................) 
Wartość brutto:  .......................................... zł.  
(słownie: ..................................................................................................................................................... 
 
Pakiet Nr 4 –  dostawa ziemniaków 
Wartość netto:  ........................................... zł.  
(słownie: .................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................) 
Wartość brutto:  .......................................... zł.  
(słownie: ..................................................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
Pakiet Nr 5 –  dostawa mięsa wieprzowo-wołowego 
Wartość netto:  ........................................... zł.  
(słownie: .................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................) 
Wartość brutto:  .......................................... zł.  
(słownie: ..................................................................................................................................................... 
 
Pakiet Nr 6 –  dostawa drobiu i wyrobów z drobiu  
Wartość netto:  ........................................... zł.  
(słownie: .................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................) 
Wartość brutto:  .......................................... zł.  
(słownie: ..................................................................................................................................................... 
 
Pakiet Nr 7 –  dostawa artykułów mlecznych 
Wartość netto:  ........................................... zł.  
(słownie: .................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................) 
Wartość brutto:  .......................................... zł.  
(słownie: ..................................................................................................................................................... 
 
 
1. Oferujemy wykonanie dostaw objętych zamówieniem, zgodnie z wymogami zawartymi w 

Specyfikacji Istotnych Warunków. 

2 Wymagany termin realizacji zamówienia –. Termin obowiązywania umów dla wszystkich zadań:  
od dnia podpisania umowy do 31.12.2017 r.  

3 Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy jest dobrej jakości 

4 Zobowiązujemy się do dokonania wymiany asortymentu z uwagi na okoliczności wskazane w § 6 
wzoru umowy w ciągu  …….. godzin** (max. 22 godziny ) od momentu zgłoszenia reklamacji przez 
Zamawiającego, tj. od około godz. 12:00 danego dnia w sposób przewidziany wzorem umowy – 
Patrz kryterium oceny ofert należy wypełnić pod rygorem odrzucenia oferty!! 

 

POTWIERDZAMY, że:  
1. Dostawy towaru odbywać się będą zgodnie z zasadami HACCP (GMP/GHP), transportem Wykonawcy na jego 

koszt i ryzyko do magazynu spożywczego Zamawiającego znajdującego się w budynku głównym  
(poziom -1 piwnica) w Opolu przy ul. Wodociągowej 4, bez względu na wartość złożonego zamówienia. 

2. Dostawy realizowane będą od poniedziałku do soboty w ilości i asortymencie wskazanym przez  
zamawiającego: 
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 dla pakietu 1, 2, 3, i 4 - dwa razy  w tygodniu do godz. 11:00, na podstawie zamówień 
cząstkowych. 

 dla pakietu 5 i 6 - trzy razy  w tygodniu do godz. 11:00, na podstawie zamówień cząstkowych. 

 dla pakietu 7- od poniedziałku do soboty do godz. 6.00  na podstawie zamówień cząstkowych. 
 
Oświadczenia : 
1. Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy 

do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty. 
4. Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert. 
5. Oświadczam/y, iż formularz oferty w postępowaniu wraz z dołączonymi dokumentami jest jawny i 

nie zawiera informacji stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji. 

6. Oświadczamy, że powyżej podana cena za wykonanie dostaw w ramach składanej oferty zawiera 
wszystkie koszty, jakie ponosimy w związku z realizacją zamówienia będącego przedmiotem niniejszego 
postępowania. 

7. Oświadczamy, że wiemy, iż podane w Załączniku 1A ilości asortymentu są ilościami szacunkowymi i 
mogą ulec zmniejszeniu o 30% w zależności od potrzeb Zamawiającego i z tego powodu nie będziemy 
wnosić żadnych roszczeń. 

8. Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania odpowiednich norm i przepisów,  
a oferowane wyroby są wytwarzane i dystrybuowane zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie żywności  
i żywienia 

9. Niniejszym akceptujemy postanowienia zawarte w istotnych postanowieniach umowy stanowiących 
załącznik do SIWZ i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na ich 
warunkach, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. 

10. Oświadczam/y, iż dokumenty dołączone do Oferty zawarte na stronach od numer ___ 
do ___ stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępnione. 

11. Akceptujemy warunki płatności zgodnie z § 4 wzoru umowy. 
12. Gwarantujemy stałość cen jednostkowych netto przez cały okres obowiązywania umowy. 
13. Do oferty załączamy również wszystkie oświadczenia i dokumenty żądane przez Zamawiającego  

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

14. Wykonanie następujących części zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom: 

………………………………………………………………………………………………….* 

Brak wypełnienia rozumiane będzie jako wykonanie zamówienia bez udziału podwykonawców. 

15. Oferta została złożona na .............. kolejno ponumerowanych stronach. 
 
 

 
     …………….…………………………………………… 
  (podpisy i pieczęcie imienne osób reprezentujących firmę 

 
* niepotrzebne skreślić; 
** należy wypełnić 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 
 

UMOWA   P/16/2016 (WZÓR) 
 
Zawarta w Opolu w dniu …………..-2016 roku pomiędzy : 
 
Wojewódzkim  Specjalistycznym Zespołem Neuropsychiatrycznym im. św. Jadwigi ul. Wodociągowa 4, 
45-221 Opole,     
 
Regon 000294303 NIP 754-18-73-654 
 
reprezentowanym przez: 
 
Krzysztofa Nazimka - Dyrektora 
 
zwanego w dalszej części umowy „ ZAMAWIAJĄCYM ” 
 
a: 
……………………………………….., 
 
zwanym w dalszej części  umowy   „WYKONAWCĄ”. 
 
w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym,  
który odbył się w WSZN im. św. Jadwigi , ul. Wodociągowa 4, 45-221 Opole  została zawarta umowa,  
o następującej treści: 

§ 1. 
Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży i dostarczenia do siedziby Zamawiającego asortymentu 
wyspecyfikowanego w Załączniku nr 1A stanowiącym integralną część niniejszej umowy zgodnie z 
zamówieniami cząstkowymi składanymi przez Zamawiającego, w terminach określonych niniejszą umową. 

 
§ 2. 

1. Cena przedmiotu umowy wynosi ……………. zł płatne zgodnie z § 4 umowy. 
2. Podana cena zawiera: wartość towaru, podatek VAT, koszty transportu i ubezpieczenia do Zamawiającego.  
3. Wykonawca gwarantuje stałość cen jednostkowych netto przez cały okres obowiązywania umowy. 

Ewentualna zmiana ceny brutto może nastąpić w przypadku: 
a) zmiany stawki podatku VAT proporcjonalnie do wyżej wymienionych zmian. Wprowadzenie nowych cen 

brutto z uwagi na zaistnienie wskazanych okoliczności wymaga niezwłocznego pisemnego 
zawiadomienia Zamawiającego  poprzez przesłanie załącznika nr 1A zawierającego wskazanie nowych 
cen brutto. Zawiadomienie to nie stanowi zmiany niniejszej umowy, w konsekwencji czego nie winno 
mieć charakteru aneksu. 

4. Zamawiający oświadcza, że podane w załączniku nr 1A ilości asortymentu stanowią szacunkową wielkość 
zamówienia i zamówienie to może ulec zmniejszeniu o 30% w zależności od potrzeb Zamawiającego. 

5. Maksymalna wartość zobowiązania finansowego wynikająca z niniejszej umowy wynosi ………….. PLN. 
6. Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego żadne roszczenia w tym odszkodowawcze z tytułu 

zrealizowania umowy poniżej wartości określonej w ust. 5. 
7. Strony dopuszczają przesunięcia ilościowe pomiędzy poszczególnymi  pozycjami  asortymentowymi w 

ramach ogólnej wartości zobowiązania umownego, według potrzeb Zamawiającego. 
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do korzystania z okresowych promocji i upustów 

wprowadzonych przez Wykonawcę a związanych z obniżeniem cen jednostkowych brutto poniżej 
obowiązujących na podstawie zawartej umowy. 
 

§ 3. 
1. Umowa obowiązuje od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2017 r. 
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2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar   do siedziby Zamawiającego (zgodnie z zapisami rozdziału IV 
SIWZ) na podstawie zamówień cząstkowych. 

3. Odbiór towaru przez pracowników Magazynu Zamawiającego jest potwierdzeniem zrealizowania zamówienia 
przez Wykonawcę. 

4. Zamawiający ma prawo do złożenia cząstkowych zamówień uzupełniających (gdy zajdzie taka potrzeba) 
złożonych telefonicznie do godz. 12.00, a Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia uzupełniającego 
asortymentu w tym samym dniu do godz. 15:00. Towar odbierze osoba wyznaczona przez Zamawiającego. 

5. Do kontaktów z Wykonawcą w sprawie realizacji niniejszej umowy ze strony Zamawiającego będzie osoba 
(Pracownik Magazynu) Pani Ewa Polewiak nr tel. 077 54 14 335. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do elastycznego reagowania na zwiększone lub zmniejszone potrzeby 
Zamawiającego w stosunku do danego asortymentu lub całości dostawy. 

7. Wykonawca oświadcza, że: 
- opakowanie lub etykieta zawierać będzie następujące informacje:  nazwę produktu,  wykaz składników, 

sposób przygotowania lub stosowania, termin przydatności do spożycia, nazwę dostawcy- producenta, 
adres, warunki przechowywania, oznaczenie partii produkcyjnej oraz pozostałe informacje zgodne z 
aktualnie obowiązującym prawem (dotyczy zadania 5, 6 i 7), 

- dostarczone produkty żywnościowe będą spełniać wymogi określone przepisami ustawy z dnia 25.08.2006r.  
o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U.2015 poz.594 ze zm.) oraz aktów wykonawczych do tej 
ustawy. 

8. W przypadku dostarczenia asortymentu niezgodnie z opisem  przedmiotu zamówienia lub w przypadku 
widocznych wad jakościowych towaru (pokruszenie, ubytki, uszkodzenie opakowania, nieprzyjemnego 
zapachu) Zamawiający wezwie Wykonawcę do natychmiastowego dostarczenia asortymentu bez wad. 

9. Wszelkie koszty związane z ponownym dostarczeniem asortymentu poniesie Wykonawca. 
10. W przypadku dostarczenia artykułów posiadających wady nie ujawnione w momencie odbioru, Zamawiający 

złoży Wykonawcy stosowną reklamację, która zostanie rozpatrzona w ciągu 1 dnia od dnia jej zgłoszenia. 
11. W przypadku nie przestrzegania terminów dostaw oraz powtarzających się uchybień w realizacji warunków 

umowy (minimum dwóch), Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy bez wypowiedzenia.  
12. Zamawiający wymaga aby Wykonawca uzyskał wcześniejszą akceptację na zaoferowanie produktu o innej 

gramaturze opakowania lub innych składników niż określone w załączniku do niniejszej umowy. 
13. Towar stanowiący przedmiot niniejszej umowy musi być dostarczany  w opakowaniach spełniających wymogi 

HACCP. 
14. Dopuszcza się zmianę terminu realizacji umowy określonego w ust. 1 w przypadku niezrealizowania 

maksymalnej ilości asortymentu określonego w załączniku 1A do niniejszej umowy dla danego pakietu  o 
prognozowany czas realizacji całości przedmiotu umowy nie dłużej jednak niż o maksymalnie do 12  
miesięcy. 

15. Zmiana terminu realizacji  umowy określona w ust. 15 wymaga zgody każdej ze stron niniejszej umowy. 
 

§ 4. 
1. Płatność dokonywana będzie w PLN na podstawie faktury VAT wystawionej po potwierdzonym przez 

Zamawiającego zrealizowaniu zamówienia cząstkowego na konto Wykonawcy w terminie 30 dni, licząc od 
daty dostarczenia Zamawiającemu faktury na konto bankowe Wykonawcy:…………………………………….. 

2. Za termin zapłaty uznaje się dzień, w którym Zamawiający polecił swemu bankowi przelać  
na wskazane konto kwotę wynikającą z prawidłowo wystawionej faktury. 

3. Zamawiający na życzenie Wykonawcy będzie potwierdzał stan należności. 
 

§ 5. 
Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości dostaw w okresie trwania umowy, w ilościach 
wynikających z zamówień cząstkowych, przy zachowaniu zasady, że ilość końcowa jest krotnością 
najmniejszego opakowania, stosowanego przez producenta (zastrzeżenie to nie dotyczy towarów zwyczajowo 
sprzedawanych na sztuki). 
 

§ 6. 
1. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy jest dobrej jakości. 
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2. W przypadku dostarczenia towaru wykazującego brak ilościowy lub jakościowy, Zamawiający sporządzi na tę 
okoliczność protokół reklamacji i powiadomi Wykonawcę o tym fakcie telefonicznie, faksem lub pisemnie. 
Reklamacja zgłaszana będzie przez pracownika Zamawiającego do godz. 12:00 danego dnia. 

3. Wykonawca zobowiązuje się w ciągu …..godzin od zgłoszenia reklamacji przez  Zamawiającego w sposób 
określony w ust. 2, dokonać wymiany towaru na pełnowartościowy (pod względem ilościowym lub 
jakościowym), pod  rygorem nie uiszczenia zapłaty za zamawianą partię towaru.  

4. Opóźnienie w dostawie towaru, jej brak, opóźnienie lub niewykonanie wymiany towaru  
na pełnowartościowy pociągać będzie za sobą zakup interwencyjny, którego koszty dodatkowe (różnica 
między ceną realizacji zakupu interwencyjnego a ceną, wynikającą z umowy oraz koszty transportu/dostawy ) 
obciążać będą Wykonawcę. 

§ 7. 
1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości: 

a) 10% ceny brutto, o której mowa w § 2 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za 
które odpowiada Wykonawca; 

b) 0,49% ceny brutto niedostarczonych produktów zgodnie z zamówieniem cząstkowym za każdy dzień 
opóźnienia w dostawie zamówienia cząstkowego lub zamówienia cząstkowego uzupełniającego , licząc 
od dnia następnego po dniu, w którym dostawa miała nastąpić; 

c) 0,49% ceny brutto niedostarczonych produktów za każdy dzień opóźnienia w realizacji wymiany towaru  
na pełnowartościowy, licząc od dnia następnego po dniu, w którym dostawa wymienionego towaru miała 
nastąpić; 

2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia, 
poprzez zmniejszenie zapłaty za fakturę. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% ceny brutto, o której mowa w § 2 ust. 1   
w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, z wyłączeniem 
przypadków określonych w art. 145 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

4. Jeżeli poniesiona szkoda będzie wyższa niż kara umowna, Zamawiający będzie uprawniony  
do dochodzenia  odszkodowania przekraczającego karę umowną. 

5. W przypadku opóźnienia zapłaty za dostawę poza termin wyznaczony w § 4 ust. 1 Wykonawcy przysługuje 
prawo  naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie. 

6. Na Wykonawcy ciąży odpowiedzialność z tytułu uszkodzenia lub utraty przedmiotu umowy,  
aż do chwili potwierdzenia odbioru przez  Zamawiającego. 

 
§ 8. 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Zmiany niniejszej umowy mogą ustąpić jedynie w przypadku określonym w art. 144 ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych. 
§ 9. 

 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 
1964r.-Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 ze zm.) o ile ustawa Prawo Zamówień Publicznych nie stanowi 
inaczej. 

 
§ 10. 

Ewentualne spory wynikające z realizacji zawartej umowy Strony będą się starały rozwiązywać polubownie,  
a jeżeli to nie przyniesie rozwiązania, będą  rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby 
Zamawiającego. 

 
§ 11. 

Cesja wierzytelności Wykonawcy wynikająca z niniejszej umowy  może nastąpić wyłącznie w trybie i na 
zasadach, o których mowa w art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15.04.2011 r.  o działalności leczniczej  
(tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 217 ze zm.). 
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§ 12. 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

 
 
 

WYKONAWCA                                                                                           ZAMAWIAJĄCY 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 

 

 

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp)  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

 

Wykonawca: 

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

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

……………………………………………………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

pn.: P/16/2016 „Dostawa żywności” 

 

prowadzonego przez 

Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny im. św. Jadwigi  
ul. Wodociągowej 4, 45 – 221 Opole. 

 

oświadczam, co następuje: 

 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 

 

_________________ dnia ____ ____ 2016 roku 

___________________________ 

                  (podpis(y) Wykonawcy/Pełnomocnika) 

 

2. Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na 

podstawie art1. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród 

wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie 

oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem 
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następujące środki 

naprawcze…………………………………………………………………………………………..……… 

 

_________________ dnia ___ ___ 2016 roku 

___________________________ 

        (podpis(y) Wykonawcy/Pełnomocnika) 

 

Oświadczenie podmiotu  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień 

publicznych (dalej jako: ustawa Pzp)  

 
 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 

WYKONAWCA2: 

 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym 

postępowaniu, tj.: …………………………………………………………………….……………………… 

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

podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

_________________ dnia ___ ___ 2016 roku 

 

___________________________
(podpis(y) Wykonawcy/Pełnomocnika) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

_________________ dnia ____ ____ 2016 roku 

 

___________________________ 

       (podpis(y) Wykonawcy/Pełnomocnika) 

 

 

                                                                                                                                                                                     
1
 Wypełnić tylko wówczas, gdy w stosunku do wykonawcy zachodzą okoliczności dotyczące wykluczenia. W przeciwnym 

przypadku punkt pozostawić nie wypełniony bądź przekreślić. 
2
 Wypełnić jedynie wówczas, gdy Wykonawca powołuje się na potencjał podmiotu trzeciego. W przeciwnym przypadku punkt 

pozostawić nie wypełniony bądź przekreślić. 
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Załącznik nr 4 do SIWZ 

 

 

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

 

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

Wykonawca: 

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

 (pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

……………………………………………………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

pn.: P/16/2016 „Dostawa żywności” 

 

prowadzonego przez 

Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny im. św. Jadwigi  
ul. Wodociągowej 4, 45 – 221 Opole. 

 

oświadczam, co następuje: 

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

       ………………………………………… 

(podpis(y) Wykonawcy/Pełnomocnika) 
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INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW3:  

 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegam na 

zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 

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

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

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

……………………………………………………..…………………… 

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

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

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

           ………………………………………… 

  (podpis(y) Wykonawcy/Pełnomocnika) 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

               ………………………………………… 

  (podpis(y) Wykonawcy/Pełnomocnika) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 Wypełnić jedynie wówczas, gdy Wykonawca powołuje się na potencjał podmiotu trzeciego. W przeciwnym przypadku punkt 

pozostawić nie wypełniony bądź przekreślić. 
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Załącznik nr 5 do SIWZ 

 

 

 
 
 

ZNAK SPRAWY P/16/2016 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Dostawa żywności 

 
 

Po zapoznaniu się z informacjami dotyczącymi firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w w/w 

postępowaniu, oświadczam że: 

  

 nie należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP,  z żadnym 

Wykonawcą który złożył odrębną ofertę w niniejszym postępowaniu* 

 

 należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, z niżej 

wymienionymi Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w niniejszym postępowaniu*: 

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

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

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

W związku z powyższym do oświadczenia dołączam dowody, że powiązania z w/w Wykonawcami nie prowadzą 

do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia*.  

 

 

 *- niepotrzebne skreślić 

 

…………………………………………..………………………… 
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela 

Wykonawcy 
 

 
 
 
 

 

 

 
Pieczątka  firmowa Wykonawcy 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  
O PRZYNALEŻNOŚCI/ BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI 

DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ 
składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy PZP 

 


