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Zamawiający:
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej „Sanatorium” im. Jana Pawła II w Górnie
36-051 Górno, ul. Rzeszowska 5, woj. podkarpackie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa artykułów
spożywczych dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej „Sanatorium” im. Jana
Pawła II w Górnie.
Postępowanie prowadzone jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tj. Dz. U. z 2013 poz 907z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp.

Zatwierdzam:
Dyrektor mgr inż. Elżbieta Burzyńska

Górno 2015-12-02
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§1. Nazwa oraz adres zamawiającego.
Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej „Sanatorium” im. Jana Pawła II w
Górnie, ul. Rzeszowska 5, 36-051 Górno, woj. podkarpackie, powiat Rzeszów, REGON: 000291747 NIP:
814-00-02-902, tel. (017) 77-28-895, 77-28-896, 77-28-933, fax (017) 77-28-968, e-mail: biuro@gorno.pl
30
00
http://www.gorno.eu, godziny pracy: od poniedziałku do piątku od 7 do 15 .
§2. Tryb udzielenia zamówienia.
Zamówienie zostanie udzielone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), zwanej
dalej „ustawą”.
§3. Opis przedmiotu zamówienia.
Nazwa nadana przez zamawiającego: dostawa artykułów spożywczych.
Na zamówienie składają się 2 części:
a) Zadanie nr 1 – artykuły spożywcze
W skład pakietu wchodzą następujące produkty artykuły:
Biszkopty okrągłe, Bułka tarta, Brzoskwinie w syropie, Aromat do ciasta, Chrzan tarty, Cukier kryształ, Cukier
puder, Cukier waniliowy, Cynamon mielony, Czekolada mleczna b/cukru, Czosnek granul., Drożdże, Dżem,
Dżem bez cukru, Fasola Jaś, Galaretka wiśniowa, Groch łuszczony, Groszek konserwowy, Grzyby suszone,
Herbata granulowana, Kakao, Kasza gryczana, Kasza jaglana, Kasza jęczmienna, Kasza kukurydziana,
Kasza manna, Kawa zbożowa, Ketchup łagodny, Kisiel, Kminek, Kompot wiśniowy, Kompot z czarnej
porzeczki, Koncentrat buraczany, Koncentrat pomidorowy, Konserwa gulasz angielski, Koper suszony,
Krakersy, Krem czekoladowy, Kukurydza konserwowa, Kwasek cytrynowy, Liść laurowy, Majeranek
paczkowany, Majonez, Mak, Makaron, Makrela w oleju, Margaryna Palma, Marmolada twarda, Mąka
pszenna, Mąka ziemniaczana, Mąka żytnia, Miód pszczeli wielokwiatowy, Miód naturalny, Mleko
skondensowane słodzone, Mleko w proszku, Musztarda stołowa, Ocet, Ogórki konserwowe, Olej
uniwersalny, Oregano, Papryka konserwowa, Papryka mielona paczkowana, Paprykarz, Pasztet z drobiu,
Pieprz mielony, Płatki jęczmienne, Płatki kukurydziane, Płatki owsiane, Proszek do pieczenia, Przyprawa
maga duża, Przyprawa sypka, Przyprawa do piernika, Rodzynki, Rosół z kury, Ryż, Sałatka wielowarzywna,
Ser topiony, Ser żółty, Syrop owocowy wysokosłodzony przygotowany na bazie naturalnych soków
owocowych, Soda oczyszczona, Sos grzybowy, Sos sałatkowy, Sól, Susz owocowy, Śledź marynowany w
oleju, Śledź w pomidorach, Wafle b/cukru, Wafle tortowe, Wiórka kokosowe, Woda mineralna gazowana,
Ziele angielskie, Zioła prowansalskie, Zupa grzybowa.
b) Zadanie nr 2 – paczki bożonarodzeniowe w ilości 160 szt. dla dzieci
W skład pakietu wchodzą następujące artykuły:
Baton snikers, Ciastka delicje, Ciastka hity, Czekolada mleczna, Czekolada nadziewana, Kakao puchatek,
krem czekoladowy Nutella, Mentos owocowy, Orzeszki puszka, Pierniczki baśniowe, Płatki czekoladowe na
mleko, Ptasie mleczko, Sezamki, Sok pomarańczowy, Wafel w polewie czekoladowej grzsiek, Wafle
familijne, Żelki z nadzieniem.
Z uwagi na przeznaczenie przedmiotu zamówienia, charakter okolicznościowy i specyfikę zamówienia
(asortyment wchodzący w skład paczki jest towarem nabywanym w ramach funduszu socjalnego jako paczki
przeznaczone dla dzieci pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych zamawiającego) w
tabelce formularza cenowego wskazano nazwy handlowe produktów, które zamawiający chce otrzymać.
W oparciu o przeprowadzone przez zamawiającego rozeznanie stwierdzono, iż wskazane z nazwy produkty
stanowią preferencje i upodobania smakowe dzieci a jednocześnie produkty te cechują się pożądaną
jakością i dużymi walorami smakowymi, dlatego asortyment ten stanowi zawartość paczki.
Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy pzp zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty równoważnej. Z
uwagi na przeznaczenie zamawianego asortymentu, zamawiający wskazuje nazwy handlowe produktów
które chce otrzymać. Skład oferowanego asortymentu powinien być zgodny ze składem wymaganego
asortymentu.
Za produkty równoważne zamawiający uzna takie które będą posiadać skład identyczny w stosunku do
składu określonego przez zamawiającego dla asortymentu.
Nie dopuszcza się produktów czekolado podobnych i w opakowaniach zastępczych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają Formularze cenowe stanowiące załącznik nr 2a i 2b
niniejszej siwz.
Klasyfikacja zamówienia.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15330000-0; 15600000-4; 15800000-6
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§4. Zamówienia częściowe.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Ofertę stanowią 2 zadania rozumiane jako dwie
części niniejszego zamówienia.
§5. Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
§ 5a informacja o zastrzeżeniu obowiązu osobistego wykonania przez Wykonawcę
Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonywania przez Wykonawcę kluczowych części
zamówienia z art. 36 a ust. 2
§6. Informacje o ofercie wariantowej, umowie ramowej i aukcji elektronicznej
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej
3. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
§7. Termin wykonania zamówienia.
Wymagany termin realizacji zamówienia - 12 miesięcy
§8. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Ocena na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
2. Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Ocena na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
3. Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Ocena na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
4. Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Ocena na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
5. Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Ocena na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu stosując regułę: „spełnia / nie spełnia" na
podstawie oświadczeń i dokumentów, o których mowa w § 9.
§9. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie
art. 24 ust. 1 ustawy
9.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy, należy przedłożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
9.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy
przedłożyć:


oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia



aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert,



wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na
potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada
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także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym
w § 9 ust 9.2
9.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo składania ofert;
9.4) W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, odpowiadają określonym wymaganiom, należy
przedłożyć:
a) Oświadczenia, że oferowany asortyment posiada odpowiednie dokumenty wymagane przez polskie
prawo, na podstawie których może być wprowadzony do obrotu w RP - treść oświadczenia znajduje
się na druku oferty, który stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest na każde
żądanie zamawiającego niezwłocznie dostarczyć dokumenty o których mowa Zamawiającemu
b) Oświadczenie o spełnianiu aktualnie obowiązujących wymogów dot. transportu oraz obrotu
towarami i produktami spożywczymi;
c) Oświadczenie o spełnianiu wymagań koniecznych do zapewnienia higieny w procesie produkcji lub
obrocie artykułami żywnościowymi oraz do zapewnienia właściwej jakości zdrowotnej tych artykułów
- podst. prawna: Ustawa z dnia 25.08.2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (DZ.U. z 2006,
nr 171, 1225) (DZ.U. z 2006, nr 171, 1225);
§10. Wykaz innych dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy.
1. Jeżeli oferta podpisana zostanie przez inne osoby niż wynika to z dokumentów rejestrowych, wykonawca
składa pełnomocnictwo do podpisania oferty.
2. Jeżeli wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, składają pełnomocnictwo dla
ustanowionego pełnomocnika, do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Wykonawca, który polegał będzie na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych
do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nimi stosunków, aby udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawia pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu
do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
4. Wykonawca wraz z oferta składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której
mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), albo informację o tym, że nie należy do
grupy kapitałowej.
§11. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania
oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się
z wykonawcami.
1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują faksem lub
drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem ust. 2 (zawsze dopuszczalna jest forma pisemna). Numer faksu oraz
adres poczty elektronicznej wskazany jest w § 1.
2. Dokumenty, oświadczenia lub pełnomocnictwa składane na wezwanie zamawiającego, na podstawie art.
26 ust. 3 ustawy Pzp, wykonawcy składają w formie pisemnej, w terminie wyznaczonym przez
zamawiającego. W takim przypadku dokumenty, oświadczenia lub pełnomocnictwa wykonawcy mogą
przekazać przed upływem wyznaczonego terminu za pomocą faksu lub drogą elektroniczną, z
zastrzeżeniem, że muszą niezwłocznie potwierdzić je pisemnie.
Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami jest: Tomasz Dobosz.
§12. Wymagania dotyczące wadium.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
§13. Termin związania ofertą.
Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu otwarcia ofert.
§ 14. Opis sposobu przygotowywania ofert.
1. Oferta winna być sporządzona w 1 egzemplarzu, na formularzu oferty wg wzoru dołączonego do
niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zał. nr 1) i podpisana przez wykonawcę.
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2. Wszystkie strony oferty wraz z wymaganymi dokumentami winny być podpisane przez wykonawcę
(wymóg nie dotyczy zamieszczonych w ofercie stron pustych).
3. Do oferty należy dołączyć wypełniony i podpisany Formularz cenowy (zał. 2a, 2b - w zależności od
wyboru zadań).
4. Za złożenie podpisu uznaje się własnoręczny podpis z pieczątką imienną złożony przez osobę(-y)
upoważnioną(-e) do reprezentowania wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji określoną
w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej.
5. Poprawki lub zmiany w ofercie muszą być parafowane przez wykonawcę.
6. Dokumenty składane wraz z ofertą mogą być przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
7. Wykonawcy przedstawiają ofertę zgodnie z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Wszystkie załączniki niniejszej siwz stanowią jej integralną część.
8. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
9. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej zapewniającej pełną czytelność jej treści
pod rygorem nieważności.
10. W przypadku złożeniu w ofercie dokumentów w języku obcym należy dołączyć do oferty tłumaczenia
tychże dokumentów na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
11. W przypadku, gdy informacje składane w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca powinien zastrzec, że nie mogą być one
udostępnione innym uczestnikom postępowania i zamieścić je w oddzielnej kopercie.
12. Ofertę zamieszcza się w zamkniętej kopercie zaadresowanej do zamawiającego, na której należy
umieścić napis: „Oferta na dostawę artykułów spożywczych. Nie otwierać przed godz. 12:15 dn.
10-12-2015 r.
13. Na kopercie należy umieścić dane adresowe wykonawcy.
14. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. W tym celu
składa stosowne oświadczenie w zamkniętej kopercie opisanej w sposób określony w ust. 12, z
dopiskiem: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
15. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca. Zamawiający nie
przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
16. W przypadku gdy ofertę składa spółka cywilna - oświadczenia, wymienione w § 9 ust. 9.2 składa każdy
ze wspólników spółki cywilnej.
17. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (konsorcjum). 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.
18. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wymienione w § 9 ust. 9.1, może zostać
złożone wspólnie na jednym dokumencie (podpisane przez pełnomocnika lub wszystkich wykonawców),
2) oświadczenia i dokumenty, o których mowa:
a) w § 9 ust. 9.1, 9.2, 9.3 i 9.4 oraz § 10 ust 4 - składa każdy z wykonawców,
b) w § 10 ust 1 - 3 składa wykonawca którego wymóg dotyczy.
19. Dokumenty wymienione w § 9 i 10 składane wraz z ofertą mogą być przedstawione w formie oryginałów
lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z wykonawców poświadcza kopie swoich
dokumentów za zgodność z oryginałem.
§ 15. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
1 Zamkniętą kopertę zawierająca ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w Samodzielnym
Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej „Sanatorium” im. Jana Pawła II w Górnie, Pawilon nr 5
- Sekretariat do dnia 10.12.2015 r. do godz. 12 00.
2 Oferty złożone po w/w terminie zostaną zwrócone wykonawcom bez otwierania w terminie określonym
przez ustawę Pzp. Zamawiający dokona otwarcia ofert w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów
Opieki Zdrowotnej „Sanatorium” im. Jana Pawła II w Górnie, Pawilon nr 5, Sala konferencyjna dnia
10.12.2015 r. o godz. 12:15.
§ 16. Opis sposobu obliczenia ceny.
1. Wykonawca określa cenę za wykonanie zamówienia poprzez wskazanie w formularzu oferty ceny netto,
kwoty należnego podatku VAT oraz łącznej ceny brutto oferty. Cena oferty musi być podana w złotych
polskich - cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2. W cenie oferty wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszystkie koszty zapewniające właściwe i
terminowe wykonanie przedmiotu zamówienia wraz z dostawą do zamawiającego.
3. Ustalona w ten sposób cena oferty podana przez wykonawcę, obowiązywać będzie w okresie związania
umową.
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§ 17. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem
znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.
Lp.

Kryterium

Ranga

1.

Cena

99%

2.

Termin płatności

1%

1. Wartość punktowa ceny jest wyliczana wg wzoru:
Wartość punktowa ceny (C)
C min
C = --------- x 100 punktów x 99%
Co
gdzie:
C min - cena najniższa,
Co - cena oferty ocenianej.
2. Wartość punktowa kryterium: Termin płatności.
Oferta, w której wykonawca zaoferuje termin płatności wynoszący 30 dni i więcej otrzymuje
maksymalną liczbę punktów O = 1
Liczba punktów ww. kryterium dla oferty, w której wykonawca zaoferuje termin płatności
wynoszący mniej niż 30 dni wyliczona zostanie wg wzoru:
Termin płatności ocenianej oferty
O = ----------------------------------------- x 100 pkt x 1%
30
gdzie: O - wartość punktowa za kryterium termin płatności
UWAGA:
Zamawiający informuje, że wykonawca zobowiązany jest zaoferować termin
płatności wynoszący nie mniej niż 14 dni.
3. Łączna punktacja = C + O
Wyniki wyliczeń zaokrąglone zostaną do dwóch miejsc po przecinku.
4. Zamawiający udzieli zamówienie wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą tj.: uzyska największą liczbę punktów obliczoną wg zasad zawartych w ust 1
- 3, bądź będzie jedyną ofertą nie podlegającą odrzuceniu. W przypadku gdy oferty otrzymają
jednakową liczbę punktów za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.
§18. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1. Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany jest zawrzeć umowę w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego. Wezwanie do zawarcia umowy zostanie wysłane faksem lub drogą
elektroniczną oraz niezwłocznie potwierdzone pisemnie.
2. Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może zażądać od
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, których oferta została wybrana, umowy
regulującej współpracę tych wykonawców.
§19. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamawiający nie żąda od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
§20. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w
sprawie zamówienia publicznego.
Do specyfikacji załączony został stosowny „Projekt umowy” (Załącznik nr 5).
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§21. Istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru wykonawcy.
W przypadku gdy w trakcie realizacji umowy nastąpi ustawowa zmiana stawki podatku VAT dla dostaw
objętych przedmiotem umowy, strony mogą dokonać odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego
brutto.
§22 Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania
o udzielenie zamówienia.
1. Wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł
lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują
następujące środki ochrony prawnej:
a) odwołanie (przysługuje wyłącznie wobec czynności: opisu sposobu dokonywania oceny spełniania
warunków udziału w postępowaniu, wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie
zamówienia, odrzucenia oferty odwołującego),
b) wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o
niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której
jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie. W przypadku uznania
zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności
zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.
c) skarga do sądu.
2. Zasady wnoszenia środków ochrony prawnej określa Dział VI ustawy (Art. 179 - 198).
§ 23. INFORMACJE O PODWYKONAWSTWIE
Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. Zamawiający wymaga aby
wykonawca przedstawił, jaki zakres zamówienia będzie realizować podwykonawcami, a jaki będzie
realizował samodzielnie. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie działania i zaniechania
podwykonawców jak za działania i zaniechania własne
1) Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,
których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń
lub sprzeciwu
Nie dotyczy
2) Informacje o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi,
które, z uwagi na wartość lub przedmiot tych dostaw lub usług, nie podlegają obowiązkowi
przedkładania zamawiającemu
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są
dostawy, usługi , w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości
mniejszej niż 0,5 % wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo,
których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w SIWZ jako niepodlegający niniejszemu
obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy umów o podwykonawstwo w
wartości większej niż 5 000 zł .
W umowie o podwykonawstwo winien znaleźć się zapis, że:
a) w przypadku nieterminowej zapłaty należności lub jej części, podwykonawca ma obowiązek zgłoszenia
tego faktu Zamawiającemu w terminie 7 dni od upływu terminu płatności faktury
b) płatność za faktury będzie dokonywana przelewem z konta Wykonawcy na konto Podwykonawcy (lub
dalszego Podwykonawcy) wskazane na fakturze VAT w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę
faktury VAT.
c) umowy zawierane o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami nie mogą naruszać w żaden sposób
interesów Zamawiającego, nie mogą być sprzeczne z niniejszą umową i powinny zawierać zapis „ W
przypadku kolizji postanowień umowy
z dnia ……………… z postanowieniami niniejszej umowy (umowa
o podwykonawstwo) , pierwszeństwo mają postanowienia umowy o nr …….” oraz „Strony zgodnie
oświadczają, iż postanowienia nie ujęte w niniejszej umowie (umowie o podwykonawstwo) , a zawarte w
Umowie nr z dnia ………… r., stanowiącej integralną część niniejszej umowy, zawartej pomiędzy
Zamawiającym a Wykonawcą ………………, wiążą Podwykonawcę”.
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Projekt umowy podwykonawstwa powinien zawierać:
a) Zakres powierzanych Podwykonawcy dostaw.
b) Zasady odbiorów dostaw wykonywanych przez Podwykonawcę ze wskazaniem, że odbiór dokonywany
przez Wykonawcę nie będzie wywoływał skutku względem Zamawiającego.
c) Wysokość wynagrodzenia i zakres dostaw, których wykonanie stanowi podstawę zapłaty przez
Wykonawcę wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub spójne z treścią niniejszej umowy postanowienia w
zakresie rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
d) Postanowienia spójne z umową podstawową , w szczególności w zakresie okresów odpowiedzialności za
wady wykonywanych przez podwykonawcę dostaw oraz innych obowiązków w stosunku do okresów
wynikających z umowy.
e) Postanowienia dotyczące możliwości przejęcia przez Zamawiającego na jego żądanie , praw i/lub
obowiązków Wykonawcy wobec podwykonawcy
f) Włączenie z prawami z gwarancji i rękojmi ( w tym domagania się usunięcia wad przez podwykonawcę
dostaw Wykonawcy lub w okresie ich odpowiedzialności z tytułu rękojmi wobec Wykonawcy).
g) Skorzystania z gwarancji dobrego i terminowego wykonania umowy udzielonej Wykonawcy przez
Podwykonawcę.
h) Odebrania dostaw zrealizowanych przez Podwykonawcę.
i) Rozliczenia odebranych przez Zamawiającego dostaw zrealizowanych przez podwykonawcę
j) Postanowienia dotyczące dochodzenia zapłaty kar umownych przez Wykonawcę wobec podwykonawcy.
k) Postanowienia zakazujące podwykonawcy pozlecania wykonania dostaw i związanych z nimi prac
dalszemu podwykonawcy bez zgody Wykonawcy.
l) Postanowienia dotyczące terminu wykonania , spójne z treścią niniejszej umowy.
3) Informacje o zmianie podwykonawcy, na zasoby którego powoływał się Wykonawca
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcy , na którego zasoby powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b w
celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1. Jeżeli
zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się
na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu ,
o których mowa w art. 22 ust. 1, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie
postępowania o udzielenie zamówienia.
4) Informacje o sposobie rozliczania się
Jeżeli umowa przewiduje wypłatę wynagrodzenia należnego wykonawcy w częściach – warunkiem zapłaty
przez zamawiającego drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia za odebrane dostawy jest
przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych dostaw;
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa powyżej
wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane dostawy w części równej sumie kwot
wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.
5) Informacje o obowiązkach podwykonawcy
a) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi , jest obowiązany, w
trakcie realizacji zamówienia publicznego, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy,
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
b) Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub usługi.
c) W przypadku, o którym mowa w pkt b jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy
Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.
d) Zamawiający, w terminie 14 dni zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o
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podwykonawstwo.
(1) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
(2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w art. 143d ust. 1 pkt 2.
e) Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, w
wyznaczonym terminie uważa się za akceptacje projektu umowy przez zamawiającego.
f) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada
zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.
g) Zamawiający, w terminie 14 dni zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem dostawy i usługi.
h) Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo w terminie 14
dni uważa się za akceptacje umowy przez zamawiającego.
i) Przepisy pkt a-h stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
6) Informacje o zapłacie bezpośredniej
a) Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od
obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę , podwykonawcę lub dalszego
podwykonawcę zamówienia.
b) Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt a , dotyczy wyłącznie należności powstałych po
przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
c) Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
d) Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić wykonawcy
zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w pkt a.
e) Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia
tej informacji.
f) W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt d, w terminie wskazanym przez
Zamawiającego, Zamawiający może:
(1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadnść takiej zapłaty albo
(2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego
co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy , albo,
(3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej
zapłaty.
g) W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
których mowa w pkt a, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia należnego wykonawcy.
h) Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o których mowa w pkt a, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na
sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić
podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego.
i) Przepisy art. 143a–143d nie naruszają praw i obowiązków zamawiającego, wykonawcy,
podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikających z przepisów art. 6471 ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny
Niniejsza dokumentacja przetargowa składa się z 23 stron.
Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
- Formularz oferty (zał. nr 1),
- Formularz cenowy (załącznik nr 2a, 2b),
- Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (zał. Nr 3),
- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (zał. Nr 4),
- Projekt umowy (zał. nr 5).
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Załącznik nr 1 do SIWZ

……………………………………
Pieczęć adresowa Wykonawcy

………………… dnia .………………………..

OFERTA
I. Dane dotyczące Wykonawcy:
Pełna nazwa Wykonawcy:………………………………………………………………………………………
Adres siedziby: …………………………………………………………………………………………………..
NIP: ........................................................... REGON ………………………………………………………..
Tel ...................................................................................... Fax ……………………………………………
II. Przedmiot oferty:
Oferta dotyczy dostawy artykułów spożywczych dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki
Zdrowotnej „Sanatorium” im. Jana Pawła II w Górnie, w asortymencie, ilości oraz w cenach określonych w
załączniku nr 2 (formularz asortymentowo-cenowy) do SIWZ stanowiącym odpowiednio Załącznik nr 1 do
niniejszej oferty.
III. Cena oferty:
Szczegółowy wykaz cen jednostkowych został złożony na formularzu asortymentowo-cenowym zgodnie z
załącznikiem nr 2 do SIWZ stanowiącym odpowiednio Załącznik nr 1 do niniejszej oferty.
W niniejszym formularzu należy podać cenę łączną oferty:
a) dla zadania nr 1
Zadanie nr 1 – artykuły spożywcze

Cena netto …………….…zł (słownie:……………………………………………………………..………zł)
podatek VAT ………….…zł (słownie:…….………………………………………………………….……zł)
Cena brutto:…………….…zł (słownie…:…………………………………………………………………zł)
Oferowany termin płatności wynosi: …………… dni (słownie: …………………………………………………)
b) dla zadania nr 2
Zadanie nr 2 – paczki bożonarodzeniowe w ilości 160 szt. dla dzieci

Cena netto …………….…zł (słownie:……………………………………………………………..………zł)
podatek VAT ………….…zł (słownie:…….………………………………………………………….……zł)
Cena brutto:…………….…zł (słownie…:…………………………………………………………………zł)
Oferowany termin płatności wynosi: …………… dni (słownie: …………………………………………………)
1

IV. Zgodnie z art. 26 ust. 2d Ustawy Pzp składamy:
1. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy
Pzp, tj w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50,
2
poz. 331, z późn. zm.):
………………………………………………………………………………………………….
albo
2. Informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.
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V. Oświadczenia Wykonawcy
Oświadczam(y), że Wykonawca:
1. Oferuje asortyment posiadający odpowiednie dokumenty wymagane przez polskie prawo, na podstawie
których może być wprowadzony do obrotu w RP, które niezwłocznie przedłoży na każde żądanie
Zamawiającego.
2. Uważa się za związanego ofertą przez 30 dni od dnia w którym dokonano otwarcia ofert,
3. Oferowana cena zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia wraz z
dostawą towaru do magazynu zamawiającego.
4. Zapoznał się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz projektem umowy, nie wnosi do nich
zastrzeżeń i przyjmuje warunki w nich zawarte.
5. W przypadku przyznania zamówienia publicznego zobowiązuje się do zawarcia pisemnej umowy w
siedzibie Zamawiającego, w terminie przez niego wyznaczonym.
VI. Oświadczamy, że wykonanie następującej części zamówienia zostanie powierzone
podwykonawcy (jeśli dotyczy)
………………………………………………………………………………………………..
(wpisać jaka część)
Ponosimy pełna odpowiedzialność za należyte wykonanie całości zamówienia.
VII. Załączniki i dokumenty złożone przez Wykonawcę łącznie z ofertą:
Przedkładamy wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty jako załączniki do naszej oferty:
……………………………………………………………………………………………………………
Oferta została złożona na ……… kolejno ponumerowanych stronach łącznie ze wszystkimi
załącznikami wymaganymi przez Zamawiającego.

…………………………… dn. ……………………
Miejscowość

..............................................................
(podpis Wykonawcy)

1

Zakres wymagany przez Zamawiającego w punkcie IV jest niezbędny do przeprowadzenia postępowania, dlatego
Wykonawca obowiązkowo musi go wypełnić, zgodnie ze stanem faktycznym. Jeżeli Wykonawca :
- należy do grupy kapitałowej skład listę, o której mowa w punkcie IV.1,
- nie należy do grupy kapitałowej zakreśla punkt IV.2
Do punktu IV.2 stosuje się przepisy art. 26 ust.3 i ust 4 ustawy Pzp
2
Listę można złożyć w odrębnym dokumencie.
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Załącznik nr 2a do SIWZ
FORMULARZ CENOWY
Dostawa artykułów spożywczych
…………………………………………
(Pieczęć Nazwa Wykonawcy)
Nazwa

J.m.

Ilość

1

Aromat do ciasta 10ml

SZT

30

2

Biszkopty okrągłe opak 120 g

SZT

20

3

Brzoskwinia w syropie (opak. 850g)

SZT

12

4

Bułka tarta (opak. do 1kg)

KG

250

5

Chrzan tarty (opak. do 250g)

KG

70

6

Cukier kryształ (paczkowany 1 kg)

KG

4 000

7

Cukier puder

KG

30

8

Cukier waniliowy 30g

SZT

240

9

SZT

50

SZT

240

11

Cynamon mielony 20g
Czekolada mleczna b/cukru (dla
diabetyków) 80g
Czosnek granul.(opak. do 20g)

KG

6

12

Drożdże (opak. do 500g)

KG

15

13

SZT

6 000

SZT

800

15

Dżem (opak. 25g)
Dżem b/cukru (dla diabetyków)
opak. od 200g do 250g
Fasola Jaś (opak. do 5kg)

KG

180

16

Galaretka wiśniowa (opak. do 1 kg)

KG

40

17

Groch łuszczony (opak. do 5 kg)

KG

160

18

Groszek konserwowy 400g

SZT

400

19

Grzyby suszone

KG

0,3

20

Herbata granulowana (opak. do 1kg)

KG

120

21

Kakao (opak. do 200g)

KG

20

22

Kasza gryczana (opak. do 5kg)

KG

120

Lp.

10

14

Cena jedn.
netto

Wartość
netto

Stawka
VAT

Kwota Vat

Wartość brutto

12
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23

Kasza jaglana (opak. do 1 kg)

KG

80

24

Kasza jęczmienna (opak. do 5 kg)

KG

350

25

Kasza kukurydziana (opak. do 1 kg)

KG

60

26

Kasza manna (opak. do 1 kg)

KG

800

27

Kawa zbożowa (opak. do 500g)

KG

250

28

Ketchup łagodny (opak. do 500g)

SZT

320

29

Kisiel (opak. do 1kg)

KG

60

30

Kminek (opak. 20g)

KG

2

31

SZT

500

SZT

400

SZT

260

KG

350

SZT

120

36

Kompot wiśniowy (opak. 0,9 l)
Kompot z czarnej porzeczki
(opak.0,9 l)
Koncentrat buraczany 0,3l
Koncentrat pomidorowy (30% klasa
I) od 200g do 1 kg
Konserwa gulasz angielski (min.
65% mięsa wieprzowego) op 300 g
Koper suszony (opak. 20g)

KG

2

37

Krakersy 180g (+/- 5g)

SZT

600

38

Krem czekoladowy 200g

SZT

240

39

Kukurydza konserwowa (opak.400g)

SZT

160

40

Kwasek cytrynowy (opak. do 50g)

KG

5

41

Liść laurowy 20g

SZT

50

42

Majeranek paczkowany (opak. 20g)

KG

1

43

Majonez (opak. od 750g do 1 kg)

KG

230

44

Mak
Makaron (zaw. mąki z pszenicy
Durum min. 50%) świderki, nitki,
łazanki.
Makrela w oleju 170g
(wieczko z otwieraczem)
Margaryna Palma 250g (80%
tłuszczu)
Marmolada twarda (opak. od 500g
do 1100g)

KG

6

KG

2 200

SZT

240

KG

900

KG

50

32
33
34
35

45
46
47
48
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49

Mąka pszenna /typ 500/ opak. 1 kg)

KG

2 000

50

Mąka ziemniaczana (opak. 1kg)

KG

200

51

Mąka żytnia (paczkowana 1 kg)

KG

130

52

Miód naturalny (opak. do 1kg)
Miód pszczeli wieokwiatowy (opak.
25g)
Mleko skondensowane słodzone
(opak. 530g)
Mleko w proszku (opak. do 1 kg)
Musztarda stołowa opak. od 180g
do 200g
Ocet (opak. 0,5 - 1l)

KG

10

SZT

5 500

SZT

50

KG

400

SZT

600

L

24

Ogórki konserwowe 0,9l
Olej uniwersalny (spożywczy) (opak.
do 3l)
Oregano 10g

SZT

300

L

330

SZT

10

SZT

100

KG

2,5

63

Papryka konserwowa 0,9l
Papryka mielona paczkowana do 50
g
Paprykarz opak. od 160g do 200g

SZT

400

64

Pasztet z drobiu 160g

SZT

3 900

65

Pieprz mielony (opak. 20g)

KG

8

66

Płatki jęczmienne (opak. do 1 kg.)

KG

100

67

Płatki kukurydziane (opak. do 1 kg)

KG

120

68

Płatki owsiane (opak. do 1 kg)

KG

500

69

Proszek do pieczenia 32g

SZT

50

70

Przyprawa do piernika (opak. 20 g.)

SZT

15

71

L

240

KG

50

73

Przyprawa maga duża (opak. do 1l)
Przyprawa sypka (zawartość suszu
warzywnego minimum 20% bez
glutaminianu sodu). Opakowanie do
500g
Rodzynki 100g

SZT

7

74

Rosół z kury (opak.do 3kg)

KG

100

53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

72
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KG

1 850

SZT

140

77

Ryż opak. 1kg
Sałatka wielowarzywna 900g
(szwedzka, z czerwonej kapusty)
Ser topiony opak.140g (8 porcji)

SZT

900

78

Ser żółty

KG

240

79

Soda oczyszczona opak do 100 g

Kg

1

80

Sos grzybowy (opak. do 1,5kg)

KG

10

81

Sos sałatkowy (opak. do 1 kg)

KG

5

82

KG

1 200

Kg

10

L

400

KG

80

SZT

1 700

SZT

600

SZT

50

SZT

5

SZT

2 000

91

Sól (paczkowana)
Susz owocowy (jabłko, śliwka,
gruszka)
Syrop owocowy wysokosłodzony
przygot. na bazie natur. soków
owocowych (opak. do 5l)
Śledź marynowany w oleju do 5kg
Śledź w pomidorach 170g
(wieczko z otwieraczem)
Wafle b/cukru (dla diabetyków) 60100g
Wafle tortowe opak. 110 g. wymiar
28x28cm (+/-2cm)
Wiórka kokosowe 100g
Woda mineralna gazowana (opak
1,5 l)
Ziele angielskie (opak. 20g)

KG

1

92

Zioła prowansalskie 20g

SZT

15

93

Zupa grzybowa (opak do 1,5kg)

KG

10

75
76

83
84
85
86
87
88
89
90

Ogółem

………………………….. dn. ……………………..
Miejscowość

………………………………………
(podpis Wykonawcy)

15

ST/DZP/18/2015
Załącznik nr 2b do SIWZ
FORMULARZ CENOWY
Dostawa paczek bożonarodzeniowych dla dzieci
…………………………………………
(Pieczęć Nazwa Wykonawcy)
Lp.

Nazwa

Producent

Gramtura
minimalna

J.m.

Ilość

Bahlsen

134g

Opak

160

Wedel

147 g.

Opak

160

1

Ciastka hity

2

Ciastka delicje

3

Sezamki

Odra

32 g.

Opak

4

Sok pomarańczowy

Hortex

1 litr

Opak

160
160

5

krem czekoladowy Nutella

Ferrero

230 g.

SZT

160

6

Kakao puchatek

Maspex

300 g.

SZT

160

7

Czekolada mleczna

Wedel

100 g.

SZT

160

8

Czekolada nadziewana

Wedel

100 g.

SZT

160

9

Płatki czekoladowe na mleko

Nestle

250g

Opak

160

10

Pierniczki baśniowe

Skawa

150 g.

Opak

160

11

Ptasie mleczko

Milka

350 g

Opak

160

12

Wafel w polewie czekoladowej Grzesiek

Jutrzenka

48g

Opak

160

13

Mentos owocowy

Van Melle

38 g.

Opak

160

14

Żelki z nadzieniem

Jutrzenka

90 g.

Opak

160

15

Baton snikers

Mars

50 g.

SZT

160

16

Orzeszki puszka

Felix

140g

Opak

160

17

Wafle familijne

Jutrzenka

180 g.

Opak

160

Cena jedn.
netto

Wartość
netto

Stawka
VAT

Kwota
Vat

Wartość brutto

Ogółem
Na jedną paczkę składają się artykuły wymienione na niniejszym formularzu cenowym w zakres od poz. 1 do 17 w ilości po jednej sztuce/opkaowaniu każdy.

………………………….. dn. ……………………..
Miejscowość

………………………………………
(podpis Wykonawcy)
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Załącznik nr 3 do SIWZ
(Wzór oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków
udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp)
Oświadczenie wykonawcy
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
zgodnie z art. 22 ust .1 ustawy Pzp
Wykonawca:
Niniejsza oferta zostaje złożona przez:
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
Nazwa(y) Wykonawcy(ów), adres(y) Wykonawcy(ów)
Stosowanie do treści art. 44 w zw. z art. 22 ust 1 ustawy Pzp:
Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa artykułów
spożywczych
OŚWIADCZAM(Y), ŻE
Spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dotyczące:
1. Posiadania uprawnień do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
(art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp),
2. Posiadania wiedzy i doświadczenia (art. 22 ust 1 pkt. 2 ustawy Pzp),
3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
(art. 22 ust. 1 pkt. 3 ustawy Pzp),
4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej (art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.).

………………………………………
podpis(y) Wykonawcy(ów)
……………………………, data …………………………
(miejscowość)
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Załącznik nr 4 do SIWZ
(Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia Wyonawcy
z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 ustawy Pzp)
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy
z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 ustawy Pzp

Wykonawca:
Niniejsza oferta zostaje złożona przez:
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
Nazwa(y) Wykonawcy(ów), adres(y) Wykonawcy(ów)
Stosowanie do treści art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2010 Nr 113, poz 759 z późn. zm.):
Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa artykułów
spożywczych
OŚWIADCZAM(Y), ŻE
Nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia na podstawie
okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

………………………………………
podpis(y) Wykonawcy(ów)
……………………………, data …………………………
(miejscowość)
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Załącznik nr 5 do SIWZ
PROJEKT UMOWY
Umowa
zawarta ................. w Górnie pomiędzy:
Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej „Sanatorium” im. Jana Pawła II w Górnie, 36051 Górno, ul. Rzeszowska 5, woj. podkarpackie, zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym
reprezentowanym przez:
Dyrektor - mgr inż. Elżbietę Burzyńską
a
.............................................................................................................................................................................
zwanym dalej w tekście umowy Wykonawcą reprezentowanym przez:
.............................................................................................................................................................................
(imiona, nazwiska i stanowiska umocowanych przedstawicieli Wykonawcy)
w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.
U. Nr 19 poz, 177 z 2004 r. z póżn. zm.) strony zawarły umowę następującej treści:
§ 1.
Strony stwierdzają, że umowa niniejsza jest zawarta w wyniku przetargu nieograniczonego ogłoszonego
przez Zamawiającego i wyboru oferty złożonej przez Wykonawcę.
§ 2.
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania Zamawiającemu artykułów spożywczych w ilościach,
rodzajach i asortymencie określonych w Załączniku Nr 1 do niniejszej umowy /Formularz cenowy – lista
oferowana/ - stanowiącym integralną część tej umowy, a zwanym w dalszej części umowy towarem
§ 3.
1. Strony określają wartość umowy na kwotę: Netto ……, VAT ……, Brutto …… zgodnie z ofertą złożoną
przez Wykonawcę.
2. W przypadku zmiany stawki podatku VAT w trakcie realizacji umowy, będzie on naliczany zgodnie
z przepisami obowiązującymi w chwili wystawienia faktury.
§ 4.
Cena, o której mowa w § 3 ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy
wraz z przygotowaniem (w przypadku zadania nr 2 – ozdobne opakowania świąteczne) i dostawą towaru
do magazyn zamawiającego, ustalana jest na cały okres obowiązywania umowy i nie podlega zmianom
z zastrzeżeniem § 3 ust. 2.
§ 5.
1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia towaru określonego w Załączniku Nr 1 do niniejszej
umowy jeden raz w tygodniu, w ilościach i asortymencie uprzednio uzgodnionych i zamówionych, wg
potrzeb magazynu kuchni. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia towaru w terminie 2 dni
roboczych licząc od dnia złożenia przez zamawiającego telefonicznie lub faksem zamówienia.(dot.
Zadania nr 1).
2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia paczek w ilości 160 szt. w przygotowanych ozdobnych
świątecznych opakowaniach (np. „reklamówka”) w dniach od 15 do 31 stycznia 2016 r. Opakowanie
wliczone w cenę dostawy.
3. Dostarczenie towaru odbywać się będzie transportem Wykonawcy w godzinach ustalonych z
Zamawiającym, przy czym odbiór ilościowy towaru odbywać się będzie w magazynie żywnościowym
Zamawiającego.
4. Towar dostarczany będzie w opakowaniu zabezpieczającym przed uszkodzeniem w czasie transportu.
5. Do każdej dostawy należy dostarczyć świadectwo ważności i przydatności do spożycia określonego
produktu.
§ 6.
1. Wykonawca dostarczał będzie towar najlepszego gatunku spełniający wymogi norm jakościowych i
technologii produkcji określonych w Polskich Normach.
2. Dostarczany towar winien spełniać wysokie wymogi jakościowe i być wolny od wad i chorób.
3. Towar dostarczany zabezpieczony będzie przed uszkodzeniem w czasie transportu.
4. Na towary objęte dostawami Wykonawca udziela gwarancji jakości. W razie dostarczenia wyrobów z
wadami jakościowymi Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie nie później niż w terminie 24 godzin od
dnia zgłoszenia wady wymienić je na wolne od wad oraz pokryć spowodowane tym straty, wykazane
przez Zamawiającego.
5. Jeżeli w toku wykonywania umowy zostanie stwierdzone, że towary nie odpowiadają wymaganej jakości,
Zamawiający powiadomi o tym Wykonawcę, który będzie obowiązany niezwłocznie dostosować ich
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6.

7.
8.
-

9.

jakość do żądanej. W przypadku powtarzających się nie odpowiadających jakościowo dostaw towaru i
bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu Zamawiający może odstąpić od umowy.
W przypadku nie wykonania dostawy przez Wykonawcę w sposób zgodny z umową, w tym
niedostarczania towaru w ustalonych terminach, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od
umowy.
W przypadku odstąpienie od umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości
10% wynagrodzenia umownego.
Obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne należne Zamawiającemu, które będą
naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:
za opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego za
każdy dzień opóźnienia,
za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi lub gwarancji w wysokości 0,5%
wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie
wad lub terminu o którym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu.
Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego
wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 7.
1. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z umowy w całości
lub w części. Wykonawca może jednak dokonać cesji wierzytelności o zapłatę ceny za dostarczoną
maszynę lub przenieść obowiązek zapłaty kar umownych oraz odszkodowań należnych Zamawiającemu,
za uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie.
2. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy siłami własnymi lub zleci część albo całość dostaw
związanych z wykonaniem przedmiotu umowy innemu podmiotowi tj. podwykonawcy z określeniem
należnego za te dostawy podwykonawcy wynagrodzenia i przy zachowaniu warunków określonych w art.
6471 KC oraz ustawy PZP.
3. Powierzenie przez Wykonawcę wykonania części lub całości umowy przy pomocy podwykonawcy
wymaga pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności.
4. Pisemnej zgody Zamawiającego wymaga również ustanowienie dalszego podwykonawcy.
5. W przypadku realizacji części dostaw przez Podwykonawcę:
a. Wykonawca ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z
oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo której przedmiotem są dostawy lub
usługi oraz jej zmian w terminie 7 dni od ich zawarcia, z wyłączeniem umów o
podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości niniejszej umowy. Powyższe
wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 5 000 zł.
b. Wykonawca może zawrzeć umowę z Podwykonawcą wyłącznie w formie pisemnej z
uwzględnieniem zapisów niniejszej umowy.
c.

Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za spójność postanowień umowy zawartej z
Podwykonawcą z niniejszą umową i ponosi ryzyko zaistniałych niezgodności . Strony
stwierdzają, że brak zastrzeżeń lub sprzeciwu Zamawiającego do umowy z Podwykonawcą,
nie zwalania Wykonawcy od odpowiedzialności wobec Zamawiającego.

d. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez Podwykonawcę powierzonego przedmiotu
zamówienia upoważnia Zamawiającego do żądania od Wykonawcy odsunięcia
Podwykonawcy od realizacji dostaw w sposób stały lub czasowy. Wykonawca zobowiązany
jest stosownie do zaistniałej okoliczności bezzwłocznie rozwiązać lub zmienić umowę
zawartą z Podwykonawcą. W sytuacji powyższej Wykonawca realizuje roboty samodzielnie
lub powierza je z zachowaniem trybu określonego powyżej innemu Podwykonawcy .
e. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do zawierania umów z
dalszymi podwykonawcami.
f.

W przypadkach o których mowa w art. 143 d ust. 1 pkt 1 i 3 oraz art. 143 b ust. 5 i 8
przedkładający może poświadczyć za zgodność z oryginałem kopię umowy o
podwykonawstwo.

g. Uchybienie terminom przewidzianym w art. 143 b ust. 5 i 8 ustawy PZP może przyczynić się
do uchylenia obowiązku dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty
wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
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Dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty należnego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia łączy się bowiem z uprzednią akceptacją umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. Wypłata wynagrodzenia w
ramach zapłaty bezpośredniej dotyczy tylko należności powstałych odpowiednio po
przedłożeniu umowy o podwykonawstwo na dostawy lub usługi.
h. Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia o którym mowa w art. 143 b ust. 2jest dłuższy niż
okr30 dni, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej
6. Strony zgodnie postanawiają, że Wykonawca i Podwykonawca nie mogą bez uprzedniej zgody
Zamawiającego podejmować żadnych czynności w szczególności zawierać umów , zwłaszcza cesji i
poręczenia, których skutkiem mogłoby być przejście na osobę trzecią, na podstawie umowy lub z mocy
prawa wierzytelności przysługującej Wykonawcy i Podwykonawcy w stosunku do Zamawiającego, albo
wstąpienie osoby trzeciej w prawa zaspokojonego wierzyciela. Wykonawca oświadcza, że zastrzeżenie to
zostanie wprowadzone do umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą.
7. Za każde pojedyncze naruszenie postanowienia zapisu ust. 5 , Wykonawca i Podwykonawca zapłacą
Zamawiającemu karę umowną w wysokości po 10 % wartości umowy. Karę umowną Wykonawca i
Podwykonawca zobowiązują się zapłacić w terminie do 14 dni po otrzymaniu pisemnego wezwania
Zamawiającego. Jeżeli Wykonawca zawarł umowę z podwykonawcą bez zgody Zamawiającego,
Zamawiający, może po pisemnym zawiadomieniu, w trybie natychmiastowym odstąpić od umowy.
8. Przedstawiona przez Wykonawcę Zamawiającemu umowa z podwykonawcą, o której mowa w ust. 5 pkt
a) musi zawierać regulacje zbieżne i niesprzeczne z postanowieniami niniejszej umowy zawartej
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawca oraz określać w szczególności:
a. Zakres przedmiotu umowy powierzony podwykonawcy,
b. Zasady odbiorów części przedmiotów umowy wykonywanych przez podwykonawcę,
c.

Wysokość i podstawę zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia podwykonawcy,

d. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który nie może
być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy dostawy lub usługi,
e. Tryb zatrudniania dalszych podwykonawców,
f.

Podstawy zapłaty wynagrodzenia dalszym podwykonawcom,

g. Wymaganą treść umowy zawieranej z dalszymi podwykonawcami,
h. Uprawnienie Zamawiającego i Wykonawcy do zapłaty podwykonawcy lub dalszym
Podwykonawcom wynagrodzenia,
i.

Zakaz dokonywania czynności o których mowa w ust 5.

9. W razie wprowadzenia do umowy Wykonawcy z Podwykonawcą klauzuli zakazującej dalszego
podwykonawstwa postanowień wymienionych w ppk e) -i) nie stosuje się jako bezprzedmiotowych.
10. Wykonawca w umowach z Podwykonawcami zobowiązany jest zastrzec, że:
a. w przypadku nieterminowej zapłaty należności lub jej części, podwykonawca ma obowiązek
zgłoszenia tego faktu Zamawiającemu w terminie 7 dni od upływu terminu płatności faktury
b. płatność za faktury będzie dokonywana przelewem z konta Wykonawcy na konto
Podwykonawcy (lub dalszego Podwykonawcy) wskazane na fakturze VAT w ciągu 30 dni od
daty otrzymania przez Wykonawcę faktury VAT.
c.

Umowy zawierane o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami nie mogą naruszać w
żaden sposób interesów Zamawiającego, nie mogą być sprzeczne z niniejszą umową i
powinny zawierać zapis „ W przypadku kolizji postanowień umowy
z dnia ……………… z
postanowieniami niniejszej umowy (umowa o podwykonawstwo) , pierwszeństwo mają
postanowienia umowy o nr …….” oraz „Strony zgodnie oświadczają, iż postanowienia nie
ujęte w niniejszej umowie (umowie o podwykonawstwo) , a zawarte w Umowie nr z dnia
………… r., stanowiącej integralną część niniejszej umowy, zawartej pomiędzy
Zamawiającym a Wykonawcą ………………, wiążą Podwykonawcę”.
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11. Ponadto projekt umowy podwykonawstwa powinien zawierać:
a. Zakres powierzanych Podwykonawcy dostaw lub usług.
b. Zasady odbiorów dostaw lub usług wykonywanych przez Podwykonawcę ze wskazaniem, że
odbiór dokonywany przez Wykonawcę nie będzie wywoływał skutku względem
Zamawiającego.
c.

Wysokość wynagrodzenia i zakres dostaw lub usług, których wykonanie stanowi podstawę
zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub spójne z treścią
niniejszej umowy postanowienia w zakresie rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a
Wykonawcą.

d. Postanowienia spójne z umową podstawową , w szczególności w zakresie okresów
odpowiedzialności za wady wykonywanych przez podwykonawcę dostaw lub usług oraz
innych obowiązków w stosunku do okresów wynikających z umowy.
e. Postanowienia dotyczące możliwości przejęcia przez Zamawiającego na jego żądanie , praw
i/lub obowiązków Wykonawcy wobec podwykonawcy
f.

Włączenie z prawami z gwarancji i rękojmi ( w tym domagania się usunięcia wad przez
podwykonawcę robót Wykonawcy lub w okresie ich odpowiedzialności z tytułu rękojmi
wobec Wykonawcy).

g. Skorzystania z gwarancji dobrego i terminowego wykonania umowy udzielonej Wykonawcy
przez Podwykonawcę.
h. Odebrania robót zrealizowanych przez Podwykonawcę.
i.

Rozliczenia odebranych przez Zamawiającego dostaw lub usług zrealizowanych przez
podwykonawcę

j.

Postanowienia dotyczące dochodzenia zapłaty kar umownych przez Wykonawcę wobec
podwykonawcy robót.

k.

Postanowienia zakazujące podwykonawcy pozlecania wykonania dostaw lub usług
związanych z nimi prac dalszemu podwykonawcy dostaw lub usług bez zgody Wykonawcy.

l.

Postanowienia dotyczące terminu wykonania dostaw lub usług , spójne z treścią niniejszej
umowy.

12. Informację, że w przypadku wystąpienia konieczności rozliczeń Podwykonawcy z Inwestorem koszt
wykonanych dostaw lub usług objętych umową nie przekroczy kwot wskazanych w ofercie Wykonawcy,
dla zakresu dostaw lub usług zleconych Podwykonawcy.
13. Wykonawca wyraża zgodę i jest odpowiedzialny za to, by wszelkie uprawnienia przysługujące
Zamawiającemu wobec Wykonawcy mogły być realizowane wobec Podwykonawcy i dalszych
Podwykonawców , nawet jeżeli poszczególne postanowienia umowy nie stwierdzają tego wprost.
14. Jeżeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca
powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w celu
wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo
Zamówień Publicznych, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny
Podwykonawca lub sam Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w
trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
15. W przypadku realizacji zamówienia z podwykonawcami Wykonawca odpowiada za ich odpowiedni dobór,
wymagane kwalifikacje, jakość i terminowość wykonanego przedmiotu umowy oraz wzajemne
skoordynowanie techniczne.
16. Wykonawca odpowiada za działania lub zaniechania podwykonawcy (podwykonawców) jak za działania i
zaniechania własne.
17. Jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób powodujący
naruszenie umowy przez Wykonawcę , Zamawiający może żądać od Wykonawcy, aby podwykonawca
lub dalszy podwykonawca zaprzestał na czas oznaczony albo na stałe wykonywania części lub całości
powierzonym mu dostaw lub usług. W przypadkach o których mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany
jest bezzwłocznie rozwiązać albo zmienić zawartą z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą umowę
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lub zapewnić bezzwłoczne rozwiązanie albo zmianę umowy zawartej przez podwykonawcę . Na żądanie
Zamawiającego umowny takie zostaną rozwiązane.
18. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić niezwłocznie Zamawiającego o wszelkich sporach z
podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami i postępowaniach sądowych z udziałem Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy toczących się w związku z realizacją umowy.
19. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej umowie, do stosunków między Zamawiającym , a Wykonawcą,
Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami stosuje się przepisy ustawy – Prawo Zamówień
Publicznych , a w szczególności ar.t 143a-143d tej ustawy
§ 8.
1. Rozliczenie za dostarczenie przedmiotu umowy następować będzie fakturą VAT po odbiorze przedmiotu
umowy.
2. Fakturę należy wystawić na: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej „Sanatorium” w
Górnie, 36- 051 Górno; NIP: 813-29-68-582, Regon 000291747.
3. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty za dostarczony towar w terminie 30 dni licząc od daty
dostarczenia towaru i przedłożenia faktury Zamawiającemu.
4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany na fakturze.
5. Za dzień zapłaty Strony przyjmują dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
§ 9.
Zamawiający zastrzega możliwość realizacji zamówienia w zakresie mniejszym niż przewidziany w niniejszej
umowie, jednakże nie mniejszym niż 90% jej wartości.
§ 10.
Umowa niniejsza zostaje zawarta na okres 12 miesięcy.
§ 11.
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo i możliwość odstąpienia od umowy:
a) w razie wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 145 ustawy Pzp.
b) Wykonawca nie wykonuje zadania zgodnie z umową lub nienależycie wykonuje swoje zobowiązania
umowne.
c) Wykonawca nie dostarcza towaru w ustalonych dniach, bądź dostarczany towar nie spełnia
przewidzianych odpowiednimi przepisami prawa terminów przydatności do spożycia.
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno
zawierać uzasadnienie.
§ 12.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową, zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§ 13.
Zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Ewentualne spory wynikłe
na tle realizacji umowy rozstrzygał będzie właściwy rzeczowo Sąd w Rzeszowie.
§ 14.
Umowę niniejszą sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
Na tym umowę zakończono i podpisano.
ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

ZAŁĄCZNIKI DO UMOWY Oferta przetargowa Wykonawcy.
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