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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  

O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 135.000 euro 
 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - dalej zwane „postępowaniem” - jest prowadzone               
na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. 
poz. 2164 z późniejszymi zmianami) zwanej dalej „ustawą Pzp”, oraz aktów wykonawczych do ustawy. 

 

 

Nazwa nadana zamówieniu:  

„DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH” 

 

Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): ZZPP--1166--112299BBNN  

 

Tryb postępowania - przetarg nieograniczony (art. 10 ust.1 oraz art.39-46 Prawa zamówień publicznych).  

 

Nazwa i adres zamawiającego :  

 

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego                     

w Katowicach 

40-027 KATOWICE ul. Francuska 20/24 

tel. 32/259-16-68  fax. 32/259-16-71 
Internet: www.spskm.katowice.pl 
e-mail: duo@spskm.katowice.pl 
 
 
Kody klasyfikacji CPV:  
15500000-3  Produkty mleczne 
15810000-9 Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie 
15220000-6 Ryby mrożone, filety rybne i pozostałe mięso ryb 
15330000-0  Przetworzone owoce i warzywa 
15300000-1 Owoce, warzywa i podobne produkty 
15400000-2 Oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne 
15330000-0 Przetworzone owoce i warzywa 
15800000-6 Różne produkty spożywcze 
15600000-4 Produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych 

 

                                                   Treść SIWZ z załącznikami zatwierdzam: 

                                     20.12.2016 r.   
  

Z upoważnienia Dyrektora SPSKM 
                                                                             Z-ca Dyr. Ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy 

                                                           mgr Ewa Mołek 
 
Z  

http://www.spskm.katowice.pl/
mailto:duo@spskm.katowice.pl
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II ))  OOPPIISS  PPRRZZEEDDMMIIOOTTUU  ZZAAMMÓÓWWIIEENNIIAA  

Przedmiotem zamówienia są różne artykuły spożywcze. 

Opis przedmiotu zamówienia określa: 
Pakiet nr 1 – Produkty mleczarskie 
Pakiet nr 2 – Pieczywo świeże , wyroby piekarskie i ciastkarskie 
Pakiet nr 3 – Ryby mrożone 
Pakiet nr 4 – Warzywa i owoce mrożone 
Pakiet nr 5 – Warzywa i owoce świeże 
Pakiet nr 6 – Oleje i tłuszcze zwierzęce i roślinne 
Pakiet nr 7 – Przetwory owocowo-warzywne 
Pakiet nr 8 – Artykuły spożywcze różne 
Pakiet nr 9 – Produkty przemiału ziarna, skrobi i podobne 

II II ))  UUSSTTAALLEENNIIAA  OOGGÓÓLLNNEE  DDOOTTYYCCZZĄĄCCEE  PPRRZZEEDDMMIIOOTTUU  ZZAAMMÓÓWWIIEENNIIAA  

1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych w zakresie wyszczególnionych części - 
Pakietów. Każdemu z wykonawców przysługuje możliwość złożenia oferty na wybrane przez siebie 
zadanie lub zadania (pakiety).   

2. Oferta na wybrane i oferowane przez wykonawcę zadania (pakiety) musi posiadać pełny asortyment.  
3. Brak jakiejkolwiek pozycji lub oferowanie asortymentu, który nie spełnia wymaganych parametrów 

lub brak informacji określonych w poszczególnych kolumnach formularzy cenowych będzie 
skutkowało odrzuceniem oferty .  

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
5. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej. 
6. Przedmiot i warunki realizacji niniejszego zamówienia winny być zgodne z ustawą o bezpieczeństwie 

żywności i żywienia (tekst jednolity Dz. U. z 2010 nr 136 poz. 914) oraz innymi obowiązującymi 
przepisami prawnymi w tym zakresie. 

II II II ))     UUSSTTAALLEENNIIAA  OORRGGAANNIIZZAACCYYJJNNEE  ZZWWIIĄĄZZAANNEE  ZZ  WWYYKKOONNAANNIIEEMM  ZZAAMMÓÓWWIIEENNIIAA..  

1. Realizacja przedmiotu zamówienia będzie następowała częściowo na podstawie pisemnych zamówień 
zamawiającego (drogą listową, mailową bądź faksową) w ilościach wskazanych w zamówieniu                            
i w terminach określonych w projekcie umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu zamówienia własnym transportem, na własny 
koszt i na własne ryzyko do Magazynu Kuchni wraz z wniesieniem towaru.  

3. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był transportowany w kontrolowanych temperaturach 
przewozu, samochodem z zabudową chłodniczą, dostosowanym  do przewozu żywności - dot. Pak. nr 1, 
3, 4, 6. 

4. Poszczególne dostawy odbywać się będą w ilościach  wskazanych w zamówieniu składanym  
telefonicznie, realizacja dostaw: 
Pakiet nr 1, 2 - do godz.: 06

00  
dnia następnego od poniedziałku do soboty, za wyjątkiem dni ustawowo 

wolnych od pracy. 
Pakiet nr 3 ÷ 9 - do godz.: 11

00 
dnia następnego roboczego, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od 

pracy. 
5. Zamawiający żąda dołączenia do każdej dostawy handlowego dokumentu identyfikacyjnego. 
6. Zamawiający żąda dołączenia do pierwszej dostawy wykazów alergenów zgodnie z listą składników 

alergennych z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 
października 2011 roku w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności. 

7. Wszelkie koszty związane z dostawami ponosi wykonawca.  
8. Zapłata za dostarczony przedmiot zamówienia nastąpi w terminie 60 dni licząc od dnia dostarczenia 

faktury. 

IIVV))  TTEERRMMIINN  RREEAALLIIZZAACCJJII   PPRRZZEEDDMMIIOOTTUU  ZZAAMMÓÓWWIIEENNIIAA  

1. Realizacja przedmiotu zamówienia następować będzie w okresie 12 miesięcy tj. od dnia 04.02.2017 r. 
do 03.02.2018 roku. 

2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 

VV))  WWAARRUUNNKKII   UUDDZZIIAAŁŁUU  WW  PPOOSSTTĘĘPPOOWWAANNIIUU  OORRAAZZ  BBRRAAKKUU  PPOODDSSTTAAWW  WWYYKKLLUUCCZZEENNIIAA..    

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 
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a) nie podlegają wykluczeniu; 

b) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez zamawiającego 

w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ. 

2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.  

2.1 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do    

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania                                                     

w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

2.2  Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających 

się o udzielenie zamówienia. 

2.3  Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, 

zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy 

regulującej współpracę tych wykonawców. 

3. Na podstawie art. 24 ust. 5 Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wyklucza 

wykonawcę: 

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 

restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub 

sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo 

restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub 

którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ 

zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia 

wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w 

trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 

233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);  

2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, 

w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie 

wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą 

stosownych środków dowodowych; 

3) jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 Pzp, uprawnione do 

reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 Pzp z:  

a) zamawiającym,  

b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,  

c) członkami komisji przetargowej,  

d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a Pzp 

 chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób 

niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

4) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym 

stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą               

z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 Pzp, co doprowadziło do rozwiązania 

umowy lub zasądzenia odszkodowania;  

5) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom 

pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę 

aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych;  

6) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki                    

w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub 

komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa               

w pkt 5;  

7) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków 

wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów 

o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 

złotych;  
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8) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków 

dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 Pzp, chyba że 

wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne 

lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie 

spłaty tych należności. 

VVII ))  WWYYKKAAZZ  OOŚŚWWIIAADDCCZZEEŃŃ   LLUUBB  DDOOKKUUMMEENNTTÓÓWW  PPOOTTWWIIEERRDDZZAAJJĄĄCCYYCCHH  SSPPEEŁŁNNIIEENNIIEE  
WWAARRUUNNKKÓÓWW  UUDDZZIIAAŁŁUU  WW  PPOOSSTTĘĘPPOOWWAANNIIUU  OORRAAZZ  BBRRAAKK  PPOODDSSTTAAWW  WWYYKKLLUUCCZZEENNIIAA    

1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający 

żąda następujących dokumentów: 

a) 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 wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp; 

b) oświadczenia wykonawcy  w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu                             

o zamówieniu i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wstępnie potwierdzającego, 

że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu 

c) oświadczenia wykonawcy  o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć 

wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym 

wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 

d) Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej 

informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz 

adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie i ceny, przekazuje zamawiającemu 

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

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

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

o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp stanowi Załącznik nr 11                  

do SIWZ. 

2. Dokument, o których mowa w pkt 1 ppkt 1a SIWZ, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.  

3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające, że oferowane dostawy  odpowiadają wymaganiom 
określonym przez zamawiającego. 

3.1. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez 
zamawiającego, zamawiający żąda: 

a) dokumentu potwierdzającego  wdrożenie Systemu Jakości HACCP. 

b) oświadczenia Wykonawcy, że przedmiot zamówienia dostarczony będzie środkiem transportu 

spełniającym wymagania Rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego w sprawie 

higieny środków spożywczych - dotyczy Pakietów nr 1, 3, 4, 6. 

4. Zasady składania oświadczeń i  dokumentów oraz wyboru oferty. 

1) Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie   

wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca 

nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi 

Załącznik nr 12 do SIWZ. 

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

każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają 

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

wykluczenia. 

3) Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia z postępowania, jeżeli 

zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać 

za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych 

w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 

zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). 

4) Zgodnie z art. 24aa ust. 1 Pzp zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wzywa wykonawcę, 

którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, 

terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu, spełnianie przez oferowane dostawy wymagań 

określonych przez zamawiającego oraz brak podstaw wykluczenia.  

5) Jeżeli oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty będą budzić wątpliwości 

zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio o dodatkowe informacje lub dokumenty 

w tym zakresie. 

6) W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których 

mowa w § 5 (tj. składanych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy 

z udziału w postępowaniu) i § 7 (składanych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia 

wykonawcy z udziału w postępowaniu przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce 

zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w SIWZ) rozporządzenia 

Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 

zamawiający od wykonawcy, okresu ich ważności oraz form, w jakich dokumenty te mogą być 

składane (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126) - dalej zwanego „rozporządzeniem Ministra Rozwoju 

z dnia 26 lipca 2016 r.”, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi 

ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych 

wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 

7) W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 5 

(tj. składanych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału                                

w postępowaniu) i § 7 (składanych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy                  

z udziału w postępowaniu przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w SIWZ) rozporządzenia Ministra Rozwoju             

z dnia 26 lipca 2016 r., które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń 

lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp, zamawiający 

w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 Pzp, korzysta 

z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 

8) W przypadku, o którym mowa w ppkt 5.7 SIWZ zamawiający może żądać od wykonawcy 

przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie 

przez zamawiającego dokumentów. 

9)  Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.   

dotyczące wykonawcy składane są w oryginale. 

10) Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 

2016 r., inne niż oświadczenia, o których mowa w SIWZ, składane są w oryginale lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem.  

11) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, wykonawcy wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, które każdego z nich 

dotyczą.  

12) Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.  

13) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r., innych 
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niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi 

wątpliwości co do jej prawdziwości. 

14) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.  

15) Jeżeli wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe pełnomocnictwa, 

zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia 

oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

16) Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień 

dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp. 

17) Jeżeli oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości 

zamawiającego, może on zwrócić się o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 

18) 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, 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. 

VVII II ))  OOPPIISS  SSPPOOSSOOBBUU  PPRRZZYYGGOOTTOOWWAANNIIAA  OOFFEERRTTYY  

1. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza składania 
oferty w postaci elektronicznej. 

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim i zamawiający nie wyraża zgody na 
złożenie oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów w jednym z języków powszechnie używanych             
w handlu międzynarodowym.  

3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.  
4. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 
5. Wzór formularza oferty stanowi Załącznik nr 10 do SIWZ. 
6. Ofertę podpisuje osoba lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy. 
7. Jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, wraz z ofertą składa się pełnomocnictwo. 
8. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.  
9. Ofertę sporządza się w sposób staranny, czytelny i trwały. Stwierdzone przez wykonawcę w ofercie błędy 

i omyłki w zapisach - przed jej złożeniem - poprawia się przez skreślenie dotychczasowej treści i wpisanie 
nowej, z zachowaniem czytelności błędnego zapisu, oraz podpisanie poprawki i zamieszczenie daty 
dokonania poprawki.  

10. Ofertę należy przygotować tak, by z zawartością oferty nie można było zapoznać się przed upływem 
terminu otwarcia ofert. 

11. Zaleca się, aby wykonawca zbroszurował ofertę oraz ponumerował jej strony.  
12. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. 
13.  Wykonawca składa ofertę w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu w sposób zapewniający 

nieujawnienie treści oferty do chwili jej otwarcia. Zamknięta koperta lub inne opakowanie musi zawierać 
oznaczenie: 

  
Oferta złożona w przetargu nieograniczonym na: 

 „„DDOOSSTTAAWWAA  AARRTTYYKKUUŁŁÓÓWW  SSPPOOŻŻYYWWCCZZYYCCHH””   
Oznaczenie sprawy: ZP-16-129BN  

Nie otwierać przed: 0033..0011..22001177rr..  ggooddzz..::  1122::3300  
 

14. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.  
15. W przypadku wycofania oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę wycofuje. 

Oświadczenie o wycofaniu oferty, wykonawca umieszcza w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu, 
która musi zawierać oznaczenie: 
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Oświadczenie o wycofaniu oferty złożonej w przetargu nieograniczonym na:  

„DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH”  
Oznaczenie sprawy: ZP-16-129BN 

Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert. 
 

16. Oświadczenie o wycofaniu oferty musi zawierać co najmniej nazwę i adres wykonawcy, treść 
oświadczenia wykonawcy o wycofaniu oferty oraz podpis osoby lub osób uprawnionych do 
reprezentowania wykonawcy.  

17. W przypadku zmiany oferty wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę zmienia, określając 
zakres tych zmian. Oświadczenie o zmianie oferty wykonawca umieszcza w zamkniętej kopercie lub 
innym opakowaniu, która musi zawierać oznaczenie: 

 
Oświadczenie o zmianie oferty złożonej w przetargu nieograniczonym na:   

„DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH”  
Oznaczenie sprawy: ZP-16-129BN 

Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert. 
 

18. Oświadczenie o zmianie oferty musi zawierać nazwę i adres wykonawcy oraz podpis wykonawcy. 
19. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów                            

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane 
oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W takim przypadku 
wykonawca oznacza informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa klauzulą „tajemnica 
przedsiębiorstwa - nie udostępniać”. Wykonawca nie może zastrzec nazwy (firmy) oraz jego adresu,  
a także informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji                           
i warunków płatności zawartych w jego ofercie.  

20. Jeśli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty winno być dołączone aktualne pełnomocnictwo. 

 

VVII II II ))  IINNFFOORRMMAACCJJEE  OO  SSPPOOSSOOBBIIEE  PPOORROOZZUUMMIIEEWWAANNIIAA  SSIIĘĘ   ZZAAMMAAWWIIAAJJĄĄCCEEGGOO  ZZ  WWYYKKOONNAAWWCCAAMMII  
OORRAAZZ  PPRRZZEEKKAAZZYYWWAANNIIAA  OOŚŚWWIIAADDCCZZEEŃŃ   II   DDOOKKUUMMEENNTTÓÓWW,,  AA  TTAAKKŻŻEE  WWSSKKAAZZAANNIIEE  OOSSÓÓBB  
UUPPRRAAWWNNIIOONNYYCCHH  DDOO  PPOORROOZZUUMMIIEEWWAANNIIAA  SSIIĘĘ       ZZ  WWYYKKOONNAAWWCCAAMMII ..  

1. W postępowaniu komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem 

zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 

2012 r. - Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. 2016 poz. 1113 z późn. zm.) osobiście, za pośrednictwem posłańca, 

faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o 

świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. 2016 poz. 1030 z późn. zm.) 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 r. o 

świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie 

potwierdza fakt ich otrzymania. 

2. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są: 

a) Stefania Oruba 

 e-mail: duo@spskm.katowice.pl;  

 numer faxu: (032) 259-16-71;  

3. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się z  wykonawcami za pośrednictwem telefonu.  

IX) WWYYMMAAGGAANNIIAA  DDOOTTYYCCZZĄĄCCEE  WWAADDIIUUMM..           

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium w postępowaniu.  

XX ))  TTEERRMMIINN  ZZWWIIĄĄZZAANNIIAA  OOFFEERRTTĄĄ  

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

terminu składania ofert. 
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2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą,                

z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, 

zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie 

dłuższy jednak niż 60 dni.  

3. Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a Pzp zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wykonawca nie wyrazi zgody, 

o której mowa w art. 85 ust. 2 Pzp, na przedłużenie terminu związania ofertą. 

 

XX II ))  MMIIEEJJSSCCEE  II   TTEERRMMIINN  SSKKŁŁAADDAANNIIAA  II   OOTTWWAARRCCIIAA  OOFFEERRTT  
 

1. Miejsce i termin składania ofert:  

a) miejsce składania ofert: SPSKM - Dział Zamówień Publicznych, pok. Nr 2   

b) termin składania ofert: do dnia 03.01.2017 r., do godz. 12:00 

2. Miejsce i termin otwarcia ofert:  

a) miejsce otwarcia ofert: SPSKM - Dział Zamówień Publicznych, pok. Nr 2   

b) termin otwarcia ofert: w dniu  03.01.2017 r. o godz. 12:30 

3. Oferta złożona w terminie składania ofert będzie podlegać rejestracji przez zamawiającego. Koperta lub 

inne opakowanie, w którym będzie złożona oferta zostanie opatrzona numerem według kolejności 

składania ofert oraz terminem jej złożenia, a wykonawca może otrzymać potwierdzenie złożenia oferty 

wraz z informacją o terminie jej złożenia. 

4. Jeżeli w ofercie wykonawca poda cenę napisaną słownie inną niż cenę napisaną cyfrowo, podczas 

otwarcia ofert zostanie podana cena napisana słownie.  

5. Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie 

internetowej informacje dotyczące: 

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 

6. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po 

upływie terminu do wniesienia odwołania. 

7. Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za oferty złożone w innym miejscu niż wskazane w 

SIWZ lub opisane inaczej niż określił zamawiający w SIWZ. 

8. Termin na zadawanie pytań upływa w dniu 27.12.2016 r. 

 

XX II II ))  OOPPIISS  SSPPOOSSOOBBUU  OOBBLLIICCZZAANNIIAA  CCEENNYY    
 

1. Opis sposobu obliczenia ceny:  oferowana ilość  x  cena jednostkowa netto = wartość netto + VAT = 

wartość brutto  

2. Cenę należy podać do dwóch miejsc po przecinku.  

3. Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN.  

4. Cena musi być wyrażona w złotych polskich.  

5. Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania                               

u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 

zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów                       

i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, 

informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego 

obowiązku podatkowego, wskazując nazwę dostawy, której świadczenie będzie prowadzić do jego 

powstania, oraz wskazując jej wartość bez kwoty podatku (Załącznik nr 13 do SIWZ). 

 

XX II II II ))  OOPPIISS  KKRRYYTTEERRIIÓÓWW,,  KKTTÓÓRRYYMMII   ZZAAMMAAWWIIAAJJĄĄCCYY  BBĘĘDDZZIIEE  SSIIĘĘ   KKIIEERROOWWAAŁŁ   PPRRZZYY  WWYYBBOORRZZEE  
OOFFEERRTTYY,,  WWRRAAZZ    ZZ  PPOODDAANNIIEEMM  ZZNNAACCZZEENNIIAA  TTYYCCHH  KKRRYYTTEERRIIÓÓWW  II   SSPPOOSSOOBBUU  OOCCEENNYY  OOFFEERRTT  

 

Cena - 100%    
 
Sposób obliczania liczby punktów badanej oferty  za cenę:  
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Pc = (C min
 
 / C bo  ) x 100 x 100%  gdzie:  

C min
 
 - cena najniższa spośród ocenianych ofert 

C bo    - cena badanej oferty 

100  - stały współczynnik 

Pc -  liczba punktów za cenę 

XX IIVV))  IINNFFOORRMMAACCJJEE  OO  FFOORRMMAALLNNOOŚŚCCIIAACCHH,,  JJAAKKIIEE  PPOOWWIINNNNYY  BBYYĆĆ  DDOOPPEEŁŁNNIIOONNEE  PPOO  WWYYBBOORRZZEE  
OOFFEERRTTYY    WW  CCEELLUU  ZZAAWWAARRCCIIAA  UUMMOOWWYY  WW  SSPPRRAAWWIIEE  ZZAAMMÓÓWWIIEENNIIAA  PPUUBBLLIICCZZNNEEGGOO  

  
1. Zamawiający zawrze umowę z wybranym wykonawcą – nie wcześniej niż 5 dni od dnia przekazania 

informacji o wyborze oferty faksem lub mailem – na warunkach będących istotnymi postanowieniami,                          
a stanowiącymi wzór umowy - załącznik nr 14 do niniejszej specyfikacji. 

2. W przypadku wyboru jako oferty najkorzystniejszej oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się                  
o udzielenie zamówienia, należy przed podpisaniem umowy o zamówienie publiczne przedłożyć 
Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców – w przypadku jeżeli taka umowa nie 
jest dołączona do oferty. 

3. Zaleca się, aby umowa konsorcjum regulująca współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się               
o udzielenie zamówienia w szczególności zawierała postanowienia wynikające z charakteru konsorcjum: 

1) określenie stron umowy z oznaczeniem lidera konsorcjum, 
2) cel zawarcia umowy, 
3) czas trwania konsorcjum (obejmujący okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), 
4) zapis o solidarnej odpowiedzialności każdego członka konsorcjum wobec Zamawiającego                          

za wykonanie umowy, 
5) wyłączenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków 

do czasu wykonania przedmiotu zamówienia. 
4. W przypadku nie dopełnienia przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w ust. 3, będzie to uznane 

przez Zamawiającego za tożsame z uchylaniem się od zwarcia umowy. 
5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez 
przeprowadzania ich ponownej oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust.1 
Ustawy. 

6. Miejsce podpisania umowy to siedziba Zamawiającego. Jeżeli przedstawiciel umocowany                           
do podpisywania umowy nie może podpisać umowy w siedzibie Zamawiającego, to należy zwrócić się  
do Zamawiającego z prośbą o przesłanie umowy na adres wykonawcy. 

 

XX VV))  WWZZÓÓRR  UUMMOOWWYY  WW  SSPPRRAAWWIIEE  ZZAAMMÓÓWWEEIINNIIAA  PPUUBBLLIICCZZNNEEGGOO  
 

Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi Załącznik nr 14 do SIWZ. 

 

XX VVII ))  PPOOUUCCZZEENNIIEE  OO  ŚŚRROODDKKAACCHH  OOCCHHRROONNYY  PPRRAAWWNNEEJJ  PPRRZZYYSSŁŁUUGGUUJJĄĄCCYYCCHH  WWYYKKOONNAAWWCCYY  WW  
TTOOKKUU  PPOOSSTTĘĘPPOOWWAANNIIAA    OO  UUDDZZIIEELLEENNIIEE  ZZAAMMÓÓWWIIEENNIIAA..  

 
1. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

a) określenia warunków udziału w postępowaniu; 
b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 
c) odrzucenia oferty odwołującego; 
d) opisu przedmiotu zamówienia; 
e) wyboru najkorzystniejszej oferty. 

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się 
niezgodność z przepisami Pzp, 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 lub w postaci 
elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy 
ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego 
rodzaju podpisu. 

4. 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 
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przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej. 

5. 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. 180 ust. 5 
zdanie drugie Pzp albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy 
wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 
8 Pzp. 

6. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą 
ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia. 

7. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia 
otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu 
rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi 
Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem 
elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła 
się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.  

8. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania 
odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze 
stron. 

9. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie 
później niż do czasu otwarcia rozprawy. 

10. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, 
termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy. 

11. W sprawach nie uregulowanych w rozdz. XVI w zakresie wniesienia odwołania i skargi mają 
zastosowanie przepisy art. 179 - 198g Pzp. 

Niżej wymienione załączniki do SIWZ stanowią jej treść: 

1. Załącznik nr 1 ÷ 9 do SIWZ  - opis przedmiotu zamówienia, załącznik asortymentowo-cenowy  

2. Załącznik nr 10 do SIWZ   - formularz asortymentowo - cenowy, 

3. Załącznik nr 11 do SIWZ   - wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej. 

4. Załącznik nr 12 do SIWZ   - wzór oświadczenia w zakresie wskazanym przez zamawiającego                

w ogłoszeniu o zamówieniu i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wstępnie 

potwierdzającego, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału                                        

w postępowaniu 

5. Załącznik nr 13 do SIWZ   - wzór informacji, o której mowa w art. 91 ust. 3a ustawy Pzp, 

6. Załącznik nr 14 do SIWZ   - wzór umowy,  

 
Wykonawca do oferty zobowiązany jest dołączyć  wypełniony i podpisany : 
 

1. Załącznik nr 1÷9 
2. Załącznik nr 10 
3. Załącznik nr 12 
4. Załącznik nr 13 

 
 

W terminie 3 dni od umieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego protokołu z otwarcia ofert 
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu wypełniony i podpisany Załącznik Nr 11 

(oświadczenia dołączone do oferty nie będą honorowane). 
 
 

Wszystkie pozostałe dokumenty i oświadczenia Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć  Zamawiającemu  
po otrzymaniu wezwania. 
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Załącznik  Nr 1 do SIWZ 

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY 
 
Pakiet 1 -  Produkty mleczarskie 

Lp. Nazwa asortymentu Producent  
Jednostka 

miary 
Ilośd 

[kg/l/szt] 
Cena jednostkowa 

netto [kg/l/szt] 

Stawka 
podatku VAT 

[%] 

Wartośd netto  
[kol. 5 * kol. 6] 

Wartośd podatku 
VAT *zł+ 

Wartośd brutto            
[kol. 8 + kol. 98] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Mleko 2% luz worek 10l  l 21 000      

2 Śmietana 18% kubek poj. 1 l  l 750      

3 Ser biały półtłusty 1 kg  kg 2 300      

4 Serek topiony 17,5 g różne smaki 
 

szt. 14 000      

5 Ser żółty twardy w tym: 
 

       

a) typu Edamski 
 

kg 50      

b) typu Salami 
 

kg 200      

c) typu Gouda 
 

kg 50      

d) typu Podlaski 
 

kg 50      

6 
Naturalny serek twarogowy  w porcjach ok. 17,0 g o zaw. 
tłuszczu w 100 g 27,7- 28,7 g typu Turek 

 
szt. 20 000      

7 
Serek twarogowy 20 g o zaw. tłuszczu w 100 g od 20-25 g, 
śmietankowy, ziołowy typu Tartare 

 
szt. 20 000      

RAZEM:    

Cena winna byd skalkulowana w sposób jednoznaczny, obejmująca wartośd towaru, koszty dostaw na adres  i do magazynu zamawiającego oraz ubezpieczenia na czas transportu. 
SPOSÓB OBLICZENIA WARTOŚCI OFERTY: 
Zamawiana ilośd x cena netto = wartośd netto + VAT = wartośd brutto 
 

__________________ dnia _________ 
                                                   ……………………………………………………………………………… 

                                                                                               podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych 
                                                                                                      do reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik  Nr 2 do SIWZ 

 

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY 
 
Pakiet 2 -  Pieczywo świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie 
 

Lp. Nazwa asortymentu 
Jednostka 

miary 
Ilośd 

[kg/szt] 
Cena jednostkowa 

netto [kg/szt] 

Stawka 
podatku VAT 

[%] 

Wartośd netto  
[kol. 4 * kol. 5] 

Wartośd podatku 
VAT *zł+ 

Wartośd brutto            
[kol. 7 + kol. 8] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Chleb mieszany 1kg krojony kg 21 000      

2 Chleb razowy 1kg krojony kg 200      

3 Bułka mała  0,05 kg szt. 160 000      

4 Bułka grahamka 0,05 kg szt. 1 000      

5 Bułka duża  0,10 kg szt. 1 000      

6 Bułka tarta 0,50 kg kg 350      

7 
Drożdżówka  0,100 kg  
(z serem, z jabłkiem, z marmoladą) 

szt. 6 000      

8 Rogal maślany 0,10 kg szt. 8 000      

RAZEM:    

Cena winna byd skalkulowana w sposób jednoznaczny, obejmująca wartośd towaru, koszty dostaw na adres  i do magazynu zamawiającego oraz ubezpieczenia na czas transportu. 
SPOSÓB OBLICZENIA WARTOŚCI OFERTY: 
Zamawiana ilośd x cena netto = wartośd netto + VAT = wartośd brutto 
 
 

__________________ dnia _________ 
  

                                                   ……………………………………………………………………………… 
                                                                                               podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych 

                                                                                                      do reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 
 

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY 
 
Pakiet 3 -  Ryby mrożone 
 
 

Lp. Nazwa asortymentu 
Jednostka 

miary 
Ilośd *kg+ 

Cena jednostkowa 
netto [kg] 

Stawka 
podatku VAT 

[%] 

Wartośd netto  
[kol. 4 * kol. 5] 

Wartośd podatku 
VAT *zł+ 

Wartośd brutto            
[kol. 7 + kol. 8] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Filet z dorsza bez skóry (SHP) glazura max. 10% kg 400      

2 
Filet z morszczuka bez skóry (SHP) glazura max. 
10% 

kg 300      

3 Filet z miruny bez skóry (SHP) glazura max. 10% kg 200      

4 Filet z mintaja bez skóry (SHP) glazura max. 10% kg 200      

RAZEM:    

 
 
Cena winna byd skalkulowana w sposób jednoznaczny, obejmująca wartośd towaru, koszty dostaw na adres  i do magazynu zamawiającego oraz ubezpieczenia na czas transportu. 
SPOSÓB OBLICZENIA WARTOŚCI OFERTY: 
Zamawiana ilośd x cena netto = wartośd netto + VAT = wartośd brutto 
 

 
__________________ dnia _________ 

  
                                                   

 
 ……………………………………………………………………………… 

                                                                                               podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych 
                                                                                                      do reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik nr 4 do SIWZ 
 

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY 
 
Pakiet 4 -  Warzywa i owoce mrożone 
 

Lp. Nazwa asortymentu Producent  
Jednostka 

miary 
Ilośd *kg+ 

Cena jednostkowa 
netto [kg] 

Stawka 
podatku VAT 

[%] 

Wartośd netto  
[kol. 5 * kol. 6] 

Wartośd podatku 
VAT *zł+ 

Wartośd brutto            
[kol. 8 + kol. 9] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Brukselka luzem  kg 150      

2 Fasolka szparagowa luzem  kg 300      

3 Szpinak luzem  kg 400      

4 Brokuły luzem 
 

kg 500      

5 Groszek luzem 
 

kg 10      

6 Truskawki luzem 
 

kg 400      

RAZEM:    

 
 
Cena winna byd skalkulowana w sposób jednoznaczny, obejmująca wartośd towaru, koszty dostaw na adres  i do magazynu zamawiającego oraz ubezpieczenia na czas transportu. 
SPOSÓB OBLICZENIA WARTOŚCI OFERTY: 
Zamawiana ilośd x cena netto = wartośd netto + VAT = wartośd brutto 
 

 
__________________ dnia _________ 

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

                                                                                               podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych 
                                                                                                      do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 5 do SIWZ 
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY 

 
 Pakiet 5 -  Warzywa i owoce świeże 
 

Lp. Nazwa asortymentu 
Jednostka 

miary 
Ilośd 

[kg/szt] 
Cena jednostkowa 

netto [kg/szt] 

Stawka 
podatku VAT 

[%] 

Wartośd netto  
[kol. 4 * kol. 5] 

Wartośd podatku 
VAT *zł+ 

Wartośd brutto            
[kol. 7 + kol. 8] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Ziemniaki kg 55 000      

2 Kapusta biała kg 600      

3 Kapusta włoska kg 2 000      

4 Kapusta czerwona kg 400      

5 Kapusta kiszona beczka 80 kg kg 700      

6 Kapusta pekioska kg 800      

7 Marchew kg 8 000      

8 Pietruszka korzeo kg 1 900      

9 Seler korzeo kg 1 900      

10 Por kg 800      

11 Ogórki kiszone beczka 80 kg kg 600      

12 Buraki kg 4 800      

13 Cebula kg 400      

14 Czosnek kg 30      

15 Sałata zielona szt. 700      
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16 Kalafior  szt. 400      

17 Pomidory kg 500      

18 Seler zielony  kg 200      

19 Koper zielony  kg 200      

20 Ogórki zielone  kg 400      

21 Botwina  kg 150      

22 Pietruszka zielona  kg 400      

23 Pieczarki kg 60      

24 Jabłka kg 4 000      

25 Śliwki  kg 300      

RAZEM:    

 
 
Cena winna byd skalkulowana w sposób jednoznaczny, obejmująca wartośd towaru, koszty dostaw na adres  i do magazynu zamawiającego oraz ubezpieczenia na czas transportu. 
SPOSÓB OBLICZENIA WARTOŚCI OFERTY: 
Zamawiana ilośd x cena netto = wartośd netto + VAT = wartośd brutto 
 

 
__________________ dnia _________ 

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

                                                                                               podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych 
                                                                                                      do reprezentowania Wykonawcy 



ZP-16-129 BN 

str. 17 

 

Załącznik nr 6 do SIWZ 
 

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY 
 
Pakiet 6 -  Oleje i tłuszcze zwierzęce i roślinne 
 

Lp. Nazwa asortymentu Producent  
Jednostka 

miary 
Ilośd *kg/l] 

Cena jednostkowa 
netto [kg/l] 

Stawka 
podatku VAT 

[%] 

Wartośd netto  
[kol. 4 * kol. 5] 

Wartośd podatku 
VAT *zł+ 

Wartośd brutto            
[kol. 7 + kol. 8] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
Margaryna opakowanie  
kostka 0,25 kg 

 
kg 300      

2 
Mix do smarowania pieczywa opakowanie kostka 
0,25 kg 

 
kg 3 600      

3 Olej uniwersalny rzepakowy 1l 
 

l 300      

RAZEM:    

 
 
Cena winna byd skalkulowana w sposób jednoznaczny, obejmująca wartośd towaru, koszty dostaw na adres  i do magazynu zamawiającego oraz ubezpieczenia na czas transportu. 
SPOSÓB OBLICZENIA WARTOŚCI OFERTY: 
Zamawiana ilośd x cena netto = wartośd netto + VAT = wartośd brutto 
 

 
 
 

__________________ dnia _________ 

  
 
 

                                                   ……………………………………………………………………………… 
                                                                                               podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych 

do reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik nr 7 do SIWZ 
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY 

 
Pakiet 7 -  Przetwory owocowo – warzywne 

Lp. Nazwa asortymentu Producent  
Jednostka 

miary 
Ilośd 

[kg/szt] 
Cena jednostkowa 

netto [kg/szt] 

Stawka 
podatku VAT 

[%] 

Wartośd netto  
[kol. 5 * kol. 6] 

Wartośd podatku 
VAT *zł+ 

Wartośd brutto            
[kol. 8 + kol. 9] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
Dżem pakowany  0,025 kg 
różne smaki 

 szt. 14 000      

2 Miód prawdziwy pakowany 0,025 kg  szt. 13 000      

3 Dżem w tym:         

a truskawkowy 0,28kg  kg 100      

b wiśniowy 0,28kg  kg 100      

4 Powidła 1 kg  kg 50      

5 Koncentrat pomidorowy 30%  1 kg  kg 400      

6 Ogórki konserwowe 1 kg  kg 30      

7 Papryka konserwowa 1 kg  kg 30      

8 Kukurydza konserwowa puszka 0,58 kg  kg 20      

9 Fasola czerwona konserwowa puszka 0,58 kg  kg 20      

RAZEM:    

Cena winna byd skalkulowana w sposób jednoznaczny, obejmująca wartośd towaru, koszty dostaw na adres  i do magazynu zamawiającego oraz ubezpieczenia na czas transportu. 
SPOSÓB OBLICZENIA WARTOŚCI OFERTY: 
Zamawiana ilośd x cena netto = wartośd netto + VAT = wartośd brutto 
 

__________________ dnia _________ 
                                                             ……………………………………………………………………………… 

                                                                                               podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych 
                                                                                                      do reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik nr 8 do SIWZ 
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY 

 
 Pakiet 8 -  Artykuły spożywcze różne 
 

Lp. Nazwa asortymentu Producent  
Jednostka 

miary 
Ilośd 

[kg/szt/l/p/op] 

Cena jednostkowa 
netto  

[kg/szt/l/p/op] 

Stawka 
podatku VAT 

[%] 

Wartośd netto  
[kol. 5 * kol. 6] 

Wartośd podatku 
VAT *zł+ 

Wartośd brutto            
[kol. 8 + kol. 9] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Herbata czarna luzem granulowana 0,100 kg  kg 100      

2 
Herbata ekspresowa pakowana 50 szt.                      
(torebki z zawieszką) 

 
op. 30      

3 Kawa zbożowa 1 kg  kg 300      

4 
Kakao prawdziwe ciemne w gatunku np. 
Holenderskie paczkowane 0,25 kg 

 
kg 45      

5 Suchary Delikatesowe 290 g  p 70      

6 Wafle ryżowe 100 g  p 120      

7 Fasola sucha paczkowana 0,50 kg  kg 70      

8 Groch paczkowany 0,50 kg  kg 30      

9 Przyprawa do zup op. 1 l typu maggi  l 900      

10 Ocet 10% op. 0,5 l  l 100      

11 Kwasek cytrynowy 0,50 kg  kg 10      

12 Pieprz prawdziwy mielony 1kg  kg 15      

13 Pieprz ziołowy mielony 1 kg  kg 20      

14 Papryka słodka mielona 1 kg  kg 10      

15 Majeranek 0,50 kg  kg 4      
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16 Ziele angielskie w ziarnach 0,50 kg  kg 3      

17 Liśd laurowy 0,50 kg  kg 4      

18 Cynamon mielony 0,50 kg  kg 5      

19 Sos grzybowy w proszku 0,50 kg  kg 10      

20 Przyprawa do zup typu Vegeta 0,50 kg  kg 150      

21 Musztarda stołowa 1 kg  kg 7      

22 Ketchup łagodny 0,50 kg  kg 20      

23 Majonez Kielecki 0,50 kg  kg 20      

RAZEM:    

 
 
Cena winna byd skalkulowana w sposób jednoznaczny, obejmująca wartośd towaru, koszty dostaw na adres  i do magazynu zamawiającego oraz ubezpieczenia na czas transportu. 
SPOSÓB OBLICZENIA WARTOŚCI OFERTY: 
Zamawiana ilośd x cena netto = wartośd netto + VAT = wartośd brutto 
 
 

__________________ dnia _________ 
                                                   

 
 ……………………………………………………………………………… 

                                                                                               podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych 
                                                                                                      do reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik nr 9 do SIWZ 
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY 

 
 Pakiet 9 -  Produkty przemiału ziarna skrobi i podobne 
 

Lp. Nazwa asortymentu Producent  
Jednostka 

miary 
Ilośd 

[kg/szt] 
Cena jednostkowa 

netto [kg/szt] 

Stawka 
podatku VAT 

[%] 

Wartośd netto  
[kol. 5 * kol. 6] 

Wartośd podatku 
VAT *zł+ 

Wartośd brutto            
[kol. 8 + kol. 9] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Mąka pszenna paczkowana 1 kg typ 500  kg 1 700      

2 Mąka ziemniaczana paczkowana 1 kg  kg 400      

3 Mąka na żurek śląski paczkowana 1 kg  kg 70      

4 Mąka tortowa paczkowana 1 kg typ 450  kg 100      

5 Kasza jęczmienna paczkowana 1 kg  kg 800      

6 Kasza gryczana paczkowana 1 kg  kg 300      

7 Kasza manna paczkowana 1 kg  kg 1 200      

8 Płatki owsiane paczkowane 0,5 kg  kg 600      

9 Ryż paczkowany 1 kg  kg 1 700      

10 Sól kuchenna paczkowana 1 kg  kg 1 500      

11 Cukier biały paczkowany 1 kg  kg 3 500      

12 Cukier waniliowy 32 g  szt. 40      

13 Proszek do pieczenia 36 g  szt. 40      

14 
Budyo waniliowy, śmietankowy, malinowy 
paczkowany 1 kg 

 kg 40      

15 Kisiel wiśniowy, truskawkowy paczkowany 1 kg  kg 100      

16 Makaron różny         

a świderki 5 kg  kg 800      
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B nitka 5 kg  kg 400      

c kolanko 5 kg  kg 800      

          

RAZEM:    

 
 
Cena winna byd skalkulowana w sposób jednoznaczny, obejmująca wartośd towaru, koszty dostaw na adres  i do magazynu zamawiającego oraz ubezpieczenia na czas transportu. 
SPOSÓB OBLICZENIA WARTOŚCI OFERTY: 
Zamawiana ilośd x cena netto = wartośd netto + VAT = wartośd brutto 
 

__________________ dnia _________ 
  

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

                                                                                               podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych 
                                                                                                      do reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik nr 10 do SIWZ 
 

Miejscowość ………………. dnia ………………. 

………………………………………… 
     Pieczęć firmowa wykonawcy 
 
 

OFERTA 
DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNGO SZPITALA KLINICZNEGO  

IM. ANDRZEJA MIELĘCKIEGO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO  
W KATOWICACH 

 
 

 

Nazwa wykonawcy …………………………………………................................………………………………… 

Siedziba ……………………………………………………………....................................………………………….  

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

Tel. ……………………………….................… Fax ……………….....................……………………... 

Osoba upoważniona do kontaktu z zamawiającym …………………………………………… 

Tel …………………   e-mail ……………………………………………………………………………..  

Osoba upoważniona do podpisania umowy : …………………………………………………………………………. 

 
Zamawiający wymaga wypełnienia wszystkich pól / podania wszystkich danych wymaganych w ramce powyżej  

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na dostawę świeżego drobiu oraz jaj oferuję 
wykonanie dostawy na warunkach określonych  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia za cenę: 
 
PAKIET NR 1 - Produkty mleczarskie 

Cena bez podatku VAT  ……………………………………..zł 

podatek VAT ………%    ……………………………………..zł 

Cena z podatkiem VAT  ……………………………………..zł 

Słownie: ………………………………………………………………………………..…………..........zł  

 
PAKIET NR 2 - Pieczywo świeże , wyroby piekarskie i ciastkarskie 

Cena bez podatku VAT  ……………………………………..zł 

podatek VAT ………%    ……………………………………..zł 

Cena z podatkiem VAT  ……………………………………..zł 

Słownie: ………………………………………………………………………………..…………..........zł  

 
PAKIET NR 3 - Ryby mrożone 

Cena bez podatku VAT  ……………………………………..zł 

podatek VAT ………%    ……………………………………..zł 

Cena z podatkiem VAT  ……………………………………..zł 

Słownie: ………………………………………………………………………………..…………..........zł  

 
PAKIET NR 4 - Warzywa i owoce mrożone 

Cena bez podatku VAT  ……………………………………..zł 

podatek VAT ………%    ……………………………………..zł 

Cena z podatkiem VAT  ……………………………………..zł 

Słownie: ………………………………………………………………………………..…………..........zł  
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PAKIET NR 5 - Warzywa i owoce świeże 

Cena bez podatku VAT  ……………………………………..zł 

podatek VAT ………%    ……………………………………..zł 

Cena z podatkiem VAT  ……………………………………..zł 

Słownie: ………………………………………………………………………………..…………..........zł  

 
PAKIET NR 6 - Oleje i tłuszcze zwierzęce i roślinne 

Cena bez podatku VAT  ……………………………………..zł 

podatek VAT ………%    ……………………………………..zł 

Cena z podatkiem VAT  ……………………………………..zł 

Słownie: ………………………………………………………………………………..…………..........zł  

 
PAKIET NR 7 - Przetwory owocowo-warzywne 

Cena bez podatku VAT  ……………………………………..zł 

podatek VAT ………%    ……………………………………..zł 

Cena z podatkiem VAT  ……………………………………..zł 

Słownie: ………………………………………………………………………………..…………..........zł  

 
PAKIET NR 8 - Artykuły spożywcze różne 

Cena bez podatku VAT  ……………………………………..zł 

podatek VAT ………%    ……………………………………..zł 

Cena z podatkiem VAT  ……………………………………..zł 

Słownie: ………………………………………………………………………………..…………..........zł  

 
PAKIET NR 9 - Produkty przemiału ziarna, skrobi i podobne 

Cena bez podatku VAT  ……………………………………..zł 

podatek VAT ………%    ……………………………………..zł 

Cena z podatkiem VAT  ……………………………………..zł 

Słownie: ………………………………………………………………………………..…………..........zł  

 
1) Oświadczamy, że cena/y brutto zawarta/e w Ofercie zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi 

Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty. 

2) Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego  
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania. 

3) Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania 
ofert. 

4) Oświadczamy, że niniejsza oferta zawiera na stronach nr od ____ do ____ informacje  stanowiące 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

5) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem umowy, stanowiącym Załącznik nr 14 do Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia 
umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

6) Ofertę niniejszą składam na _________ kolejno ponumerowanych stronach. 
 
 
__________________ dnia _________ 

__________________________________ 
                (podpis Wykonawcy/Wykonawców) 
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Załącznik nr 11 do SIWZ 
 

                                                                                             Zamawiający: 

                                                                                                        SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego  

                                                                                                       Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach                                        

                                                                                                        40-027 Katowic ul. Francuska 20/24  

Wykonawca: 

……………………………………………… 
 

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

reprezentowany przez: 

……………………………………………… 
 
……………………..……………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 
reprezentacji) 

 
 

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „DOSTAWA ARTYKUŁÓW 

SPOŻYWCZYCH” , prowadzonego przez SPSKM w Katowicach, oświadczam, co następuje: 

 
Składając ofertę w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest 
„DOSTAWA ŚWIEŻEGO DROBIU ORAZ JAJ”, prowadzonym przez SPSKM Katowice oświadczamy, że: 

a) nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień 
publicznych *, 

b) należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień 
publicznych**. W przypadku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 
24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych,  Wykonawca składa wraz z ofertą listę podmiotów 
należących do grupy kapitałowej. 

 
 
 
__________________ dnia _________ 
 

 
__________________________________ 

                (podpis i pieczątka Wykonawcy) 
 
 
  

 

* - niepotrzebne skreślić. 
* należy zaznaczyć właściwą odpowiedź; wykonawca, który należy do grupy kapitałowej zobowiązany jest do złożenia listy 

podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej 
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Załącznik nr 12 do SIWZ 

                                                                                             
 
                                                                                             Zamawiający: 

                                                                                                       SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego  
                                                                                                       Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach                                        
                                                                                                        40-027 Katowic ul. Francuska 20/24  

 
Wykonawca: 

……………………………………………… 
 

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

reprezentowany przez: 

……………………………………………… 
 
……………………..……………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 
reprezentacji) 
) 
 
 
 
 

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  

 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „DOSTAWA ARTYKUŁÓW 

SPOŻYWCZYCH” (nazwa postępowania), prowadzonego przez SPSKM w Katowicach, oświadczam, co 

następuje: 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

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

23 ustawy Pzp. 

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

Pzp  . 

 

 

_____________________ (miejscowość), dnia ________________ r.  

 

 

 

          ____________________________________ 

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

…………. 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 następujące środki naprawcze: 

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

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

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

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

 

 

 

 

_____________________ (miejscowość), dnia ________________ r.  

 

 

 

          ____________________________________ 

(podpis) 
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Załącznik nr 13 do SIWZ 
 
 

                                                                                             Zamawiający: 
 
                                                                                                        SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego  

                                                                                                       Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach                                        

                                                                                                        40-027 Katowic ul. Francuska 20/24  

Wykonawca: 

……………………………………………… 
 

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

reprezentowany przez: 

……………………………………………… 
 
……………………..……………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 
reprezentacji) 

 
 

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 91 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „DOSTAWA ARTYKUŁÓW 

SPOŻYWCZYCH”  , prowadzonego przez SPSKM w Katowicach, oświadczam, co następuje: 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

1. Oświadczam, że wybór mojej/naszej oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług
*
 

2. Oświadczam, że wybór mojej/naszej oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług
**

 

3. Powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył ______________________ . 

 

 

_____________________ (miejscowość), dnia ________________ r.  

 

 

          ____________________________________ 

(podpis) 

 
 
*  niepotrzebne skreślić. 
**  wypełnia Wykonawca w przypadku powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego. 
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Załącznik Nr 14 do SIWZ 

 
UMOWA  - PROJEKT  

 
Zawarta w dniu ………………………….. w Katowicach pomiędzy: 
Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu 
Medycznego                  w Katowicach 
z siedzibą: 40-027 Katowice, ul. Francuska 20 - 24 
NIP: 954 22 70 611 
który reprezentuje: 
Dyrektor - dr n. med. Włodzimierz Dziubdziela 
zwanym w treści umowy „Zamawiającym”  
a 
……………………………………………………………. 
z siedzibą:  
NIP :……………………………………      REGON : …………………………………………….. KRS: 
……………………………………….. 
zwanym w treści umowy „Wykonawcą”. 
 
a  
Panem/Panią ……………………………..   NIP/REGON osoby fizycznej 
prowadzącą działalność gospodarcza pod nazwą:……………………………… 
NIP: 
REGON: 
zwanym w treści umowy „Wykonawcą”. 
 
W wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego - zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.) przetargu nieograniczonego 
została zawarta umowa o następującej treści. 

 
 

§ 1 
Przedmiot umowy 

1. Zamawiający nabywa, a Wykonawca dostarcza …………………, stanowiące przedmiot niniejszej umowy, 
zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy. 

2. Oferta Wykonawcy jest zgodna ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i stanowi integralną 
część umowy. 

3. Umowa zawarta jest na okres 12 miesięcy, tj. od 04.02.2017 r. do 03.02.2018 r.  
4. W okresie obowiązywania umowy Wykonawca dostarczy przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego  

w ilościach wskazanych w zamówieniach: 
Pakiet nr 1, 2:           do godz. 6

00 
dnia następnego od poniedziałku do soboty,                            

za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. 
Pakiet nr 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9:             do godz. 11

00 
dnia następnego roboczego, za wyjątkiem dni 

ustawowo wolnych od pracy. 
Strony ustalają, iż dostawa następować będzie na podstawie zamówień składanych przez Zamawiającego 
telefonicznie, szczegółowo określających ilości towaru. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo realizowania zamówień w ilościach uzależnionych od rzeczywistych 
potrzeb oraz do ograniczenia zamówienia w zakresie rzeczowym i ilościowym, co nie jest odstąpieniem                            
od umowy nawet w części. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie. 

 
§ 2 

Warunki dostawy 
1. Wykonawca zobowiązuje się realizować zamówienia objęte niniejsza umową w cenach i na warunkach 

określonych w niniejszej umowie. 
2. Przedmiot umowy powinien być przez Wykonawcę opakowany w sposób zapobiegający jego 

przypadkowemu uszkodzeniu i oznakowany w sposób nie budzący wątpliwości co do tożsamości 
przedmiotu dostawy, ani co do terminu przydatności do spożycia. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu towaru dobrej jakości tj: świeżego,                              
I gatunku, czystego, bez obcych zapachów. Jakość sprzedawanego towaru będzie zgodna                                      
z wymaganiami Polskich Norm.  

4. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że przedmiot umowy jest wolny od wad.  
5. Wykonawca zobowiązuje się - pod rygorem zapłaty kar umownych, o których mowa w § 4 ust.1 - do: 

http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/GetFile1.aspx?attid=6568
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a) realizować zamówienia terminowo;  
b) wymienić wadliwy towar na wolny od wad w terminie 1 dnia od chwili zawiadomienia przez 

Zamawiającego na swój koszt. Jeżeli Wykonawca nie zamieni towaru na wolny od wad we 
wskazanym wyżej terminie, Zamawiający może wykonać swoje uprawnienia zgodnie  z przepisami 
kodeksu cywilnego; 

c) dostarczyć oryginał faktury wraz z dostawą przedmiotu umowy. 
6. Wykonawca zobowiązany jest do każdej dostawy dołączyć handlowy dokument identyfikacyjny. 
7. Wykonawca zobowiązany jest do pierwszej dostawy dołączyć wykaz alergenów zgodnie z listą składników 

alergennych z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 
października 2011 roku w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności. 

8. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był transportowany w kontrolowanych temperaturach 
przewozu, samochodem z zabudową chłodniczą, dostosowanym do przewozu żywności (dot. Pakiet nr 
1, 3, 4, 6). 

9. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na swój koszt przedmiot zamówienia do magazynu kuchni 
szpitala wraz z wniesieniem towaru. 

10. Wykonawca ponosi koszty transportu i ubezpieczenia przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego. 
 

§ 3 
Warunki płatności  

1. Łączna wartość przedmiotu umowy określonego w § 1 wynosi netto …. zł plus należny podatek VAT…% 
tj. …..zł. Razem: ….zł brutto (słownie: …zł) 

2. Ceny jednostkowe przedmiotu umowy określa oferta Wykonawcy. 
3. Zapłata należności przez Zamawiającego za dostarczoną partię przedmiotu umowy nastąpi przelewem na 

rachunek Wykonawcy na konto wskazane na fakturze VAT na podstawie prawidłowo wystawionej faktury 
Wykonawcy, w terminie do 60 dni od daty otrzymania oryginału faktury. 

4. Za datę płatności uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 
5. Zamawiający dopuszcza zmiany w umowie w zakresie sposobu konfekcjonowania, w sytuacji gdy zostanie 

wprowadzony do sprzedaży przez producenta zmodyfikowany (udoskonalony) produkt (również                         
w przypadku wycofania danego produktu przez producenta). Powyższe zmiany nie mogą skutkować 
zwiększeniem wartości umowy, podwyższeniem cen jednostkowych i nie mogą być niekorzystne dla 
Zamawiającego. Obniżenie cen jednostkowych i wartości umowy jest dopuszczalne. 

 
§ 4 

Kary umowne i odsetki 
1. W przypadku nie wykonania dostawy przez Wykonawcę, powstania opóźnienia w realizacji zamówienia 

bądź nie uzupełnienia przez Wykonawcę braków ilościowych w zamawianym towarze lub nie wymiany 
wadliwego towaru na wolny od wad w terminach określonych w § 2 ust. 5 ppkt b niniejszej umowy 
Zamawiający naliczy, a Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości 1% wartości netto nie 
dostarczonego przedmiotu umowy - za każdy dzień opóźnienia. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących  po stronie Wykonawcy, 
Wykonawca jest zobowiązany do zapłacenia kary umownej  w wysokości 10% wartości netto przedmiotu 
umowy określonego w § 3 ust. 1. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wartości wskazanych 
wyżej kar umownych na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego. 

4. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w realizacji którejkolwiek z dostaw częściowych Zamawiający w celu 
utrzymania ciągłości działalności zastrzega sobie prawo zakupu zamówionych produktów u innego 
sprzedawcy z żądaniem zapłaty różnicy w cenie jeśli nastąpiła, zachowując prawo do roszczenia 
o naprawienia szkody wynikającej z opóźnienia. 

5. W przypadku opóźnienia w terminie płatności Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia odsetek 
ustawowych.   

 
§ 5 

Podwykonawcy 
1. W przypadku powierzenia wykonania części usług lub dostaw będących przedmiotem umowy 

podwykonawcy Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia umowy z podwykonawcą 
Zamawiającemu. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania przedmiotu 
Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiającego na zmianę 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrażona poprzez akceptację Umowy                                                
o podwykonawstwo.  

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych 
Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. 

3. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż: 
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a) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być dłuższy 
niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT 
lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: 
dostawy lub usługi; 

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie dostaw lub usług, które ściśle 
odpowiadają części zamówienia określonego Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym                                   
a Wykonawcą; 

c) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu Umowy  
o podwykonawstwo, nie będzie  krótszy od okresu odpowiedzialności za Wady przedmiotu Umowy 
Wykonawcy wobec Zamawiającego; 

d) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazać się posiadaniem wiedzy i doświadczenia 
odpowiadających, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doświadczeniu wymaganym od Wykonawcy                        
w związku z realizacją Umowy; dysponować personelem i sprzętem, gwarantującymi prawidłowe 
wykonanie podzlecanej części Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem 
odpowiadającymi wymaganiom stawianym Wykonawcy. Dokumenty potwierdzające wiedzę                           
i doświadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzętu oraz 
informacja o kwalifikacjach osób, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w 
celu realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo będą stanowiły załącznik do tej umowy; 

e) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu na 
jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji Umowy o 
podwykonawstwo. 

4. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 
a) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy 

lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez 
Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę 
wynagrodzenia Podwykonawcy; 

b) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od zwrotu 
Zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego. 

5. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty przez 
Wykonawcę. Wynagrodzenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, dotyczy wyłącznie należności 
powstałych po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy                      
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. Bezpośrednia zapłata obejmuje 
wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy. 

6. Zamawiający niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania płatności bezpośredniej zawiadomi 
Wykonawcę o żądaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawcę do 
zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia 
Wykonawcy wezwania.  

7. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 6, podważających zasadność 
bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże 
niezasadność takiej zapłaty lub złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie 
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej 
wątpliwości co do wysokości kwoty należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy; 

b) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.  

8. Równowartość  kwoty zapłaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, bądź skierowanej do 
depozytu sądowego, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

9. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie jednego miesiąca od 
zaistnienia podstawy w razie konieczności: 
- 2 - krotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego lub 
- konieczności dokonania bezpośrednich płatności na sumę większą niż 5% wartości Umowy, 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

10.   Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne:  
a) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - 0,5 % 

wynagrodzenia ofertowego brutto Wykonawcy ustalonego w § 3 ust. 1 Umowy za każde dokonanie 
przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawców lub dalszych 
Podwykonawców; 

b) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom 
0,5 % wynagrodzenia ofertowego brutto Wykonawcy ustalonego w § 3 ust. 1 Umowy za każdy dzień 
opóźnienia od dnia upływu terminu zapłaty do dnia zapłaty; 
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c) za nieprzedłożenie projektu Umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, w wysokości 0,5 % 
wynagrodzenia ofertowego brutto Wykonawcy ustalonego w § 3 ust. 1 Umowy za każdy 
nieprzedłożony projekt Umowy lub jej zmiany; 

d)  za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy o podwykonawstwo lub 
jej zmiany w wysokości 0,5 % wynagrodzenia ofertowego brutto Wykonawcy ustalonego w § 3 ust. 1 
Umowy  za każdą nieprzedłożoną kopię Umowy lub jej zmiany; 

e) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie 
dostaw lub usług w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego terminie,                           
w wysokości 0,5 % wynagrodzenia ofertowego brutto Wykonawcy ustalonego w § 3 ust. 1 Umowy.   

 
§ 6 

Odstąpienie od umowy 
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić 
od umowy w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.  W takim wypadku 
Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.  

2. Zamawiający może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia  i naliczyć karę umowną określoną w § 4 ust. 2 
niniejszej umowy w przypadku naruszenia istotnych postanowień umowy, w szczególności: 
trzykrotnego niedostarczenia przedmiotu umowy przez Wykonawcę w terminie podanym w § 1 ust. 4 
niniejszej umowy bądź trzykrotnego niewykonania bądź nieterminowego wykonania obowiązków 
określonych w § 2 ust. 5 ppkt b.  

 
§ 7 

Postanowienia końcowe 
1. W sprawach niniejszą umową nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego i 

ustawy prawo zamówień publicznych.  
2. Jakakolwiek czynność prawna Wykonawcy, mająca na celu zmianę wierzyciela może nastąpić po 

wyrażeniu  zgody  przez Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, z uwzględnieniem postanowień 
art.54 ust.5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej, pod rygorem nieważności. 

3. Wszelkie zmiany treści umowy wymagają zgody obu stron wyrażonej na piśmie pod rygorem 
nieważności  
z zastrzeżeniem art. 144 Prawa zamówień publicznych.  

4. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny  w Katowicach.  
5. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem jednego 

egzemplarza dla Wykonawcy i trzech dla Zamawiającego.  
 

 
WYKONAWCA                               ZAMAWIAJĄCY                  

    
 


