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POSTANOWIENIA
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SIWZ)

ROZDZIAŁ I.

ZAMAWIAJĄCY (NAZWA I ADRES)

Miejskie Przedszkole nr 34
41-707 Ruda Śląska
ul. Kamienna 46
zwany dalej „Zamawiającym”
ROZDZIAŁ II.

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.759,
z późniejszymi zmianami) zwaną w dalszej części „ustawą”.
W sprawach nieuregulowanych zapisami niniejszej SIWZ, stosuje się przepisy wspomnianej ustawy.
ROZDZIAŁ III.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakup wraz z dostawą artykułów żywnościowych (produktów spożywczych) dla Miejskiego Przedszkola
nr 34 w Rudzie Śląskiej przy ul. Kamiennej 46
Nazwa/y i kod/y Wspólnego Słownika Zamówień: (CPV):
03000000-1 produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne
03100000-2 Produkty rolnictwa i ogrodnictwa
03200000-3 Zboża, ziemniaki, warzywa, owoce i orzechy
15000000-8 żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
15100000-9 Produkty zwierzęce, mięso i jego przetwory mięsne
15200000-0 Ryby przetworzone i konserwowane
15300000-1 Owoce, warzywa i produkty podobne
15400000-2 Oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne
15500000-3 Produkty mleczarskie
15600000-4 Produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych
15800000-6 Różne produkty spożywcze
15900000-7 Napoje, tytoń i produkty podobne
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do SIWZ.
ROZDZIAŁ IV.

1.
2.

INFORMACJA NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA I MOŻLIWOŚCI
SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH ORAZ MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA
OFERT WARIANTOWYCH

Oferta musi obejmować całość zamówienia, Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania
ofert częściowych.
Oferty częściowe jako sprzeczne (nie odpowiadające ) z treścią SIWZ zostaną odrzucone.

ROZDZIAŁ V.

INFORMACJA
NA
WARIANTOWYCH

TEMAT

MOŻLIWOŚCI

SKŁADANIA

OFERT

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
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ROZDZIAŁ VI.

INFORMACJA
NA
UZUPEŁNIAJĄCYCH

TEMAT

PRZEWIDYWANYCH

ZAMÓWIEŃ

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 7 ustawy.
ROZDZIAŁ VII.

MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW,
ZAWRZE UMOWĘ RAMOWĄ

Z

KTÓRYMI

ZAMAWIAJĄCY

Zamawiający nie przewiduje w niniejszym postępowaniu zawarcia umowy ramowej.
ROZDZIAŁ VIII.

INFORMACJE NA TEMAT AUKCJI ELEKTRONICZNEJ

Zamawiający nie przewiduje w niniejszym postępowaniu przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
ROZDZIAŁ IX.

INFORMACJA W SPRAWIE ZWROTU KOSZTÓW W POSTĘPOWANIU

Koszty udziału w postępowaniu, a w szczególności koszty sporządzenia oferty, pokrywa Wykonawca .
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu (za wyjątkiem zaistnienia sytuacji,
o której mowa w art. 93 ust. 4 ustawy).
ROZDZIAŁ X.

1.

INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA JEDNEJ OFERTY,
PRZEZ DWA LUB WIĘCEJ PODMIOTÓW ORAZ UCZESTNICTWA
PODWYKONAWCÓW

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (możliwość składania jednej
oferty, przez dwa lub więcej podmiotów np. konsorcjum firm, spółkę cywilną), pod warunkiem, że
taka oferta będzie spełniać następujące wymagania:
a) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą ustanowić pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy
spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki
wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę;
b) Wykonawcy tworzący jeden podmiot przedłożą wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo –
zgodnie z rozdz. XII pkt. 7.2. SIWZ - Inne oświadczenia i dokumenty – nie dotyczy
spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki
wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę;
Uwaga: pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej (lit. a i b) może wynikać albo
z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z zawartej pomiędzy wykonawcami umowy,
regulującej współpracę tych podmiotów.
c) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich
Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z wykonawców lub pełnomocnika);
d) Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zobowiązany
jest złożyć dokumenty wymienione w rozdziale XII w pkt 1.1. i 1.2. SIWZ.
e) Wspólnie Wykonawcy tworzący jeden podmiot mogą złożyć dokumenty wymienione
w rozdz. XII pkt 4.2. i 4.3. SIWZ .
Uwaga: wspólne złożenie dokumentów, o którym wyżej mowa, prowadzić ma do
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, opisanych w SIWZ
(wystarczające będzie, jeżeli dokumenty te złoży tylko jeden z Wykonawców
wspólnie składających ofertę, o ile wykazane zostanie w ten sposób spełnianie
warunków udziału w postępowaniu postawionych w SIWZ);
f) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 4.1.
rozdziału XII SIWZ Wykonawcy składający ofertę wspólną mogą złożyć łącznie, pod
warunkiem, iż oświadczenie to zostanie podpisane w imieniu wszystkich podmiotów
występujących wspólnie (przez Pełnomocnika) lub przez wszystkie podmioty składające
ofertę wspólną; Zamawiający dopuszcza również złożenie Oświadczenia przez każdego
z Wykonawców odrębnie.
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g) wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z Wykonawcą występującym jako
Pełnomocnik pozostałych.
2.

Zamawiający dopuszcza w postępowaniu uczestnictwo podwykonawców. Wykonawca, który
zamierza wykonywać zamówienie przy udziale podwykonawcy, musi wyraźnie w ofercie wskazać,
jaką część/zakres zamówienia wykonywać będzie w jego imieniu podwykonawca.
Należy wypełnić odpowiednio załącznik nr 1 – formularz oferty. W przypadku, gdy Wykonawca
nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale podwykonawców, należy wpisać w formularzu
„nie dotyczy” lub inne podobne sformułowanie. Jeżeli Wykonawca zostawi ten punkt formularza
nie wypełniony (puste pole), Zamawiający uzna, iż zamówienie zostanie wykonane siłami
własnymi, bez udziału podwykonawców.

ROZDZIAŁ XI.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie należy zrealizować w terminie: od dnia zawarcia umowy do 31.01.2012 r.
ROZDZIAŁ XII.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MUSZĄ
DOŁĄCZYĆ DO OFERTY WYKONAWCY

1. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie,
z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.

nie

mogą

podlegać

wykluczeniu

W celu wykazania spełnienia w/w warunku tj. braku podstaw do wykluczenia z postępowania o
udzielenie zamówienia, wraz z ofertą należy dołączyć:
1.1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy – zgodnie
z załącznikiem nr 2 do SIWZ;
1.2. aktualny odpis z właściwego rejestru (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru),
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; w przypadku, gdy
Wykonawcą składającym ofertę jest osoba fizyczna, należy złożyć oświadczenie w zakresie art. 24
ust. 1 pkt 2 ustawy – zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ;

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki z art.22
ust.1 ustawy dotyczące:
2.1.
posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2.2.
posiadania wiedzy i doświadczenia.
2.3.
dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia.
2.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.
3. Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków wskazanych w pkt 2 SIWZ (pkt
2.1.- 2.4.)
3.1.Wykonawca musi wykazać , iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie , wykonał lub wykonuje co
najmniej 2 dostawy ( umowy) polegające na dostawie żywności do placówek żywienia
zbiorowego, na kwotę min. 20.000 zł brutto każda .
3.2. Wykonawca musi dysponować co najmniej 1 środkiem transportowym , dopuszczonym do
transportu żywności, spełniającym wymogi obowiązujących przepisów sanitarnych.
4. Dokumenty i oświadczenia, które należy dołączyć do oferty, w celu wykazania
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu z art.22 ust.1 ustawy :
4.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, opisanych w pkt 3 niniejszego
rozdziału zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ.
4.2. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy
i doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
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prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości przedmiotu, dat
wykonania i odbiorców – zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ.
4.3. Dokumenty potwierdzające, że dostawy (wykazane w wykazie, o którym mowa powyżej)
zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
4.4. W zakresie warunku opisanego w pkt 3.2 niniejszego rozdziału, wystarczające będzie złożenie
oświadczenia zgodnego zakresie załącznikiem nr 3 do SIWZ
5.

W zakresie warunków udziału w postępowaniu opisanych w pkt 3 (opis sposobu
dokonania oceny spełniania warunków) niniejszego rozdziału SIWZ, Wykonawca może
polegać 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. Wykonawca w takiej sytuacji
zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do
realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy
wykonywaniu zamówienia.

6. Odstępstwo co do niektórych dokumentów, w przypadku składania oferty przez
Wykonawcę, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP.
6.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których mowa:
6.1.1. w pkt. 1.2 niniejszego rozdziału SIWZ– składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju,
w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości,
6.2. Dokumenty, o których mowa powyżej w pkt 6.1.1. lit a, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6.3. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 6.1.1., zastępuje się je
dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania. Pkt 6.2. stosuje się odpowiednio.
7. Inne oświadczenia i dokumenty, które należy przedłożyć wraz z ofertą.
7.1. Oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z warunkami zamówienia i z załączonym wzorem
umowy oraz, że przyjmuje ich treść bez żadnych zastrzeżeń-na formularzu oferty – zgodnie
z załącznikiem nr 1 do SIWZ.
7.2.Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się
o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii,
potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie.
W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie, pełnomocnictwo takie może
wynikać z dołączonej do oferty umowy konsorcjum lub umowy spółki cywilnej.
Uwaga: Wykonawcy mogą składać wszystkie wykazy, informacje czy oświadczenia także na własnych
drukach, pod warunkiem, że będą one opracowane według schematu druków załączonych do niniejszej
specyfikacji (załączniki nr 1-4 do SIWZ).
Uwaga: Ocena spełnienia warunków dokonywana będzie w systemie 0-1( zero- jedynkowym tj.
” spełnia - nie spełnia”); nie spełnienie chociażby jednego z postawionych warunków z pkt 1 lub 2
niniejszego rozdziału SIWZ, spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania .
ROZDZIAŁ XIII.
1.

2.

INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, Zamawiający oraz Wykonawcy
mają obowiązek przekazywać wyłącznie na piśmie lub faksem (adres Zamawiającego oraz
nr faksu podany został w oznaczeniu Zamawiającego na stronie tytułowej SIWZ) z dopiskiem:
„Wydział Zamówień Publicznych”.
Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej ma obowiązek potwierdzić fakt otrzymania
faksu.
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Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej bądź o unieważnieniu postępowania Zamawiający
zamieszcza dodatkowo na stronie internetowej pod następującym adresem: www.mp34.bipinfo.pl

3.

ROZDZIAŁ XIV.

1.
2.
3.

4.
5.

OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SIWZ

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednakże nie później niż na 2 dni przed upływem
terminu składania ofert, o ile wniosek o wyjaśnienie Specyfikacji wpłynie do Zmawiającego
nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu do składania ofert, Zamawiający może
zmienić treść dokumentów składających się na SIWZ. Każda wprowadzona przez Zamawiającego
zmiana staje się w takim przypadku częścią Specyfikacji. Zostanie ona doręczona wszystkim
Wykonawcom, którym przekazano specyfikację (oraz zadającym pytania do SIWZ) i będzie dla
nich wiążąca.
Zamawiający oświadcza, iż nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia
treści SIWZ.
Treść niniejszej SIWZ zamieszczona jest na stronie internetowej, pod następującym adresem:
www.mp34.bipinfo.pl. Wszelkie zmiany treści SIWZ, jak też wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania
co do treści SIWZ, Zamawiający zamieszczać będzie także pod wskazanym wyżej adresem
internetowym.

ROZDZIAŁ XV.

OSOBY
ZE
STRONY
ZAMAWIAJĄCEGO
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

UPRAWNIONE

DO

Zamawiający wyznacza następującą/e osobę/y do porozumiewania się z Wykonawcami, w sprawach
dotyczących niniejszego postępowania:
Bogumiła Besta – dyrektor i Janina Rutszke - intendent
( imię, nazwisko, wydział/zespół)

ROZDZIAŁ XVI.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu.
ROZDZIAŁ XVII.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania ofertą wynosi: 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem
terminu składania ofert, określonym w rozdziale XX SIWZ. Dzień ten jest 1 (pierwszym) dniem terminu
związania ofertą.
ROZDZIAŁ XVIII.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1.

Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty lub według takiego samego schematu,
stanowiącego załącznik nr 1 i 1a do SIWZ.

2.
2.1.
2.2.
2.3.

Do oferty należy dołączyć:
Spis wszystkich załączonych dokumentów (spis treści) – zalecane, nie wymagane.
Dokumenty i oświadczenia wymagane odpowiednimi postanowieniami SIWZ.
Dokumenty, w tym oświadczenia, dołączone do oferty, mogą być przedstawione w formie
oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (uwaga! – przez
osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy). W przypadku wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w pkt 5
rozdziału XII SIWZ, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów
są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.
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2.4.

Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami (dokumentami i oświadczeniami) stanowi jedną całość.
Zaleca się, aby wszystkie strony były ze sobą połączone w sposób uniemożliwiający ich
samoczynną dekompletację (np. zszyte, spięte, zbindowane itp.).

3.
3.1.

Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami SIWZ.

4.
4.1.

Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona na piśmie, w języku polskim.
Dokumenty, w tym oświadczenia, sporządzone w języku obcym, należy składać wraz
z tłumaczeniem poświadczonym przez Wykonawcę (przez osobę/y upoważnioną/e do
reprezentowania Wykonawcy) – nie dotyczy formularza oferty, który musi być sporządzony
zgodnie z wymogiem podanym w pkt 4 niniejszego rozdziału.
Oferta musi być napisana na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym atramentem.
Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.
Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenie Wykonawcy, muszą być również
podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.
Upoważnienie/pełnomocnictwo do podpisania oferty, do poświadczania dokumentów za zgodność
z oryginałem oraz do parafowania stron należy dołączyć do oferty, o ile nie wynika ono z innych
dokumentów załączonych przez Wykonawcę. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale
bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie.
Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, powinny być parafowane przez osobę/y
upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.

4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

4.6.

5. Zaleca się, aby zapisane strony oferty, wraz z dołączonymi do niej dokumentami i oświadczeniami
były ponumerowane oraz parafowane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania
Wykonawcy. W przypadku, gdy jakakolwiek strona zostanie podpisana przez Wykonawcę, parafa na
tej stronie nie jest już wymagana.
6.

Wykonawca powinien zamieścić ofertę wraz z pozostałymi dokumentami, oświadczeniami w dwóch
kopertach (koperta wewnętrzna powinna być włożona do zewnętrznej), opisanych w następujący
sposób:

a)

koperta zewnętrzna:
- powinna być zaadresowana na Zamawiającego, na adres podany na wstępie SIWZ,
opisana: „Oferta do przetargu nieograniczonego na: zakup wraz z dostawą artykułów
żywnościowych ( produktów spożywczych) dla Miejskiego Przedszkola nr 34 w Rudzie Śląskiej
przy ul. Kamiennej 46
- nie otwierać przed 27.08.2010 r. godz. 1030

b) koperta wewnętrzna:
- powinna być zaadresowana oraz opisana jw. oraz dodatkowo musi zawierać nazwę i adres
Wykonawcy.
7.

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że
Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu, przed
upływem terminu do składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty
należy umieścić w kopercie, opisanej jak wyżej w pkt. 6. Koperta dodatkowo musi być oznaczona
określeniami: „Zmiana” lub „Wycofanie”.

8. Złożona oferta wraz z załącznikami będzie jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji co, do których
Wykonawca składając ofertę zastrzegł (w odniesieniu do tych informacji), że nie mogą być one
udostępniane.
8.1. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, winny być zgrupowane i stanowić
oddzielną część oferty, opisaną w następujący sposób: „tajemnice przedsiębiorstwa –
tylko do wglądu przez Zamawiającego”.
8.2. Po otwarciu złożonych ofert, Wykonawca, który będzie chciał skorzystać z jawności dokumentacji
z postępowania (protokołu), w tym ofert, musi wystąpić w tej sprawie do Zamawiającego
z wnioskiem.
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ROZDZIAŁ XIX.
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Wykonawca poda cenę ofertową na formularzu oferty, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a do
SIWZ(cena łączna stanowiąca sumę pozycji z załącznika nr 1a, od 1do 216)
Wykonawca zobowiązany jest do podania cen jednostkowych oraz do wyliczenia, zgodnie
z załącznikiem nr 1a do SIWZ.
Podane ceny jednostkowe muszą zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia,
wynikające z opisu przedmiotu zamówienia. Ceny jednostkowe będą stałe i nie mogą się zmienić
przez okres realizacji umowy.
Cenę oferty wynikającą z sumy poszczególnych cen jednostkowych przemnożonych przez
szacunkowe ilości poszczególnych produktów jakie zamierza nabyć Zamawiający w trakcie
realizacji umowy należy podać w następujący sposób:
- łącznie z należnym podatkiem VAT – cena brutto, wraz ze wskazaniem stawki (procentowej)
podatku VAT.
Cena ofertowa musi być podana w złotych polskich, cyfrowo i słownie (do drugiego miejsca po
przecinku). Brak określenia ceny w postaci słownej poczytany zostanie za błąd co do formy oferty
i nie będzie skutkować jej odrzuceniem.
Za cenę oferty będzie uznawać się cenę brutto podaną w załączniku nr 1 do SIWZ. Cena ta służy
do porównania złożonych ofert .Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie umowy
może się zmienić. Podane ilości poszczególnych produktów służące do wyliczenia ceny, mogą
ulec zmianie w zależności od faktycznych potrzeb Zamawiającego.

ROZDZIAŁ XX.

1.
2.
3.

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. w Miejskim Przedszkolu nr 34 z w Rudzie
Śląskiej przy ulicy Brzozowej 2 ( gabinet dyrektora) nie później niż do dnia 27.08.2010 r. do
godziny 1000
Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym w pkt. 1 niniejszego
rozdziału, zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom .
Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w dniu 27.08.2010 r. o godzinie 10 30 w
siedzibie Zamawiającego.

ROZDZIAŁ XXI.

INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT

1.

Otwarcie ofert jest jawne.

2.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie niniejszego zamówienia (kwota brutto, wraz z podatkiem VAT).

3.

Podczas otwarcia kopert z ofertami, Zamawiający poda (odczyta) imię i nazwisko, nazwę (firmę)
oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące
ceny oferty, terminu wykonania zamówienia oraz warunków płatności zawartych w ofercie.

4.

W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego wniosek
Zamawiający prześle mu wszystkie informacje, o których mowa w pkt 2 i 3 niniejszego rozdziału.

5.

W toku badania ofert Zamawiający sprawdzi, czy poszczególni Wykonawcy nie podlegają
wykluczeniu z postępowania, na podstawie, art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy.
Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania, uznaje się za odrzuconą, zgodnie z art. 24
ust. 4 ustawy.

5.1.
6.

Z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, oferta niezgodna z ustawą Prawo zamówień
publicznych lub sprzeczna (nie odpowiadająca) z treścią SIWZ, podlega odrzuceniu.
Wszystkie przesłanki, w przypadkach których Zamawiający jest zobowiązany do odrzucenia
oferty, zawarte są w art. 89 ustawy.

7.

W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez
Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
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8.

Zamawiający poprawi w tekście oferty omyłki wskazane w art. 87 ust. 2 ustawy, niezwłocznie
zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta zostanie poprawiona.

9.

W przypadku, gdy złożona zostanie mniej niż jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu,
postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia zostanie unieważnione. Zamawiający
unieważni postępowanie także w innych przypadkach, określonych w ustawie w art. 93 ust.
1 ustawy.

10.

Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, który złoży ofertę nie podlegającą odrzuceniu,
i która zostanie uznana za najkorzystniejszą (uzyska największą liczbę punktów przyznanych
według kryteriów wyboru oferty określonych w niniejszej SIWZ).

11.

Zamawiający powiadomi o wynikach przetargu przesyłając zawiadomienie wszystkim
Wykonawcom, którzy złożyli oferty oraz poprzez zamieszczenie informacji o wyborze oferty
najkorzystniejszej w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń znajduje
się na parterze w siedzibie Zamawiającego), a także na stronie internetowej pod następującym
adresem: www.mp34.bipinfo.pl
Zawiadomienie o wyniku przetargu przesyłane do Wykonawców, którzy złożyli oferty, będzie
zawierało informacje o:
- wyborze najkorzystniejszej oferty (nazwa i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano;
uzasadnienie jej wyboru; nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz
ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom
w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację);
- Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, wraz z podaniem uzasadnienia faktycznego
i prawnego;
- Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, wraz
z uzasadnieniem faktycznym i prawnym.
- terminie określonym zgodnie z przepisami ustawy, po upływie którego umowa w sprawie
zamówienia publicznego może być zawarta.

11.1.

ROZDZIAŁ XXII.

1.

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ
PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH
KRYTERIÓW

Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie się kierował następującymi
kryteriami:

.
cena ofertowa – 100 pkt
2.

Każdy z Wykonawców w poszczególnych kryteriach otrzyma odpowiednią liczbę punktów,
wyliczoną w następujący sposób:

cena ofertowa - wg następującego wzoru:
N
I P = ----- x A
B
gdzie poszczególne litery oznaczają:
I P – liczba punktów,
N – cena ofertowa najniższa spośród wszystkich rozpatrywanych i nie odrzuconych ofert,
B – cena ofertowa oferty badanej (przeliczanej),
A – waga danego kryterium wyrażona w punktach - 100 pkt.
Uwaga! Przy obliczaniu punktów, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku.
ROZDZIAŁ XXIII.

INFORMACJA NA TEMAT
W WALUTACH OBCYCH

MOŻLIWOŚCI

ROZLICZANIA

Zamawiający: Miejskie Przedszkole nr 34 ul. Kamienna 46 , 41-707 Ruda Śląska
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Zamawiający będzie rozliczał się z Wykonawcą wyłącznie z uwzględnieniem waluty polskiej.

ROZDZIAŁ XXIV.

1.

INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY

Istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy, zawiera załączony do niniejszej SIWZ wzór
umowy (załącznik nr 6).

1.1.

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany istotnych postanowień zawartej umowy, w stosunku
do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami podanymi
we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

2.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta wyłącznie z Wykonawcą,
którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, po upływie terminów określonych
w art. 94 ustawy.

3.

W przypadku wniesienia odwołania, aż do jego rozstrzygnięcia, Zamawiający wstrzyma
podpisanie umowy.

4.

W przypadku dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, przed podpisaniem umowy należy przedłożyć umowę
regulującą współpracę tych podmiotów (umowa konsorcjum, umowa spółki cywilnej).

5.

Osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego do ustalania szczegółów związanych z podpisaniem
umowy po wyborze najkorzystniejszej oferty, będzie:
Bogumiła Besta tel. 322428481.

ROZDZIAŁ XXV.

1.
1.1.

2.

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCOM W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO

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 środki ochrony prawnej określone przepisami działu VI ustawy.
Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ, środki ochrony prawnej przysługują również
organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej
prowadzona przez Urząd Zamówień Publicznych. .
Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują
przepisy działu VI ustawy – Środki ochrony prawnej (art. 179 – 198 ustawy).

Zamawiający: Miejskie Przedszkole nr 34 ul. Kamienna 46 , 41-707 Ruda Śląska
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……………………..
Pieczęć Wykonawcy

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTY
1. Oferta złożona do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na:
……………………………………………………………………………………………….............................
……………………………………………………………………………………………….............................

2. Nazwa i adres Wykonawcy*, nr regon, telefon i fax:
……………………………………………………………………………………………….............................
……………………………………………………………………………………………….............................

3. Cena ofertowa zamówienia (podana cyfrowo i słownie):
Brutto: ……………………………… zł – suma pozycji z załącznika nr 1a od 1 do 216
Słownie: …………………………………
(w tym podatek VAT.............................................)

4. Termin realizacji zamówienia (podany w …………..): .....................……………………………
5. Okres udzielonej gwarancji (podany w latach): ……………..................
6. Warunki płatności:

zgodnie ze wzorem umowy.

7. Niniejszym oświadczam, że:
• zapoznałem się z warunkami zamówienia i przyjmuję je bez zastrzeżeń;
• zapoznałem się z postanowieniami załączonego do SIWZ wzoru umowy i przyjmuję go bez
zastrzeżeń;
• przedmiot oferty jest zgodny z przedmiotem zamówienia
• jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia składania ofert podanego
w SIWZ;
8.

Niżej podaną część/zakres zamówienia, wykonywać będą w moim imieniu podwykonawcy
(podać zakres prac, bez wskazywania konkretnego podwykonawcy):

- …………………………………………………………………………
- …………………………………………………………………………
- …………………………………………………………………………

9.

Oferta została złożona na … zapisanych stronach, (kolejno ponumerowanych).

..........................................., dnia .....................

......................................................................
Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy

Zamawiający: Miejskie Przedszkole nr 34 ul. Kamienna 46 , 41-707 Ruda Śląska
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*Uwaga: w przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną należy wskazać wszystkich Wykonawców
występujących wspólnie lub zaznaczyć, iż wskazany podmiot (Pełnomocnik/Lider) występuje w imieniu
wszystkich podmiotów składających ofertę wspólną

FORMULARZ CENOWY SZCZEGÓŁOWY
Załącznik nr 1a
Lp.

Nazwa produktu

1.
2.
1 Miód pszczeli 400g
Jajka konsumpcyjne- wielkość 1
sztuki min.63- 73 g - tj. klasa
2 wielkości L, kl. świeżości A
3 Banan
4 Chrzan 190g
5 Buraki świeże
6 Cebula
7 Cebulka zielona
8 Fasola biała, puszka
9 Groch łuskany
10 Słonecznik łuskany 100gr.
11 Jabłka
12 Gruszki
13 Śliwki
14 Kapusta włoska
15 Kapusta biała słodka
16 Kapusta kiszona
17 Kapusta pekińska
18 Kapusta czerwona
19 Brokuły
20 Kalafior
21 Koper pęczek
22 Mandarynka
23 Nektaryna
24 Marchew świeża
25 Natka pietruszki pęczek
26 Ogórek świeże
27 Ogórki konserwowe 900gr
28 Papryka konserwowa
29 Seler konserwowy
30 Papryka świeża
31 Pieczarka
32 Pomarańcza
33 Cytryna
34 Pomidor
35 Por
36 Kiwi
37 Winogrono
38 Rzodkiewka –pęczek
39 Sałata masłowa

Cena
Nazwa /marka
jednost
oferowanego
kowa
produktu
brutto
3.

4.

Ilość

Rodzaj
miary

Wartość
netto

VAT - %

Wartość
brutto

5.
12
1500

6.
szt.
szt.

7.

8.

9.

120
6
40
22
26
25
12
6
140
20
20
6
38
75
20
15
6
7
80
16
11
230
50
26
96
6
5
4
30
45
20
20
180
120
15
70
20

kg
szt.
kg
kg
szt.
szt.
kg.
szt
kg
kg
kg
szt.
kg
kg
szt.
kg
szt.
szt.
szt.
kg
kg
kg
szt.
kg
szt
szt
szt
kg
kg
kg
kg
kg
szt.
szt.
kg
szt.
szt.
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40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89

Sałata lodowa
Seler
Szczypior pęczek
Ziemniaki
Fasolka szparagowa świeża
Czosnek główka
Ogórki kwaszone
Pietruszka
Chleb krojony 600g
Chleb wieloziarnisty -600 g
Chleb ze słonecznikiem 600g
Bułka paryska baton-400g
Bułka zwykła duża
Drożdżówka
Rogalik z czekoladą
Chałka
Rogale 80g
Bułka mała kajzerka
Biszkopty 120g
Ciastka kokosowe
Ciastka kruche, maślane
Pierniki czekoladowe, 500 g
Ciastka w czekoladzie
Herbatniki BB-50g
Delicje 150 gr.
Groszek ptysiowy 100g
Bułka tarta 500 g
Rurka waflowa
Słomka ptysiowa
Ciastko Magdalenka
Pączek
Kakao ciemne 100g
Napój herbaciany
Czekolada mleczna 100g
Krem czekoladowy nutella 630g
Cukierki czekoladowe
Figurka czekoladowa „Mikołaj”
Galaretka w czekoladzie
Żelki owocowe 100gr.
Sezamki
Wafelek bez czekolady 20g
Wafelek Princ Polo
Wafelki na wagę
Batonik czekoladowy milky way
Makaron Lubella 500g
Makaron Łazanki 500g
Makaron nitki 250g
Makaron zacierka-250g
Makaron gwiazdki – 250 gr.
Herbata ekspresowa Saga duża
Herbata owocowa ekspresowa
90 Saga duża

10
55
60
1500
3
30
50
60
180
90
94
60
50
160
80
20
360
1100
50
10
10
55
9
200
40
20
36
4
3
150
320
18
16
120
14
6
100
6
90
100
160
200
7
100
75
22
50
35
40
5

szt
kg
szt.
kg
kg
szt.
kg
kg
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt
szt.
szt.
szt.
szt.
kg
kg
szt.
kg
szt.
szt
szt.
szt.
kg
kg
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
kg
szt.
kg
szt.
szt.
szt.
szt.
kg
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.

6

szt.
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91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141

Herbata czarna granulowana100 gr.
Ocet jabłkowy 1l
Cukier
Cukier puder 500gr.
Cukier wanilinowy -32g
Ketchup łagodny 500 g
Majonez-320g
Cynamon 20g
Kminek cały 20g
Liść laurowy -10g
Majeranek - 8g
Papryka słodka 20g
Pieprz ziołowy 20g
Pieprz czarny mielony 20 gr.
Przyprawa do kurczaka -35g
Przyprawa do mięsa Delikat
Przyprawa do zup w płynie 1040g
Przyprawa do zup Kucharek 1kg
Przyprawa Curry
Sól
Ziele angielskie 15g
Sos do sałatek 9g
Sos pieczeniowy ciemny
Drożdże świeże 100g
Proszek do pieczenia
Soda oczyszczona
Śmietan – fix
Śmietana Śnieżka
Cytrynka w płynie 1l
Musztarda
Koncentrat pomidorowy 30% -200g
Ravioli z grzybami 250g
Woda mineralna niegazowana 5l
Mąka pszenna poznańska
Mąka żurek
Ryż biały
Kasza jęczmienna
Kasza gryczana
Kasza manna 400g
Kawa zbożowa ekspresowa 84 gr.
Płatki czekoladowe do mleka 500g
Płatki kukurydziane„Cini mini” 250gr
Płatki „Miód i orzeszki” 250gr.
Mąka ziemniaczana
Kluski na parze (6 sztuk)
Soczek owocowy w kartonie -250g
Sok owocowy przecierowy 0,9l
Sok owocowy „Kubuś” 300 gr.
Syrop owocowy 0,5l
Sok pomarańczowy 2l
Sok jabłkowy 2l

28
1
280
4
25
14
15
3
6
6
4
40
8
18
2
3
17
34
4
20
8
40
6
6
15
2
8
80
8
26
80
20
10
65
4
55
15
20
18
50
16
26
25
12
90
140
36
220
8
36
20

szt.
szt.
kg
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
kg
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
kg
kg
kg
kg
kg
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
kg
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
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142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190

Brokuły mrożone 450g
Fasolka szparagowa mrożona 450g
Kalafior mrożony 450g
Marchewka z groszkiem mrożone –
450g
Marchewka kostka mrożona 450g
Szpinak mrożony brykiety 450g
Warzywa mrożone mieszanka 450g
Warzywa na patelnię mrożone 450g
Kukurydza puszka
Groszek puszka
Galaretka owocowa – 79g
Dżem – 280g
Ananas puszka
Brzoskwinia puszka 820g
Kokos 100g
Mieszanka kompotowa mrożona
Truskawki mrożone 450 g
Filet z mintaja 5% glazury
Filet z pangi białej
Filety śledziowe w oleju puszka
Filety śledziowe w pomidorach
puszka
Tuńczyk w oleju - puszka
Filety śledziowe marynowane
Makrela wędzona
Filet z kurczaka
Udziec z indyka bez kości
Porcja rosołowa
Łopatka b/k
Łopatka z kością
Schab bez kości
Mięso wieprzowe mielone
Szynka wieprzowa bez kości
Boczek wędzony bez kości
Słonina mielona
Mortadela
Mielonka
Wątróbka drobiowa
Kiełbasa biała parzona
Kiełbasa szynkowa
Kiełbasa podwawelska
Kiełbaski śląskie cienkie
Kiełbaski „Kornetki” (Pyszne)
Pasztetowa
Pasztetowa wędzona
Pasztet drobiowy puszka 160g
Krupniok
Parówka cienka
Parówka gruba
Polędwica drobiowa

25
22
30
20

szt.
szt.
szt.
szt.

10
50
18
36
15
25
140
50
6
6
10
100
65
20
20
36
35

szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
kg
szt.
kg
kg
szt.
szt.

20
14
10
45
14
170
70
40
50
55
20
17
18
12
20
25
6
15
6
18
14
7
7
22
23
36
12
8

szt.
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
szt.
kg
kg
kg
kg
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Polędwica wieprzowa
191
192 Polędwica z indyka
193 Polędwica z warzywami
194 Szynka konserwowa

8

kg

5
3
14

kg
kg
kg

58

szt.

240
420

szt.
szt.

198 Jogurt owocowy Danone gratka
120g
199 Deser mleczny Monte

280

szt.

150

szt.

200 Deser mleczny Serduszko

150

szt.

201 Masło ekstra 200g

500

szt.

202 Margaryna Kasia

12

szt.

203 Maślanka mrągowska 1l

28

szt.

204 Mleko smakowe UHT 250 ml

80

szt.

1200

szt.

206 Ser żółty gouda

20

kg

207 Ser żółty Masdamer

5

kg

208 Ser topiony 100g

140

szt.

209 Serek homogenizowany waniliowy
150g
210 Serek Petit Danone

300

szt.

270

szt.

211 Śmietana 12 % UHT 0,5l

64

szt.

212 Śmietana 12 % -400g

75

szt.

213 Śmietana 36% UHT 0,5l

4

szt.

214 Ser biały wiaderko 1kg

2

szt.

215 Ser biały kostka 250g

85

szt.

216 Twaróg krajanka

28

kg

195 Olej Kujawski 1l
196
Deser mleczny Chocho
197 Jogurt owocowy Jogobella 150g

205 Mleko w folii- 3,2% 0,9l

RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO ( SUMA POZYCJI 1- 216)

..........................................., dnia .....................

......................................................................
Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy
*Uwaga: w przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną należy wskazać wszystkich Wykonawców
występujących wspólnie lub zaznaczyć, iż wskazany podmiot (Pełnomocnik/Lider) występuje w imieniu
wszystkich podmiotów składających ofertę wspólną
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……………………..
Pieczęć Wykonawcy

Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE
ZAMÓWIENIA
NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
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Składając

ofertę

w

postępowaniu

o

udzielenie

zamówienia

publicznego

na:

„………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………”

- mając na uwadze przesłanki wykluczenia zawarte w art. 24 ust. 1 ustawy tj.:
„1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je
nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się
w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;
2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono,
z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli
przez likwidację majątku upadłego;
3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu;
4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku,
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową,
przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej
grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa
skarbowego;
8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano
za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo
przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo
związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
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9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie
przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.”
oświadczam/y, że
- nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia (brak
podstaw do wykluczenia z postępowania w myśl przytoczonego art. 24 ust. 1 ustawy).

..........................................., dnia .....................

......................................................................
Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy

……………………..
Pieczęć Wykonawcy

Załącznik nr 3

OŚWIADCZENIE
O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
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O KTÓRYCH MOWA W ART. 22 UST. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH

Składając

ofertę

w

postępowaniu

o

udzielenie

zamówienia

publicznego

na:

„………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………”
na podstawie art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczam/y, że spełniam/y warunki
dotyczące:
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności;
posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia;
2. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
3. sytuacji ekonomicznej i finansowej;
- opisane w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w pkt 3 w rozdziale XII SIWZ.

..........................................., dnia .....................

……………………..
Pieczęć Wykonawcy

......................................................................
Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 4

WYKAZ WYKONANYCH/WYKONYWANYCH DOSTAW
W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO WYKAZANIA SPEŁNIANIA
WARUNKU WIEDZY I DOŚWIADCZENIA
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Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na : „………………………………………….........................
………………………………………………………………………………………………………………………...”
przedkładam/y następujący wykaz wykonanych/wykonywanych dostaw, w zakresie niezbędnym do
wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia:

Lp.

Zleceniodawca/

Opis wykonanych/wykonywanych
dostaw – przedmiot oraz wartość brutto

Data wykonania
(data
rozpoczęcia
i zakończenia)

Do niniejszego wykazu, dołączamy ....... szt. dokumentów potwierdzających, że wskazane i opisane
wyżej dostawy zostały wykonane/są wykonywane należycie.

..........................................., dnia .....................

......................................................................
Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 5

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą artykułów żywnościowych ( produktów
spożywczych) do Miejskiego Przedszkola nr 34 w Rudzie Śląskiej przy ul. Kamiennej 46.

1.

ZAMAWIAJĄCY

zamawiać

będzie

tylko

te

produkty,

które

wymienione

zostały

w załączniku nr 1 do SIWZ oraz niniejszym przedmiocie zamówienia. WYKONAWCA może
zaproponować złożenie oferty równoważnej (produkt równoważny) w przypadku, gdy
w opisie przedmiotu zamówienia użyto nazwy wskazującej na producenta danego towaru
rozumie się przez to produkt przykładowy, a ZAMAWIAJĄCY dopuszcza złożenie oferty
równoważnej (produkt równoważny) o innej nazwie pod warunkiem, że posiadać one będą
te same walory smakowe i właściwości, co produkty podane przykładowo. W takim
przypadku należy zaznaczyć jakiego produktu dotyczy oferta równoważna.
2.

Żywność będąca przedmiotem zamówienia musi odpowiadać warunkom jakościowym
zgodnym z obowiązującymi atestami, Polskimi Normami, prawem żywnościowym oraz
z obowiązującymi zasadami GMP/GHP, GAP ( Goud Agricultural Practice) lub EUREPGAP
i systemu HACCP lub Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności zgodnym z ISO
22000:2005.

3.

WYKONAWCA udziela ZAMAWIAJĄCEMU gwarancji jakości zdrowotnej i trwałości

dostarczonej żywności do daty minimalnej trwałości lub terminu przydatności do spożycia
określonych na czytelnych etykietach. Artykuły rolno – spożywcze muszą być składowane

i

transportowane w sposób zapewniający utrzymanie ich właściwej jakości handlowej.
4.

Dostarczana żywność musi być oznakowana widocznym, czytelnym i nieusuwalnym

kodem identyfikacyjnym oraz terminem przydatności, umożliwiającym identyfikację artykułu
spożywczego z danej partii produkcyjnej, nadanym przez producenta i umożliwiające ich
identyfikowalność,

zgodne

z

obowiązującymi

w

tym

zakresie

przepisami

prawa

żywnościowego.
5.

W przypadku otrzymania żywności o niewłaściwej jakości zdrowotnej czy handlowej

ZAMAWIAJĄCY

odmówi

przyjęcia

i

zgłosi

niezwłocznie

reklamację

osobiście

lub

telefonicznie w dniu dostawy.
6. WYKONAWCA zobowiązuje się odebrać lub wymienić żywność nie spełniającą wymagań
jakościowych na wolną od wad, max do 6 godzin od dnia i godziny jego zgłoszenia i na
własny koszt. WYKONAWCA podpisuje odbiór żywności nie spełniającej wymagań.
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7. WYKONAWCA zobowiązuje się przekazywać żywność bezpośrednio osobie upoważnionej
do odbioru i kontroli ilościowej i jakościowej. Nie dopuszcza się pozostawiania żywności przez
WYKONAWCĘ osobom nieupoważnionym.
8. Odbiór

ilościowo-jakościowy

dostarczonej

żywności,

będzie

potwierdzany

przez

upoważnionego pracownika ZAMAWIAJACEGO.
9. WYKONAWCA zobowiązuje się do udostępnienia przy dostawie wszystkich niezbędnych
informacji w celu dokonania oceny ilościowo – jakościowej odbieranej żywności.
10. Podane w formularzu ofertowym i opisie przedmiotu zamówienia ilości stanowią

szacunkowe

zapotrzebowanie,

jakie

ZAMAWIAJĄCY

przewiduje

zakupić

w

okresie

obowiązywania umowy. Z tytułu niezrealizowania wskazanych w formularzu ofertowym
opisie przedmiotu zamówienia ilości WYKONAWCY
przeciw ZAMAWIAJĄCEMU. ZAMAWIAJĄCY

i

nie będą przysługiwały roszczenia

może dokonać zmiany asortymentowej

określonej w przedmiocie zamówienia w ramach limitu finansowego. Szczegółowa ilość
zamawianych artykułów będzie określana każdorazowo jednostkowymi zamówieniami.

11. WYKONAWCA dostarczać będzie żywność do ZAMAWIAJĄCEGO własnym środkiem
transportu, na własny koszt i ryzyko w godz. 7:00 - 8:00 następnego dnia po dniu złożenia
zamówienia bezpośrednio do magazynu żywnościowego.
12. WYKONAWCA

dostarczy

zamówiony

towar

w

terminie

wskazanym

przez

ZAMAWIAJĄCEGO własnym ubezpieczonym środkiem transportu – spełniającym warunki
zgodne z zasadami GMP/GHP –do wglądu : dopuszczenie środka transportu przez PPiS
do przewozu żywności.
13. Dysponenci i kierowcy WYKONAWCY winni posiadać aktualne świadectwa zdrowia,
decyzje sanitarne na środki transportu oraz czystą odzież ochronną.
14. Dostawa

żywności

następować

będzie

na

podstawie

zamówień

składanych

WYKONAWCY przez ZAMAWIAJACEGO telefonicznie lub osobiście. W zamówieniu
ZAMAWIAJĄCY przekaże rodzaj i ilość zamawianej żywności jaka ma być dostarczona.
15. W

szczególnych

przypadkach,

wynikających

z

potrzeby

ZAMAWIAJĄCEGO,

WYKONAWCA winien przyjąć doraźne zamówienie w trybie pilnej realizacji.
16. Sposób dostawy oraz dostarczana żywność musi być zgodna z wszystkimi wymaganiami
prawa żywnościowego:


Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28
stycznia 2002 r. ustalające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego,
powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające
procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. WE L 31 z 1.02.2002, str.
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1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 6, str. 463), zwane dalej
„rozporządzeniem nr 178/2002”


Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r o bezpieczeństwie żywności i żywienia ( Dz. U. z
dnia 27 września 2006 nr 171, poz. 1225)



Rozporządzenie (WE) nr 178/2002/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28
stycznia 2002 ustanawiającym ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego,



Rozporządzenie WE nr 852/2004

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29

kwietnia 2004 w sprawie higieny środków spożywczych


oraz wszelkie akty wykonawcze obowiązujące w zakresie nieregulowanym w
rozporządzeniu 852/2004

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
lp.

nazwa artykułu

jednostka
miary

ilość

CPV

0300000-1 Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne
03140000-4 Produkty zwierzęce i podobne
1
2

Miód pszczeli 400g
Jajka konsumpcyjne- wielkość 1 sztuki
min.63- 73 g - tj. klasa wielkości L, kl.
świeżości A

szt.
szt.

12
1500

03142100-9
03142500-3

03200000-3 Zboża, ziemniaki, warzywa, owoce i orzechy
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Banany
Chrzan 190g
Buraki świeże
Cebula
Cebulka zielona
Groch łuskany 400g
Słonecznik łuskany 100g
Jabłka
Gruszki
Śliwki
Kapusta włoska
Kapusta biała słodka
Kapusta kiszona
Kapusta pekińska
Kapusta czerwona
Brokuły
Kalafior
Koper pęczek
Mandarynka
Nektaryna
Marchew świeża
Natka pietruszki pęczek
Ogórek świeży
Winogrona

kg
szt.
kg
kg
szt.
szt.
szt.
kg
kg
kg
szt.
kg
kg
szt.
kg
szt.
szt.
szt.
kg
kg
kg
szt.
kg
kg

120
6
90
22
26
12
6
140
20
20
6
38
75
20
15
6
7
80
16
11
230
50
26
15

03222111-4
03221113-1
03221110-0
03221113-1
03221113-1
03212213-6
03111300-5
03222321-9
03222322-6
03222334-3
03221400-0
03221410-3
03221410-3
03221410-3
03221410-3
03221430-9
03221420-6
03221300-9
03222240-7
03222330-5
03221112-4
03221300-9
03221270-9
03222340-8

Zamawiający: Miejskie Przedszkole nr 34 ul. Kamienna 46 , 41-707 Ruda Śląska

. 24

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż tzw. kwota unijna tj. 193.000 euro
nr sprawy: MP 34 - 341- 1 /2011

.

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Papryka świeża
Pieczarka
Pomarańcza
Cytryna
Pomidor
Por
Kiwi
Rzodkiewka –pęczek
Sałata
Sałata lodowa
Seler
Szczypior pęczek
Ziemniaki
Brukselka
Czosnek główka
Ogórki kwaszone
Pietruszka

kg
kg
kg
kg
kg
szt.
szt.
szt.
szt.
szt
kg
szt.
kg
kg
szt.
kg
kg

4
30
45
20
20
180
120
70
20
10
55
60
1500
3
30
50
60

03221230-7
03221260-6
03222220-1
03222210-8
03221240-0
03221100-7
03222118-3
03221100-7
03221310-2
03221310-2
03221100-7
03221113-1
03212100-1
03221440-2
03221100-7
03221270-9
03221100-7

15000000- 8 żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
15800000- 6 Różne produkty spożywcze
Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie
44
45
46
47
48
49
50
51
52

Chleb krojony 600g
Chleb wieloziarnisty -600 g
Chleb ze słonecznikiem 600g
Bułka paryska baton-400g
Bułka duża
Drożdżówka
Chałka
Rogale 80g
Bułka mała kajzerka

szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.

15810000-9

180
90
94
60
50
160
20
360
1100

Sucharki i herbatniki; wyroby piekarskie i ciastkarskie o
przedłużonej trwałości
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

Biszkopty 120g
Ciastka kokosowe
Ciastka kruche
Pierniki czekoladowe 500g
Ciastka w czekoladzie
Herbatniki BB-50g
Groszek ptysiowy 100g
Bułka tarta 500 g
Rurka waflowa
Słomka ptysiowa
Kluski na parze (6 sztuk)

szt.
kg
kg
szt.
kg
szt.
szt.
szt.
kg
kg
szt.

50
10
10
55
9
200
20
36
4
3
90

szt.
szt.
szt.

150
320
80

szt.

18

Wyroby ciastkarskie i ciasta
64
65
66

Ciastko Magdalenka
Pączek
Rogaliki z czekoladą
Kakao ciemne 100g

15820000-2
158 21200-1
158 21200-1
158 21200-1
15821200-1
15821200-1
158 21200-1
158 20000-2
158 20000-2
158 21200-1
158 21200-1
15851000-8

15812000-3

Produkty cukrownicze
67

158 11100-7
158 11100-7
158 11100-7
159 11100-7
159 11100-7
158 11200-8
15811000-6
158 11200-8
158 11100-7

158 12100-4
158 12100-4
158 12100-4

15833000-6
158 41000-5
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68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

Czekolada mleczna 100g
Krem czekoladowy nutella 630g
Cukierki czekoladowe
Figurka czekoladowa „Miołaj”
Galaretka w czekoladzie
Żelki owocowe
Sezamki
Wafel w czekoladzie 38g
Wafelek bez czekolady 20g
Wafelki śmietankowe na wagę
Delicje 150 g
Batonik czekoladowy milky way

szt.
szt.
kg
szt.
kg
szt.
szt.
szt.
szt.
kg
szt.
szt.

120
14
6
100
6
100
100
200
160
7
40
100

158 42100-3
158 42200-4
158 42200-4
158 42200-4
158 42200-4
158 42300-4
158 42300-5
158 42200-4
15842300-5
15842300-5
158 42200-4
158 42200-4

szt.
szt.
szt.
szt.
szt.

75
22
50
35
40

15851000-8
158 51100-9
158 51100-9
158 51100-9
158 51100-9
158 51100-9

szt.

5

158 64100-3

szt.
szt.
szt.

6
28
16

158 64100-3
15863200-7
15864000-2

szt.

1

Produkty mączne
80
81
82
83
84

Makaron Lubella 500g
Makaron Łazanki 500g
Makaron nitki 250g
Makaron zacierka-250g
Makaron gwiazdki

Kawa, herbata i podobne produkty
85
86
87
88

Herbata ekspresowa Saga duża
Herbata owocowa ekspresowa Saga
duża
Herbata czarna granulowana 100g
Napój herbaciany

15860000-4

Ocet i substytuty octu
89

Ocet jabłkowy 1l

15871100-5

Cukier i produkty pokrewne
90
91
92

Cukier
Cukier puder 500g
Cukier wanilinowy -32g

158 30000-5
kg
szt.
szt.

280
4
25

Sosy, mieszanki przypraw i mieszanki przypraw
korzennych
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110

Ketchup łagodny 500 g
Majonez-320g
Cynamon 20g
Kminek 20g
Sos do pieczeni ciemny 20g
Liść laurowy -10g
Majeranek -8g
Pieprz czarny mielony 20g
Papryka słodka 20g
Pieprz ziołowy 20g
Przyprawa do kurczaka -35g
Przyprawa do mięsa „Delikat”
Sos do sałatek 9g
Przyprawa do zup w płynie 1040g
Przyprawa do zup Kucharek 1kg
Przyprawa Curry
Sól
Ziele angielskie 15g

158 71110-8

szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
kg
szt.

Różne produkty spożywcze i produkty suszone

158 31000-2
15830000-5
158 33000-6

15871200-6
14
15
3
6
6
6
4
18
40
8
2
3
40
17
34
4
20
8

158 71230-5
158 71273-8
158 72000-1
158 72000-1
158 72000-1
158 72000-1
158 72000-1
158 72100-2
158 72000-1
158 72000-1
158 72000-1
158 72200-3
158 71270-1
158 71210-9
158 72000-1
15872000-1
158 72400-5
158 72000-1

15890000-3
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111
112
113
114
115
116
117
118
119

Drożdże świeże 100g
Proszek do pieczenia
Soda oczyszczona
Śmietan – fix
Śmietana „Śnieżka”
Musztarda
Cytrynka w płynie 1l
Koncentrat pomidorowy 30%-200g
Ravioli z grzybami 250g

szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.

6
15
2
8
80
26
8
80
20

158 98000-9
158 99000-6
15890000-3
15892400-1
15892400-1
15871250-1
15890000-3
153 31427-6
158 50000-1

15900000-7 Napoje, tytoń i produkty podobne
Napoje bezalkoholowe
15980000-1
120 Woda mineralna niegazowana 5l

szt.

10

159 81000-8

156000000-4 Produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130

Mąka pszenna poznańska
Mąka żurek
Ryż biały
Kasza jęczmienna
Kasza gryczana
Kasza manna 400g
Kawa zbożowa ekspresowa 84g
Płatki czekoladowe do mleka 500g
Płatki kukurydziane Cini Mini 250g
Płatki „Miód i orzeszki” 250g

kg
kg
kg
kg
kg
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.

65
4
55
15
20
18
50
16
26
25

kg

12

Skrobia i produkty skrobiowe
131 Mąka ziemniaczana

156 12100-2
156 12200-3
156 11000-4
156 13000-8
156 13000-8
156 13000-8
156 13000-8
156 13310-4
156 13313-5
156 13313-5

15620000-0
156 23000-1

15300000-1 Owoce, warzywa i produkty podobne
Soki owocowe i warzywne
15320000-7
132
133
134
135
136
137

Soczek owocowy w kartonie -250g
Sok owocowy przecierowy Kubuś 0,9l
Sok owocowy przecierowy Kubuś 0,3l
Syrop owocowy 0,5l
Sok pomarańczowy 2l
Sok jabłkowy 2l

szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.

140
36
220
8
36
20

Warzywa mrożone
138
139
140
141
142
143
144
145

Brokuły mrożone 450g
Fasolka szparagowa mrożona 450g
Kalafior mrożony 450g
Marchewka z groszkiem mrożone –
450g
Marchewka kostka mrożona 450g
Szpinak mrożony brykiety 450g
Warzywa mrożone mieszanka 450g
Warzywa na patelnię mrożone 450g

15331170-9
szt.
szt.
szt.
szt.

25
22
30
20

15331170-9
15331170-9
15331170-9
15331170-9

szt.
szt.
szt.
szt.

10
50
18
36

15331170-9
15331170-9
15331170-9
15331170-9

Warzywa puszkowane
146 Kukurydza puszka
147 Groszek puszka
148 Fasolka biała puszka

15331460-9
szt.
szt.
szt.

15
25
25

153 31460-9
153 31460-9
153 31460-9

szt.
szt.

96
6

15331500-2
15331500-2
15331500-2

Warzywa konserwowe
149 Ogórki konserwowe 900g
150 Papryka konserwowa

153 21000-4
153 21000-4
153 21000-4
153 21800-2
15321100-5
15321600-0
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151 Seler konserwowy

szt.

5

15331500-2
15332100-5

szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
kg
szt.

140
50
6
6
10
100
65

153 32240-8
153 32290-3
153 32400-8
153 32400-8
153 32300-7
153 32100-5
153 32100-5

Przetworzone owoce
152
153
154
155
156
157
158

Galaretka owocowa – 79g
Dżem – 280g
Ananas puszka
Brzoskwinia puszka 820g
Kokos 100g
Mieszanka kompotowa mrożona
Truskawki mrożone 450 g

15200000-0 Ryby przetworzone i konserwowane
Ryby mrożone, filety rybne i pozostałe mięso ryb
15220000-6
159 Filet z mintaja 5% glazury
160 Filet z pangi białej

kg
kg

20
20

152 21000-3
152 21000-3

Ryby puszkowane i pozostałe ryby konserwowane lub
przetworzone

15240000-2

161
162
163
164
165

Filety śledziowe w oleju
Filety śledziowe w pomidorach
Tuńczyk w oleju
Filety śledziowe marynowane
Makrela wędzona

152 41200-1
152 41200-1
15241400-3
152 41200-1
15234000-7

166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194

Filet z kurczaka
Udziec z indyka bez kości
Porcja rosołowa
Łopatka b/k
Łopatka z koscią
Schab bez kości
Szynka wieprzowa bez kości
Mięso wieprzowe mielone
Boczek wędzony bez kości
Słonina mielona
Mortadela
Mielonka
Wątróbka drobiowa
Kiełbasa biała parzona
Kiełbasa szynkowa
Kiełbasa podwawelska
Kiełbaski śląskie cienkie
Kiełbaski pyszne
Kaszanka
Pasztetowa
Pasztetowa wędzona
Pasztet puszka 160g
Parówka cienka
Kiełbasa parówkowa gruba
Polędwica drobiowa
Polędwica wieprzowa
Polędwica z indyka
Szynka konserwowa
Polędwica z warzywami

szt.
szt.
szt.
kg
kg

36
35
20
14
10

15100000-9 Produkty zwierzęce, mięso i jego przetwory mięsne
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
szt.
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

45
14
170
70
40
50
20
55
17
18
12
20
25
6
15
6
18
14
23
7
7
22
36
12
8
8
5
14
3

151 12000-6
151 12000-6
151 12000-6
151 13000-3
151 13000-3
151 13000-3
151 13000-3
151 13000-3
151 31200-7
151 13000-3
151 31130-5
151 31130-5
151 12300-9
151 31130-5
151 31130-5
151 31130-5
151 31130-5
151 31130-5
15131134-3
151 31310-1
151 31310-1
151 31300-8
151 31130-5
151 31130-5
151 31135-0
151 31130-5
151 31135-0
151 31410-2
151 31135-0

Zamawiający: Miejskie Przedszkole nr 34 ul. Kamienna 46 , 41-707 Ruda Śląska

. 28

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż tzw. kwota unijna tj. 193.000 euro
nr sprawy: MP 34 - 341- 1 /2011

.

15400000-2 Oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne
195 Olej 1l

szt.

58

154 11210-7

15500000-3 Produkty mleczarskie
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216

Deser mleczny Chocho
Deser mleczny Monte x 4
Deser mleczny „Serduszko”
Jogurt owocowy Jogobella 150g
Jogurt owocowy Danone gratka 120g
Masło ekstra 200g
Margaryna „Kasia”
Maślanka mrągowska 1l
Mleko smakowe UHT 250 ml
Mleko w folii - 3,2% 0,9l
Ser żółty Gouda
Ser żółty Masdamer
Ser topiony 100g
Serek homogenizowany waniliowy
150g
Serek Petit danone
Śmietana 12 % UHT 0,5l
Śmietana 12 % -400g
Śmietana 36% UHT 0,5l
Ser biały wiaderko 1kg
Ser biały kostka 250g
Twaróg krajanka

szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
kg
kg
szt.
szt.

240
40
150
420
280
500
12
28
80
1200
20
5
140
300

155 50000-8
155 50000-8
155 50000-8
15551320-4
15551320-4
15530000-2
15431100-9
155 51500-0
15511210-8
15511000-4
15544000-3
15544000-3
15542200-1
15545000-0

szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
kg

270
64
75
4
2
85
28

15545000-0
15512000-0
15512000-0
15512000-0
15542100-0
15542100-0
15542100-0

Załącznik nr 6

UMOWA NR …………………………..
Zawarta w dniu ……………...… w Rudzie Śląskiej w wyniku przeprowadzenia postępowania
w trybie przetargu nieograniczonego w dniu …………...……. zgodnie z art. 39 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. 2010 r. Nr 113, poz.
759, z późniejszymi zmianami),
pomiędzy:
Miastem Ruda Śląska - Miejskim Przedszkolem nr 34 w Rudzie Śląskiej przy ul. Kamiennej 46
reprezentowanym przez mgr Bogumiłę Besta, Dyrektora Przedszkola działającą na podstawie
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pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr PC. 0113-676/08, zwanym dalej
ZAMAWIAJĄCYM
a Przedsiębiorcą:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
zwanym w dalszej części umowy WYKONAWCĄ
§1
1.

Przedmiotem

umowy jest zakup wraz z dostawą artykułów żywnościowych

(produktów spożywczych) dla Miejskiego Przedszkola nr 34 w Rudzie Śląskiej przy ul.
Kamiennej 46 zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz
złożoną ofertą stanowiącymi integralną część niniejsze umowy.
2.

Strony przewidują możliwość wprowadzania zmian w markach

(produktach)

oferowanych produktów, o ile dostarczenie danego produktu nie jest możliwe z przyczyn
niezależnych od WYKONAWCY (np. wycofanie z produkcji). Zmieniony produkt nie może
być gorszy jakościowo od oferowanego w ofercie, a cena nie może ulec zmianie. Na
zmianę produktu WYKONAWCA

musi uzyskać wcześniejszą akceptację (zgodę)

ZAMAWIAJĄCEGO.
3. Przedmiot zamówienia określony jest w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym

załącznik nr 5 do SIWZ
§2
Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia …………………………………………
§3
1. WYKONAWCA
ZAMAWIAJĄCEGO

dostarczać

będzie

żywność

do

magazynu

żywnościowego

w jego siedzibie własnym środkiem transportu, na własny koszt

i ryzyko w godzinach od 700 do 800 dnia następnego po dniu złożenia zamówienia
pisemnego, telefonicznego lub elektronicznego.
2. ZAMAWIAJĄCY przekaże rodzaj i ilość zamawianej żywności

jaka ma być

dostarczona.
3. Korygowanie dostaw przez ZAMAWIAJĄCEGO może nastąpić w przeddzień dostawy
do godziny 1500.
§4
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1.

ZAMAWIAJĄCY

zamawiać

będzie

tylko

te

produkty,

które

wymienione

zostały

w formularzu ofertowym (załączniku nr 1 do SIWZ ), formularzu cenowym szczegółowym
(załączniku nr 1a do SIWZ) oraz w opisie przedmiocie zamówienia(załączniku nr 5 do
SIWZ ). WYKONAWCA może zaproponować produkty równoważne o innej nazwie pod
warunkiem, że posiadać one będą te same walory smakowe i właściwości, co produkty
podane przykładowo. W takim przypadku należy zaznaczyć jakiego produktu dotyczy
oferta równoważna.
2.

Żywność będąca przedmiotem zamówienia musi odpowiadać warunkom jakościowym
zgodnym z obowiązującymi atestami, Polskimi Normami, prawem żywnościowym oraz
z obowiązującymi zasadami GMP/GHP, GAP ( Goud Agricultural Practice) lub EUREPGAP
i systemu HACCP lub Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności zgodnym z ISO
22000:2005.

3.

WYKONAWCA udziela ZAMAWIAJĄCEMU gwarancji jakości zdrowotnej i trwałości

dostarczonej żywności do daty minimalnej trwałości lub terminu przydatności do spożycia
określonych na czytelnych etykietach. Artykuły rolno – spożywcze muszą być składowane i
transportowane w sposób zapewniający utrzymanie ich właściwej jakości handlowej.
4.

Dostarczana żywność musi być oznakowana widocznym, czytelnym i nieusuwalnym

kodem identyfikacyjnym oraz terminem przydatności, umożliwiającym identyfikację artykułu
spożywczego z danej partii produkcyjnej, nadanym przez producenta i umożliwiające ich
identyfikowalność,

zgodne

z

obowiązującymi

w

tym

zakresie

przepisami

prawa

żywnościowego.
5. W przypadku otrzymania żywności o niewłaściwej jakości zdrowotnej czy handlowej
ZAMAWIAJĄCY

odmówi

przyjęcia

i

zgłosi

niezwłocznie

reklamację

osobiście

lub

telefonicznie w dniu dostawy.
6. WYKONAWCA zobowiązuje się odebrać lub wymienić żywność nie spełniającą wymagań
jakościowych na wolną od wad, max do 6 godzin od dnia i godziny jego zgłoszenia i na
własny koszt. WYKONAWCA podpisuje odbiór żywności nie spełniającej wymagań.
7. WYKONAWCA zobowiązuje się przekazywać żywność bezpośrednio osobie upoważnionej
do odbioru i kontroli ilościowej i jakościowej. Nie dopuszcza się pozostawiania żywności przez
WYKONAWCĘ osobom nieupoważnionym.
8. Odbiór

ilościowo-jakościowy

dostarczonej

żywności,

będzie

potwierdzany

przez

upoważnionego pracownika ZAMAWIAJACEGO.
9. WYKONAWCA zobowiązuje się do udostępnienia przy dostawie wszystkich niezbędnych
informacji w celu dokonania oceny ilościowo – jakościowej odbieranej żywności.
10. Podane w formularzu ofertowym, formularzu cenowym szczegółowym i opisie przedmiotu
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zamówienia ilości stanowią szacunkowe zapotrzebowanie, jakie ZAMAWIAJACY przewiduje
zakupić w okresie obowiązywania umowy. Z tytułu niezrealizowania wskazanych w formularzu
ofertowym, formularzu cenowym szczegółowym i opisie przedmiotu zamówienia ilości
WYKONAWCY

nie

będą

przysługiwały

roszczenia

przeciw

ZAMAWIAJĄCEMU.

ZAMAWIAJĄCY

może dokonać zmiany asortymentowej określonej w przedmiocie

zamówienia w ramach limitu finansowego. Szczegółowa ilość zamawianych artykułów będzie
określana każdorazowo jednostkowymi zamówieniami.
11. W

szczególnych

przypadkach,

wynikających

z

potrzeby

ZAMAWIAJĄCEGO,

WYKONAWCA winien przyjąć doraźne zamówienie w trybie pilnej realizacji.
12. WYKONAWCA

dostarczy

zamówiony

towar

w

terminie

wskazanym

przez

ZAMAWIAJĄCEGO własnym ubezpieczonym środkiem transportu – spełniającym warunki
zgodne z zasadami GMP/GHP –do wglądu : dopuszczenie środka transportu przez PPiS
do przewozu żywności,
13. Dysponenci i kierowcy WYKONAWCY winni posiadać aktualne świadectwa zdrowia,
decyzje sanitarne na środki transportu oraz czystą odzież ochronną.
14. Sposób dostawy oraz dostarczana żywność musi być zgodna z wszystkimi wymaganiami
prawa żywnościowego.
§5
1.

Za wykonanie umowy WYKONAWCY przysługiwać będzie wynagrodzenie na podstawie

kalkulacji ceny ofertowej w kwocie do :
BRUTTO:

………………. SŁOWNIE: ………………………………………………………..

w tym podatek VAT :………………………………..
2.

Kwota określona w ust.1 stanowi maksymalną wartość wynagrodzenia, które przysługuje

WYKONAWCY wyliczoną na formularzu ofertowym.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 nie podlega waloryzacji w trakcie trwania umowy.
4.

ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do dokonywania zakupów w ilości wynikającej

z faktycznych potrzeb. Oznacza to, iż podane ilości mogą ulec zmianie.
5.

Nieuzasadnione

zawyżanie

cen,

dostarczenie

artykułów

żywnościowych

przeterminowanych lub złej jakości stanowić będzie podstawę do rozwiązania niniejszej
umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.
6.

Ceny jednostkowe za poszczególne asortymenty zawarte w formularzu ofertowym

formularzu cenowym szczegółowym WYKONAWCY i stanowiące załącznik nr 1 i 1a do SIWZ
nie ulegają negocjacji w trakcie trwania umowy. Ceny ustalone w formularzu ofertowym i
formularzu cenowym szczegółowym przez WYKONAWCĘ mogą ulec zmianie wyłącznie gdy
zajdą okoliczności, których nie dało się przewidzieć w chwili podpisania umowy np.
wprowadzenie nowej stawki podatku VAT.
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§6

1. Rozliczenie należności odbywać się będzie na podstawie faktury, po dostawie
i odbiorze części przedmiotu umowy, zgodnie ze złożonym zamówieniem.
2. Płatność za dostarczony towar regulowana będzie w formie gotówkowej po otrzymaniu
faktury za jednotygodniową dostawę żywności.
§7
1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili podpisania
umowy, ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie możliwość odstąpienia od niniejszej umowy
za 30 dniowym okresem wypowiedzenia.
2. W przypadku zaistnienia okoliczności określonych w ust. 1 WYKONAWCA może żądać
jedynie zapłaty należnej mu z tytułu wykonania części umowy.
3. Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie, której dokonano wyboru WYKONAWCY wyłącznie w przypadkach i na
warunkach określonych w SIWZ.
§8
Wszelkie spory wynikające z wykonania niniejszej umowy rozpatrywane będą przez
Sąd Powszechny właściwy dla ZAMAWIAJĄCEGO.
§9
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu
Cywilnego i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz.759 z późniejszymi zmianami) oraz inne właściwe
przepisy.
§ 10
Wszelkie zmiany umowy dokonane w sposób zgodny z ustawą Prawo zamówień
publicznych pod rygorem nieważności muszą mieć formę pisemną (aneks do umowy).
§ 11
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej
ze stron.

Zamawiający: Miejskie Przedszkole nr 34 ul. Kamienna 46 , 41-707 Ruda Śląska

. 33

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż tzw. kwota unijna tj. 193.000 euro
nr sprawy: MP 34 - 341- 1 /2011

.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

.

....................................................
parafa Radcy Prawnego
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