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Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera: 

 
Nr rozdziału 

 

Treść rozdziału Nr strony 

ROZDZIAŁ I Terminy 3 

ROZDZIAŁ II  Informacje o Zamawiającym 3 

ROZDZIAŁ III Tryb udzielenia zamówienia 3 

ROZDZIAŁ IV Opis przedmiotu zamówienia 5 

ROZDZIAŁ V Modyfikacja warunków zamówienia 8 

ROZDZIAŁ VI Termin wykonania zamówienia 9 

ROZDZIAŁ VII Warunki udziału w postępowaniu  9 

ROZDZIAŁ VIII Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia 

11 

ROZDZIAŁ IX Inne dokumenty i oświadczenia wymagane przez Zamawiającego, jakie 

mają dostarczyć Wykonawcy 

13 

ROZDZIAŁ X Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z  

wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub  dokumentów, a 

także wskazanie sposobu oraz osób uprawnionych do porozumiewania 

się z wykonawcami 

 

14 

ROZDZIAŁ XI Wymagania dotyczące wadium 14 

ROZDZIAŁ XII Termin związania ofertą 14 

ROZDZIAŁ XIII Opis sposobu przygotowania ofert 14 

POZDZIAŁ XIV Informacja dla wykonawców mających siedzibę poza RP 

Informacja dla wykonawców występujących wspólnie (konsorcja/spółki 

cywilne). 

16 

 

ROZDZIAŁ XV Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 18 

ROZDZIAŁ XVI Opis sposobu obliczania ceny 19 

ROZDZIAŁ XVII Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze 

oferty, wraz  z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

20 

ROZDZIAŁ XVIII Oferta z rażąco niską ceną 21 

ROZDZIAŁ XIX Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po 

wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego 

21 

ROZDZIAŁ XX Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 22 

ROZDZIAŁ XXI Informacja o możliwościach zmian w umowie 22 

ROZDZIAŁ XXII Informacje o podwykonawcach 23 

ROZDZIAŁ XXIII Klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych 24 

ROZDZAŁ XXIV Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy 25 

 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 26 
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Przetarg nieograniczony  

o wartości powyżej 30.000 EURO i poniżej 221.000 EURO  

pt.: 

ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ WARZYW I OWOCÓW - NOWALIJEK NA 

POTRZEBY AWL 

nr sprawy WNP/358/PN/2019 

 

I. TERMINY: 

1. Ogłoszenie zamieszczono: 

1.1  W siedzibie Zamawiającego w dniu 7 maja 2019 r.   

1.2  Na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 7 maja 2019 r.   

2. Ogłoszenie zamieszczono na Portalu Urzędu Zamówień Publicznych w dniu  

7 maja 2019 r. 

Numer nadany przez  UZP: 544596-N-2019   

3. Termin i miejsce składania ofert: 

Termin i miejsce składania ofert: 15 maja 2019 r. do godz. 11.00 –  

w siedzibie Zamawiającego ul. Czajkowskiego 109, 51-147 Wrocław, Kancelaria 

Jawna budynek nr 8 – pokój nr 09 (parter) 

4. Termin i miejsce otwarcia ofert :  
Termin otwarcia ofert: 15 maja 2019 r. o godz. 11.30  – w siedzibie 

Zamawiającego  ul. Czajkowskiego 109, 51-147 Wrocław, budynek nr 7 – pokój 

nr 0.25 (parter) 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (dalej także jako: SIWZ) z załącznikami w 

formie drukowanej do wglądu nieodpłatnie w siedzibie Zamawiającego (bud. 7, pok. 2.19). 

SIWZ w formie elektronicznej dostępna na stronie internetowej Zamawiającego 

http//bip.awl.edu.pl. 

 

II. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM. 

     Zamawiający:    Akademia Wojsk Lądowych  

imienia generała Tadeusza Kościuszki   

reprezentowana przez Rektora - Komendanta  

adres:   51-147 Wrocław  

  ul. Czajkowskiego 109  

                              Faks: 261-658-425 

                       http//bip.awl.edu.pl 

                  NIP 896 – 10 – 00 – 117 ,   REGON: 930388062  

Osoba do kontaktów z Wykonawcami: 

Barbara MĘKARSKA - fax. 261-658-425; tel.: 261-658-062;  

e-mail: zamowieniapubliczne@awl.edu.pl 

 

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA. 

1. Zamówienie udzielono zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.).  

2. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego – art. 10 ust. 1 oraz art. 39 

– 46 Pzp. 

3. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach 

wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP. 

4. Podstawą prawną opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

zwanej dalej SIWZ jest: 

4.1. Ustawa Pzp;  

mailto:zamowieniapubliczne@awl.edu.pl
ftp://ftp.uzp.gov.pl/Ustawa_PZP/
ftp://ftp.uzp.gov.pl/Ustawa_PZP/
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4.2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie 

średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania 

wartości zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2477); 

4.3. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie 

kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek 

przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz.U. z 2017 r., 

poz. 2479); 

4.4. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie protokołu 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1128); 

4.5. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie 

regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 

964 z późn. zm.);  

4.6. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wzorów 

ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2016 r., 

poz. 1127); 

4.7. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126); 

4.8. Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia  

16 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2018 poz. 1993) 

4.9. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 459 z 

późn. zm.); 

4.10. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz. U.  

z 2018 r., poz. 1025 t.j.); 

4.11. Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. 

z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zm.); 

4.12. Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (t.j. Dz. U. z 

2017 r., poz. 1830); 

4.13. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. z 2016 

r. poz. 1167 z późn. zm.); 

4.14. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej  

(t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1764 z późn. zm.); 

5. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zamówienia zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, w tym: 

5.1. Rozporządzenia (WE) Nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia  

28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa 

żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności 

oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. UE 

L 31 z 1.02.2002 r., Polskie Wydanie Specjalne 2004, rozdz. 15, t. 6, str. 463 

z późn. zm.); 

5.2. Rozporządzenia (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia  

29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 

z 30.04.2004 r., Polskie Wydanie Specjalne 2004, rozdz. 13, t. 34, str. 319 z późn. 

zm.) i wydanych na jego podstawie przepisów wykonawczych; 

5.3. Rozporządzenia (WE) Nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia  

27 października 2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do 

kontaktu z żywnością oraz uchylającego Dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG 

(Dz. Urz. UE L 338 z 13.11.2004, str. 4 z późn. zm.); 

http://www.uzp.gov.pl/zagadnienia-merytoryczne/prawo-polskie/akty-wykonawcze/rozporzadzenie%20kurs%20z142otego.pdf
http://www.uzp.gov.pl/zagadnienia-merytoryczne/prawo-polskie/akty-wykonawcze/rozporzadzenie%20kurs%20z142otego.pdf
http://www.uzp.gov.pl/zagadnienia-merytoryczne/prawo-polskie/akty-wykonawcze/rozporzadzenie%20kurs%20z142otego.pdf
http://www.uzp.gov.pl/zagadnienia-merytoryczne/prawo-polskie/akty-wykonawcze/resolveuid/b74ab35a205bb475500ceee1ce4d8b81
http://www.uzp.gov.pl/zagadnienia-merytoryczne/prawo-polskie/akty-wykonawcze/rozporzadzenie%20kwoty.pdf
http://www.uzp.gov.pl/zagadnienia-merytoryczne/prawo-polskie/akty-wykonawcze/rozporzadzenie%20kwoty.pdf
http://www.uzp.gov.pl/zagadnienia-merytoryczne/prawo-polskie/akty-wykonawcze/rozporzadzenie%20kwoty.pdf
http://www.uzp.gov.pl/zagadnienia-merytoryczne/prawo-polskie/akty-wykonawcze/resolveuid/482aaf0ad0bc744463fe97472ee02d53
http://www.uzp.gov.pl/zagadnienia-merytoryczne/prawo-polskie/akty-wykonawcze/resolveuid/482aaf0ad0bc744463fe97472ee02d53
http://www.uzp.gov.pl/zagadnienia-merytoryczne/prawo-polskie/akty-wykonawcze/Rozporzadzenie%20protoko142%20pdf.pdf
http://www.uzp.gov.pl/zagadnienia-merytoryczne/prawo-polskie/akty-wykonawcze/Rozporzadzenie%20protoko142%20pdf.pdf
http://www.uzp.gov.pl/zagadnienia-merytoryczne/prawo-polskie/akty-wykonawcze/resolveuid/40dbf02c96d9fab92f8f5f475f2ae3f9
http://www.uzp.gov.pl/zagadnienia-merytoryczne/prawo-polskie/akty-wykonawcze/resolveuid/40dbf02c96d9fab92f8f5f475f2ae3f9
http://www.uzp.gov.pl/zagadnienia-merytoryczne/prawo-polskie/akty-wykonawcze/resolveuid/40dbf02c96d9fab92f8f5f475f2ae3f9
http://www.uzp.gov.pl/zagadnienia-merytoryczne/prawo-polskie/inne-przepisy/resolveuid/bf6ecc0838068c5db0a096b6b012e206
http://www.uzp.gov.pl/zagadnienia-merytoryczne/prawo-polskie/inne-przepisy/resolveuid/bf6ecc0838068c5db0a096b6b012e206
http://www.uzp.gov.pl/zagadnienia-merytoryczne/prawo-polskie/inne-przepisy/resolveuid/9ae09370a125b3e1ec087423144b76fd
http://www.uzp.gov.pl/zagadnienia-merytoryczne/prawo-polskie/inne-przepisy/resolveuid/9ae09370a125b3e1ec087423144b76fd
http://www.uzp.gov.pl/zagadnienia-merytoryczne/prawo-polskie/inne-przepisy/resolveuid/6320f97f6e431df63f9415d7623d88a8
http://www.uzp.gov.pl/zagadnienia-merytoryczne/prawo-polskie/inne-przepisy/resolveuid/6320f97f6e431df63f9415d7623d88a8
http://www.uzp.gov.pl/zagadnienia-merytoryczne/prawo-polskie/inne-przepisy/resolveuid/ff3835f189a4e75b47e9685662591b53
http://www.uzp.gov.pl/zagadnienia-merytoryczne/prawo-polskie/inne-przepisy/resolveuid/ff3835f189a4e75b47e9685662591b53
http://www.uzp.gov.pl/zagadnienia-merytoryczne/prawo-polskie/inne-przepisy/resolveuid/4b6e743deaa692020c9268fe9b52cd57
http://www.uzp.gov.pl/zagadnienia-merytoryczne/prawo-polskie/inne-przepisy/resolveuid/4b6e743deaa692020c9268fe9b52cd57
http://www.uzp.gov.pl/zagadnienia-merytoryczne/prawo-polskie/inne-przepisy/resolveuid/c91cab914fc650b04f96552d0cd59791
http://www.uzp.gov.pl/zagadnienia-merytoryczne/prawo-polskie/inne-przepisy/resolveuid/c91cab914fc650b04f96552d0cd59791
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5.4. Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r.  

w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych  

(Dz. U. z 2015 r. poz. 29 z późn. zm.); 

5.5. Ustawy z dnia 25 października 2018 r., o jakości handlowej artykułów rolno – 

spożywczych (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2164 z późn. zm.); 

5.6. Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia  

(t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1541); 

5.7. Rozporządzenie (WE) Nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 

października 2004r., w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu 

z żywnością; 

5.8. Ustawa  z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U. z 2018r. nr 

poz. 1557) i wydanych na ich podstawie przepisów wykonawczych. 

5.9. Ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. art 17 ust.1 o organizacji rynków owoców i 

warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu, rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i 

konopi uprawianych na włókno z późniejszymi zmianami. (Dz.U. z 2018 r., poz. 

1131) 

 

 

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 

1. Przedmiot zamówienia 

Przedmiot główny - |_0_|_3_|_1_|_0_|_0_|_0_|_0_|_0_|-|_2_| - Produkty rolnictwa   

i ogrodnictwa 

Pomocniczy: 03222313-0, 03222321-9, 03212100-1, 03221111-7, 03221112-4, 03221114-8, 

03221113-1, 03221230-7, 03221240-0,  03221270-9, 03221310-2, 03221410-3, 03221420-6, 

03221100-7, 03221110-0, 03221120-3, 03221000-6,  

Przedmiotem zamówienia jest zakup warzyw świeżych, w tym między innymi: ziemniaki 

jadalne wczesne, buraki, marchew, cebula, fasola, pomidory, papryka, ogórki świeże i 

małosolne, kapusta, rzodkiew, pietruszka korzeniowa, pietruszka nać, seler korzeniowy i 

naciowy, por, czosnek, botwinka, brokuły, cukinia, kalafior, kalarepa, pieczarki, koperek, 

szczypior, szparagi, szpinak, sałata; owoców świeżych, w tym: jabłka, czereśnie, truskawki. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do siwz. Towar powinien 

odpowiadać następującym wymogom: 

 

1.1 Towar powinien odpowiadać następującym wymogom: 

1.1.1. Będzie on artykułem I klasy (jakości); 

1.1.2. Przy jego produkcji i obrocie zachowane będą zasady przewidziane w  

przepisach, ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i 

żywienia  i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych oraz 

przepisach wymienionych w rozdz. III ust. 5 SIWZ. 

1.2 Przedmiot zamówienia dostarczany będzie przez Wykonawcę specjalistycznym 

transportem, zgodnie z ww. ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie 

żywności i żywienia oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2007 r.  

w sprawie dostaw bezpośrednich środków spożywczych (Dz.U. z 2007 r. Nr 112, poz. 

774). 

1.3 Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby 

Zamawiającego na koszt własny. Koszt dostawy ponosi Wykonawca. 

1.4 Za wniesienie towaru do magazynu odpowiada Wykonawca (budynek 112 I piętro). 

1.5 Ilościowy i jakościowy odbiór towaru będzie dokonywany przez Zamawiającego,  

w jego magazynie w oparciu o złożone zamówienie i obowiązujące normy jakościowe 

na podstawie dostarczonych faktur. W przypadku zlecenia przez Wykonawcę dostawy 

towaru przez firmę przewozową Wykonawca ustali z przewoźnikiem warunki 
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przekazania i odbioru towaru do magazynu zgodnie z wymogami umowy. Pojazdy do 

przewozu żywności muszą spełniać wymagania systemu HACCP. 

1.6 Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania produktów zgodnie z obowiązującym 

prawem sanitarnym. Każde opakowanie transportowe musi zawierać etykietę 

zawierającą, co najmniej następujące dane: 

1.6.1.Nazwę produktu i rodzaj;  

1.6.2.Klasę jakościową; 

1.6.3.Masę netto;  

1.6.4.Datę produkcji, terminu przydatności do spożycia; 

1.6.5.Nazwę i adres producenta. 

1.7. Produkty powinny być dostarczane w opakowaniach zbiorczych /np. opakowania z 

tworzywa sztucznego dopuszczonego do kontaktu z żywnością/, zgodnie z wymogami 

zawartymi w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, specjalistycznym 

transportem zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

1.8. Częstotliwość i sposób realizacji dostaw: 

1.8.1. Dostawy będą realizowane sukcesywnie na każdorazowe zamówienie, 

składane przez Zamawiającego  co najmniej 48 godzin przed datą dostawy,  z 

możliwością dokonania korekty zamówienia na 24 godziny przed dostawą 

towaru; 

1.8.2. Zamówienia będą składane sukcesywnie w miarę potrzeb Zamawiającego, 

telefonicznie i potwierdzone faksem, faksem lub elektronicznie oraz będą 

zawierały: 

1.8.2.1. Nazwę i adres Wykonawcy; 

1.8.2.2. Nazwę i adres Zamawiającego; 

1.8.2.3. Numer i datę zamówienia; 

1.8.2.4. Asortyment i ilość. 

1.9. Dostawa do Zamawiającego będzie się odbywała w godzinach określonych w 

szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.  

1.10. Wykonawca zobowiązany jest: 

1.10.1. Potwierdzać na kopiach zamówień przyjęcie zamówień do realizacji; 

1.10.2. W szczególnych przypadkach przyjąć doraźne zamówienie, z pilnym trybem 

realizacji dostawy asortymentów, którymi dysponuje; 

1.11. W szczególnie uzasadnionych przypadkach związanych ze specyfiką działalności 

Zamawiającego  (m.in. szkolenie poligonowe, szkolenie rezerw osobowych, osiąganie 

wyższych stanów gotowości bojowej, zagrożenia bezpieczeństwa państwa) Wykonawca 

zagwarantuje dostawy, do siedziby Zamawiającego i miejsca szkoleń poligonowych na 

terenie całej Polski oraz zwiększenia częstotliwości dostaw. 

1.12. W szczególnie uzasadnionych przypadkach związanych np. z restrukturyzacją sił 

zbrojnych lub Uczelni, Zamawiający może zmniejszyć ilości i częstotliwość dostaw  

w stosunku do wcześniej złożonych zamówień. 

1.13. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania w zakładzie, w którym prowadzona jest 

działalność gospodarcza związana z przedmiotem zamówienia, wdrożonego i 

funkcjonującego sytemu HACCP - dotyczy wszystkich pomieszczeń, budynków, 

magazynów, przeznaczonych przez Wykonawcę do zabezpieczenia realizacji umowy. 

Wykonawca zobowiązany jest do posiadania przez cały okres realizacji umowy 

aktualnego zaświadczenia właściwego organu, o sprawowaniu nadzoru nad 

stosowaniem zasad wdrożonego i działającego sytemu HACCP, zgodnie z ustawą z dnia 

25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz rozporządzeniem 

Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2007 r. w sprawie dostaw bezpośrednich środków 

spożywczych – jeżeli odrębne przepisy wymagają takiej decyzji (nie dotyczy rolników/ 

sadowników indywidualnych, prowadzących gospodarstwa specjalistyczne – w 
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rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu 

społecznym rolników (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 277); w takim przypadku 

Zamawiający żądać będzie każdorazowo przy realizacji dostaw złożenia 

stosownego oświadczenia rolnika/sadownika, że asortyment objęty dostawą w 

całości pochodzi z prowadzonego przez Wykonawcę gospodarstwa 

rolnego/sadowniczego)  
1.14. Wykonawca zobowiązany jest posiadać w okresie obowiązywania umowy ważnej 

polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej  w zakresie prowadzonej 

działalności gospodarczej, z rozszerzonym zakresem ubezpieczenia od 

odpowiedzialności cywilnej ubezpieczonego za szkody osobowe lub rzeczowe 

wyrządzone przez produkty dostarczone przez Wykonawcę (polisa OC delikt + kontrakt 

+ produkt), na sumę ubezpieczenia odpowiednio: część 1 – 250 tys. zł, część 2 - 40 tys. 

zł. W przypadku realizacji przez Wykonawcę dwóch części zamówienia, warunkiem 

zawarcia umowy jest przedłożenie opłaconej polisy OC, o której mowa powyżej, na 

kwotę nie niższą niż suma kwot polis OC przewidzianych dla każdej części.  

1.15. Zamawiający przewiduje w ramach zamówienia podstawowego możliwość 

jednostronnego zmniejszenia wielkości zamówienia na każdej z pozycji przedmiotu 

zamówienia (każdy asortyment) o maksimum 20% ilości ujętych w formularzu 

ofertowym. W takim zakresie odpowiednio może ulec modyfikacji wartość umowy; 

Zamawiający przewiduje również możliwość zwiększenia ilości jednej pozycji 

asortymentowej, kompensując to zmniejszeniem ilości innej pozycji zamówienia. Taka 

kompensacja nie może zmienić całkowitej wartości umowy.  

1.16. Wykonawca podda się rygorom procedur bezpieczeństwa realizowanym, w trakcie 

przyjmowania dostaw, przez Służbę Dyżurną Zamawiającego. 

1.17. Dla określenia jakości odbieranego towaru Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli 

poprzez Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej w zakresie: procesów 

technologicznych, jakości surowców użytych do produkcji, stanu sanitarno – 

higienicznego pomieszczeń, urządzeń i maszyn produkcyjnych, higieny osobistej 

zatrudnionego personelu, warunków socjalnych, warunków magazynowania surowców i 

gotowych przetworów, sposobu transportu towaru. 

1.18. Zamawiający zastrzega sobie prawo, przynajmniej raz w czasie trwania umowy, do 

wykonania na koszt Wykonawcy badań, w zakresie zgodności dostarczanych produktów 

z normami jakościowymi. 

 

2. Zamawiający dopuszcza składanie przez Wykonawców ofert częściowych. Zamówienie 

jest podzielone na 2 części: 

część I – Zakup warzyw świeżych - nowalijek  

część II – Zakup  owoców świeżych - nowalijek 

3. Wykonawca może wziąć udział w dowolnej liczbie części. 

4. Każda część zamówienia posiada oddzielny opis przedmiotu zamówienia i jest on 

obowiązujący tylko dla danej części. 

5. Oferta danej części, w której Wykonawca bierze udział musi być kompletna, tzn. musi 

zawierać wycenę wszystkich pozycji oraz całości kosztów związanych z realizacją tej 

części zamówienia. 

6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  

7. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 

ust.1 pkt 7 ustawy Pzp.  

8. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.  

9. Zamawiający nie przewiduje zastosowania dynamicznego systemu zakupów.  

10. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. 

11. Zamawiający nie przewiduje wymagań określonych w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp. 



Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  WNP/358/PN/2019 

 

 8 

12. Oferta musi być kompletna, tzn. musi zawierać wycenę całości kosztów. 

Nieuwzględnienie w ofercie, chociażby jednej z zamawianych pozycji asortymentowych, 

spowoduje odrzucenie oferty, jako niezgodnej z siwz. 

13. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszystkie informacje, które mogą być dla niego 

istotne do przygotowania oferty i podpisania umowy. Zamawiający nie przewiduje zwrotu 

kosztów udziału w postępowaniu z wyjątkiem sytuacji, o której mowa w art. 93 ust. 4 

ustawy Pzp. 

14. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania części lub 

całości zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Zamawiający, zgodnie z art. 

36 b ust. 1 ustawy Pzp, żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, 

której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm 

podwykonawców. 

15. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, lub kryteriów selekcji, 

Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny 

podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 

podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o 

udzielenie zamówienia. 

16. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w złotych 

polskich. 

17. Zamawiający nie przewiduje w trakcie realizacji zamówienia udzielania zaliczek. 

18. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów równoważnych w zakresie wskazanych 

znaków towarowych, patentów, norm, certyfikatów, aprobat lub pochodzenia, jednakże 

zachowane muszą być normy, parametry i standardy, jakimi charakteryzują się 

wyspecyfikowane przez Zamawiającego produkty, odpowiednio opisane w szczegółowym 

opisie przedmiotu zamówienia. Przedstawione parametry przedmiotu zamówienia 

stanowią minimum jakościowe oczekiwane przez Zamawiającego i będą stanowiły 

podstawę oceny ewentualnych ofert równoważnych. Oferowane przez Wykonawców 

produkty równoważne muszą mieć parametry nie gorsze, niż wskazane w szczegółowym 

opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca obowiązany jest wykazać, że oferowane 

przez niego dostawy równoważne spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 

19. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek udowodnienia, iż zaoferowane produkty są 

równoważne w stosunku do produktów określonych przez Zamawiającego. 

 

V. MODYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści siwz. Wniosek o 

wyjaśnienie treści siwz powinien wpłynąć do Zamawiającego nie później niż do końca 

dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert  

tj. 11 maja 2019 r.  

2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana Wykonawcom, którym 

Zamawiający przekazał siwz, bez ujawniania źródła zapytania, oraz zamieszczona na 

stronie internetowej Zamawiającego, na której udostępniona jest SIWZ. 

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed 

upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. Dokonaną zmianę treści siwz Zamawiający udostępni na stronie 

internetowej. 

4. O przedłużeniu terminu, jeżeli będzie to niezbędne dla wprowadzenia w ofertach zmian 

wynikających z modyfikacji, Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którym 
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przekazano siwz, a także zamieści informację w tym zakresie na stronie internetowej, na 

której udostępniona jest siwz . 

5. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o 

którym mowa w ust. 1 niniejszego rozdziału. 

6. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej siwz, a treścią udzielonych 

odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze 

oświadczenie Zamawiającego. 

 

VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin realizacji zamówienia: od 01.07.2019 r. do 30.09.2019r. – część I 

                                               od dnia podpisania umowy do 31.08.2019r. – część II 

 

VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

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

1.1 Nie podlegają wykluczeniu w oparciu o art. 24 ust.1 pkt. 12-23 ustawy Pzp oraz 

(dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy) w oparciu o art. 24 

ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, tj.:  
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie  

w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli 

przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 

332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 

r. poz. 978 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, 

który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym 

postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez 

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

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

2015 r. poz. 233 z późn. zm.);  

 

1.2 Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:  

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o 

ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający wyznacza szczegółowy 

warunek w tym zakresie. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli 

Wykonawca wykaże, że: 
a) posiada zaświadczenie właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej 

lub organu Inspekcji Weterynaryjnej o sprawowaniu nadzoru nad stosowaniem 

zasad wdrożonego systemu HACCP, przedłożone zaświadczenie powinno 

potwierdzać, ze Wykonawca wdrożył oraz stosuje zasady systemu HACCP;  

b) posiada aktualną decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o 

zatwierdzeniu zakładu, wpisie do rejestru zakładów, które: produkują lub 

wprowadzają do obrotu żywność zawierającą jednocześnie środki spożywcze 

pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego, o której 

mowa w art. 1 ust. 2 rozporządzenia nr 853/204 z zastrzeżeniem art. 73 ust. 6 

ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia – jeżeli dotyczy; 

c) posiada, zgłoszoną do Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej 

Artykułów Rolno – Spożywczych, działalność gospodarczą w zakresie 

produkcji, składowania, konfekcjonowania i obrotu artykułami rolno – 

spożywczymi;  jeżeli przepisy nakładają taki obowiązek z uwagi na 

prowadzoną działalność gospodarczą, na podstawie z Ustawy z dnia 19 

grudnia 2003 r. art 17 ust.1 o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku 

chmielu, rynku tytoniu, rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi 

uprawianych na włókno z późniejszymi zmianami.   
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Powyższe nie dotyczy rolników/sadowników indywidualnych, prowadzących 

gospodarstwa specjalistyczne – w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 

grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, z zastrzeżeniem, że 

wszystkie produkty objęte zamówieniem w danej części będą pochodzić z 

produkcji rolnej/sadowniczej prowadzonej w gospodarstwie Wykonawcy. 
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej  – Zamawiający nie wyznacza 

szczegółowego warunku w tym zakresie 

3) zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający wyznacza szczegółowy 

warunek w tym zakresie. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli 

Wykonawca wykaże, że:  
a) należycie zrealizował w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 

składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 

okresie) dostawy o podobnym charakterze (związane z przedmiotem 

niniejszego zamówienia oraz proporcjonalnych do niego) tj.:  

dla części I - co najmniej jedną dostawę warzyw świeżych  o wartości min. 

250 tys. zł; lub dostawy warzyw świeżych  o łącznej wartości min. 250 tys. zł, 

zrealizowane maksymalnie w 2 dostawach; 

dla części II - co najmniej jedną dostawę owoców świeżych  o wartości min. 

40 tys. zł; 

1.3. Oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, jeżeli :  

Zapewniają normy jakości w zakresie produkcji, składowania, konfekcjonowania i 

obrotu poprzez posiadanie wdrożonego i stosowanego w zakładzie systemu 

HACCP, objętego nadzorem organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub organu 

Inspekcji Weterynaryjnej,  potwierdzającego stosowanie zasad wdrożonego i 

działającego sytemu HACCP – nie dotyczy rolników/sadowników indywidualnych, 

prowadzących gospodarstwa specjalistyczne – w rozumieniu przepisów ustawy z 

dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, z zastrzeżeniem, że 

wszystkie produkty objęte zamówieniem w danej części będą pochodzić z 

produkcji rolnej/sadowniczej prowadzonej w gospodarstwie Wykonawcy. 
2. Wykonawca, w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w ust. 1 pkt 

1.2. ppkt 3) niniejszego rozdziału, w stosownych sytuacjach może polegać na 

zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od 

charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Zamawiający 

jednocześnie informuje, że stosowna sytuacja, o której mowa powyżej, wystąpi 

wyłącznie w przypadku, kiedy Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji 

innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie 

dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając 

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 

potrzeby realizacji zamówienia.  

3. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności 

techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania 

warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego 

podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 
pkt 1 ustawy Pzp.  

4. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby, nie 

potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub 

zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żądać będzie, 

aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:  

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub  
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2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli 

wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o której mowa w pkt. 1.2) ppkt 3) 

niniejszego rozdziału. 

5. Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada 

wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych 

Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny 

wpływ na realizację zamówienia 

6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 1.2 ppkt 1) lub 3) niniejszego rozdziału, zostaną 

spełnione, jeżeli każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie 

będzie posiadał wymagane uprawnienia, będzie posiadał wymagane zdolności 

techniczne lub zawodowe. 

7. W przypadku, gdy Wykonawca będzie polegał na potencjale podmiotu trzeciego, a 

podmiot ten będzie brał udział w realizacji części zamówienia, podmiot ten musi 

spełniać warunek określony w ust. 1 pkt 1.2 ppkt 1)  niniejszego rozdziału. 

 

VIII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH 

SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK 

PODSTAW WYKLUCZENIA. 

1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć: 

1.1 Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, na podstawie art. 25a ust. 1   

pkt 1 ustawy Pzp, w zakresie wskazanym w załączniku nr 1 do siwz. Informacje 

zawarte w załączniku będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie 

podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.   

1.2 W przypadku polegania na zasobach innych podmiotów - w celu oceny, czy 

Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów - na 

zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi 

zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia 

publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami 

gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów 

które określają w szczególności:  

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;  

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy 

wykonywaniu zamówienia publicznego;  

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia 

publicznego; 

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, 

oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.1, składa każdy z Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców 

wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw do 

wykluczenia. 

3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 

podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia 

z udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o podwykonawcach w 

oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.1.  

4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania 

braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu – w zakresie jakim powołuje się na ich zasoby, zamieszcza 

informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.1. 
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5. Zgodnie z treścią art. 24aa ustawy Pzp, Zamawiający w postępowaniu dokona 

najpierw oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została 

oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki 

udziału w postępowaniu. 

6. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta 

została oceniona jako najkorzystniejsza, do złożenia w wyznaczonym terminie, 

nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń 

lub dokumentów:  

6.1 W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w 

postępowaniu: 

1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 

w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 

ustawy; 

6.2 W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w 

postępowaniu dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia 

określonej działalności zawodowej: 

1) jeżeli dotyczy Dokument potwierdzający rejestrację oraz zatwierdzenie lub 

warunkowe zatwierdzenie zakładu przez właściwy organ Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej - jeżeli przepisy nakładają taki obowiązek z uwagi na prowadzoną 

działalność gospodarczą; 

2) jeżeli dotyczy Dokument potwierdzający że zakład, wpisany jest do rejestru 

zakładów, które: produkują lub wprowadzają do obrotu żywność zawierającą 

jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty 

pochodzenia zwierzęcego, o której mowa w art. 1 ust. 2 rozporządzenia nr 

853/204 z zastrzeżeniem art. 73 ust. 6 ustawy o bezpieczeństwie żywności i 

żywienia 

3) jeżeli dotyczy Dokument potwierdzający zgłoszenie działalności gospodarczej 

w zakresie produkcji, składowania, konfekcjonowania i obrotu artykułami 

rolno – spożywczymi, wydany przez właściwego Wojewódzkiego Inspektora 

Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych - jeżeli przepisy 

nakładają taki obowiązek z uwagi na prowadzoną działalność gospodarczą, na 

podstawie Ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. art 17 ust.1 o organizacji rynków 

owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu, rynku suszu paszowego oraz 

rynków lnu i konopi uprawianych na włókno z późniejszymi zmianami. 

lub inny, odpowiadający powyższym, dokument potwierdzający, że Wykonawca jest 

wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w 

państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania; 

 

6.3 W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w 

postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej: 

1) Wykaz wykonanych dostaw, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 

również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 

okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, 

na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów 

określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, 

przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 

wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli 

z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w 



Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  WNP/358/PN/2019 

 

 13 

stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku 

świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych, referencje bądź inne 

dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca 

wykaże dostawy określone w rozdziale VII ust. 1 pkt 1.2 ppkt 3) siwz, 

odpowiednio dla części zamówienia, w której składa ofertę,. Wzór wykazu 

dostaw stanowi Załącznik nr 2 do siwz; 

6.4 W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom 

określonym przez Zamawiającego: 

1) Jeżeli dotyczy Zaświadczenie właściwego organu Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej lub organu Inspekcji Weterynaryjnej o sprawowaniu nadzoru nad 

stosowaniem zasad wdrożonego i działającego sytemu HACCP - dotyczy 

wszystkich pomieszczeń, budynków, magazynów przeznaczonych przez 

Wykonawcę do zabezpieczenia realizacji umowy. Przedłożone zaświadczenie 

winno potwierdzać, że Wykonawca wdrożył oraz stosuje zasady systemu 

HACCP;  
 

7. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 

podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w 

odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 6 pkt 6.1  

ppkt 1) niniejszego rozdziału. 

8. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.1 

niniejszego rozdziału, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o 

których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do 

przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, 

zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający 

wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie 

wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu 

albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

9. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej siwz, zastosowanie mają przepisy 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te 

dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126). 

10. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszenia na stronie internetowej 

informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże 

Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. 

Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że 

powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia.  
 

IX. INNE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA WYMAGANE PRZEZ 

ZAMAWIAJĄCEGO, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY. 

1. Oferta - formularz ofertowy przygotowany na podstawie wzoru przedstawionego 

przez Zamawiającego – załącznik A.  

2. Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę, jeżeli nie wynika to 

bezpośrednio z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (np.. odpisu z 

właściwego rejestru). Jeżeli umocowanie osoby podpisującej ofertę nie wynika wprost 

z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy, to do oferty należy dołączyć 

oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza, kopię 
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umocowania wystawionego na reprezentanta Wykonawcy przez osoby do tego 

upełnomocnione. 

 

X. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z  

WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ  

I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO 

POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. 

1. Informacji oraz wyjaśnień związanych z przetargiem udziela upoważniony przedstawiciel 

Zamawiającego: Barbara Mękarska, fax. 261-658-425; tel. 261-658-062. 

2. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz 

Wykonawca może przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem 

oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdz. VIII niniejszej 

siwz (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania, o którym mowa w art. 26 

ust. 2, 3 i 3a ustawy Pzp) dla których prawodawca przewidział wyłącznie formę pisemną. 

3. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca powinien posługiwać się 

numerem sprawy określonym w siwz. 

4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę 

pisemnie powinny być składane na adres siedziby Zamawiającego. 

5. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę 

drogą elektroniczną powinny być kierowane na adres e-mail: 

zamowieniapubliczne@awl.edu.pl, faksem na nr 261 568 425. 

6. Zamawiający informuje, że przepisy ustawy Pzp nie pozwalają na jakikolwiek inny 

kontakt, zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z 

Wykonawcami – niż wskazany w niniejszym rozdziale. Oznacza to, że Zamawiający nie 

będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt 

telefoniczny lub osobisty w swojej siedzibie. 

 

XI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

Zamawiający odstępuje od wymogu wniesienia wadium. 

 

XII.  TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. (art. 85 ust. 1 

pkt 1 ustawy Pzp).  

2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 

związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 

upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na 

przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni. 

 

XIII.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w postępowaniu. Złożenie większej liczby 

ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do złożenia wraz z ofertą następujących oświadczeń i 

dokumentów: 

1)  Wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru 

stanowiącego załącznik A do SIWZ, zawierający w szczególności: wskazanie 

oferowanego przedmiotu zamówienia; łączną cenę ofertową brutto; oświadczenie o 

okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru 

umowy bez zastrzeżeń, a także informację, którą część zamówienia Wykonawca 

zamierza powierzyć podwykonawcy; 

mailto:zamowieniapubliczne@awl.edu.pl
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2)   jeżeli dotyczy Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę, jeżeli nie 

wynika to bezpośrednio z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy 

(odpisu z właściwego rejestru); również pełnomocnictwo do reprezentowania 

Wykonawców składających ofertę wspólną;  

3) Oświadczenie wymienione w rozdz. VIII ust. 1 pkt 1.1 SIWZ - załącznik nr 1; 

4) jeżeli dotyczy Pisemne zobowiązanie podmiotów udostępniających Wykonawcy 

potencjał niezbędny do wykonania zamówienia wraz z określeniem terminu 

udostępnienia; 

5) jeżeli dotyczy Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie zgodnie z Ustawą Pzp. 

3. Oferta musi być przygotowana w języku polskim, pisemnie na papierze przy użyciu 

nośnika pisma nieulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów, wszelkie pisma 

sporządzone w językach obcych muszą być przetłumaczone na język polski, a 

tłumaczenia potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Podczas oceny 

ofert Zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym. 

4. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii 

dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) 

Wykonawcy, stosowne pełnomocnictwo powinno być załączone w oryginale lub kopii 

poświadczonej notarialnie. 

5. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Zamawiający zaleca wykorzystanie 

formularzy przekazanych przez Zamawiającego. Dopuszcza się w ofercie złożenie 

załączników opracowanych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że będą one zawierały 

treść wymaganą przez Zamawiającego. 

6. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

7. Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane. Powyższe 

zalecenie ma charakter porządkowy. 

8. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany 

wpisywanej przez siebie treści muszą być parafowane przez osobę(y) podpisującą(e) 

ofertę. 

9. Strony oferty powinny być umieszczone w skoroszycie, segregatorze lub zbindowane. 

Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe 

zdekompletowanie. 

10. Wszystkie załączniki do oferty, stanowiące oświadczenia Wykonawcy, muszą być 

podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. 

11. Zamawiający uznaje, że podpisem jest: złożony własnoręcznie znak,  

z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli ten znak jest 

nieczytelny lub nie zawiera pełnego imienia i nazwiska, to znak musi być uzupełniony 

napisem (np. w formie pieczęci), z którego można odczytać imię i nazwisko 

podpisującego. 

12. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, są oni zobowiązani do przedłożenia umowy regulującej ich współpracę, 

najpóźniej w dniu podpisania umowy z Zamawiającym.  

13. Oferta powinna być złożona w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie zaadresowanej do 

Zamawiającego, opatrzonej dopiskiem:  

ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ WARZYW I OWOCÓW -  NOWALIJEK NA 

POTRZEBY AWL  

nr sprawy WNP/358/PN/2019 

nie otwierać do dnia 15 maja 2019 r.  do godziny 11.30 ” 

Na kopercie należy umieścić w postaci pieczęci firmowej lub odręcznego napisu, nazwę 

Wykonawcy i jego adres zgodnie z danymi rejestrowymi (ewidencyjnymi). 
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14. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty 

składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od 

chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 

(Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), jeśli wykonawca w terminie składania 

ofert zastrzegł, ze nie mogą one być udostępnione i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone 

informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

15. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były 

przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem 

„tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych 

elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa oznaczać będzie, ze wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w 

trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń. 

16. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu 

ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i 

traktowane będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) 

ich odtajnieniem. 

17. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie 

w trybie art. 90 ustawy Pzp, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić 

będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jak tajemnica 

przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie 

w sytuacji, kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane 

informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

18. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do 

złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o 

wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu 

zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta, tj. w kopercie 

odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA” wraz z dokumentami potwierdzającymi 

umocowanie osób podpisujących zmiany w ofercie do składania oświadczeń woli w 

imieniu Wykonawcy. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu 

oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury 

dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty. 

19. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składana ofert wycofać się z 

postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad 

jak wprowadzenie zmian i poprawek, z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty 

oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności, po potwierdzeniu 

poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty 

ofert wycofanych nie będą otwierane. 

20. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 

3 ustawy Pzp zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Wszelkie niejasności i 

obiekcje dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym 

przed upływem terminu składania ofert w trybie przewidzianym w niniejszej SWIZ. 

Przepisy ustawy Pzp nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym 

zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert. 

 

XIV. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW MAJĄCYCH SIEDZIBĘ POZA RP. 

1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, składa wraz z ofertą dokumenty wskazane w rozdz. XIII ust. 3 

siwz; dokumenty sporządzone w języku obcym Wykonawca dostarcza wraz z 

tłumaczeniem na język polski (dla całości dokumentów tłumaczenie zwykłe). 
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2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w rozdz. VIII ust. 6 pkt 

6.1 ppkt 1 - składa dokument wystawiony w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, potwierdzający odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie 

ogłoszono upadłości. 

3. Dokument, o którym mowa w ust. 2 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu.  

4. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których 

mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie 

wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub 

oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed 

organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 

gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy 

lub miejsce zamieszkania tej osoby - wystawiony nie wcześniej, niż w terminie 

określonym w ust. 3.  

 

 

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WYSTĘPUJĄCYCH WSPÓLNIE 

(KONSORCJA/SPÓŁKI CYWILNE). 

5. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (podmioty  

te występujące wspólnie zwane są dalej konsorcjami. Wymagania określone  

w stosunku do konsorcjum dotyczą również spółek cywilnych).  

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w 

postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 23 

ust. 2 ustawy Pzp. 

7. Do oferty należy załączyć pełnomocnictwo, dla pełnomocnika do reprezentowania 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie i zawarcia umowy  

w sprawie nr WNP/358/PN/2019. Pełnomocnictwo musi być załączone w oryginale i 

podpisane przez uprawnionych, w świetle dokumentów rejestracyjnych, przedstawicieli 

Wykonawców lub w formie aktu notarialnego, albo notarialnie potwierdzonej kopii. 

Spółka cywilna załącza w/w pełnomocnictwo lub dokument, z którego wynika  

ww. pełnomocnictwo – poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy spółki 

cywilnej lub uchwałę. 

8. Konsorcjum dołącza ww. pełnomocnictwo lub poświadczoną za zgodność z oryginałem 

kopię umowy regulującej współpracę konsorcjum, z której wynika ustanowione 

pełnomocnictwo. 

9. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców,  

o których mowa w ust. 5 niniejszego rozdziału. 

10. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie 

lub nienależyte wykonanie zamówienia. 

11. W przypadku oferty złożonej przez konsorcjum musi ona spełniać następujące dodatkowe 

wymogi: 

11.1 Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich 

Wykonawców występujących wspólnie; 

11.2 Oferta podpisana przez pełnomocnika musi być prawnie wiążąca, łącznie i z 

osobna dla wszystkich podmiotów składających ofertę; 

11.3 Pełnomocnictwo dla reprezentowania konsorcjum, zgodnie z ust. 6; musi w swej 

treści zawierać wskazanie niniejszego postępowania; 
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11.4 Pełnomocnik będzie upoważniony do zaciągania zobowiązań w imieniu  

i na rzecz każdego i wszystkich podmiotów składających wspólną ofertę; 

11.5 Realizacja całości kontraktu, łącznie z płatnościami będzie dokonywana 

wyłącznie przez pełnomocnika reprezentującego podmioty występujące 

wspólnie. 

12. W przypadku, gdy ofertę składa konsorcjum: 

12.1 Formularz oferty podpisuje pełnomocnik konsorcjum lub wszyscy członkowie 

konsorcjum (dotyczy całego konsorcjum). Na pierwszej stronie formularza oferty 

należy wpisać informacje dotyczące wszystkich członków konsorcjum; 

12.2 Każdy z Wykonawców występujących wspólnie, oddzielnie musi 

udokumentować, że nie podlega wykluczeniu w zakresie o którym mowa w 

niniejszej siwz, oraz że konsorcjum spełnia warunki zawarte w art. 22 ust. 1 

ustawy Pzp (oświadczenie dotyczące art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – podpisuje 

pełnomocnik lub wszyscy członkowie konsorcjum, natomiast oświadczenie 

dotyczące art. 24 ustawy Pzp, w zakresie, o którym mowa w siwz, podpisuje 

każdy konsorcjant oddzielnie); 

12.3 Dokumenty wymienione w rozdziale VIII ust. 2 niniejszej SIWZ obowiązują 

każdego z członków konsorcjum oddzielnie – należy złożyć odpowiednią do 

liczby członków konsorcjum liczbę dokumentów podpisaną przez pełnomocnika 

lub wszystkich członków konsorcjum; 

12.4 Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie  

z podmiotem występującym, jako reprezentant pozostałych (pełnomocnik). 

13. Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa w ust. 11 zostanie wybrana, Zamawiający 

może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy 

regulującej współpracę tych Wykonawców. 

 

XV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. 

1. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 maja 2019  r. do godz. 

11.00  w siedzibie Zamawiającego,  ul. Czajkowskiego 109, 51-147 Wrocław, w 

Kancelarii Jawnej – budynek nr 8 pok. 09 (parter). 

2. Oferty można przesyłać pocztą, przy czym za termin złożenia oferty uznaje się datę  

i godzinę jej wpływu do siedziby Zamawiającego, określonej w ust. 1. 

3. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert, zostaną 

zwrócone Wykonawcom, na zasadach określonych w art. 84 ust. 2 ustawy Pzp.  

4. Doręczenie ofert do innego miejsca niż wskazane wyżej, nie jest równoznaczne ze 

złożeniem oferty w sposób skuteczny. 

5. Zawiadomienie o zmianie lub wycofaniu oferty powinno być dostarczone do Kancelarii 

Jawnej  ul. Czajkowskiego 109, 51-147 Wrocław, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 

15 maja 2019r. do godz. 11.00, a koperta powinna być dodatkowo oznaczona 

odpowiednio określeniami  „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 

6. Żadna oferta nie może być zmieniona po terminie składania ofert. 

7. Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu: 15 maja 2019 r. o godz. 11.30 – w siedzibie 

Zamawiającego budynek nr 7 – pokój nr 025 (parter) ul. Czajkowskiego 109, 51-147 

Wrocław. 

8. Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje  informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 

ustawy Pzp. 

9. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie www.awl.edu.pl 

informacje dotyczące: 

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

b) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

http://www.awl.edu.pl/
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c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności w 

ofertach. 

UWAGA!!! Kancelaria Jawna znajduje się na terenie, gdzie obowiązuje system 

przepustek wydawanych przy wejściu, po okazaniu dowodu tożsamości. Składając 

ofertę należy uwzględnić czas na otrzymanie przepustki. Za moment wpłynięcia oferty 

uznaje się czas jej zarejestrowania w kancelarii jawnej. 

 

XVI.  OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY. 

1. Cenę oferty należy podać w złotych, cyfrowo i słownie. 

2. Cena jednostkowa netto asortymentu to cena ustalona za jednostkę określonego 

asortymentu przedmiotu zamówienia, bez podatku od towarów i usług, którego ilość lub 

liczba jest wyrażona w jednostkach miar, w rozumieniu przepisów o miarach. 

3. Wykonawca zobowiązany jest obliczyć cenę oferty na podstawie opisu przedmiotu 

zamówienia, ujmując wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, wynikające z 

realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia, projektem umowy oraz doświadczeniem zawodowym Wykonawcy, a więc 

koszty zakupu, ubezpieczenia, zysk, itp. – uwzględnić wszystkie koszty związane z 

cyklem życia produktu do momentu odbioru przez Zamawiającego. 

4. W ofercie należy podać cenę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 9 maja 2014 r.  

o informowaniu o cenach towarów i usług, za wykonanie wybranej części przedmiotu 

zamówienia. 

5. Cenę oferty brutto należy podać w polskich złotych (PLN) z należnym podatkiem VAT, 

z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku. Cena ofertowa brutto ma wynikać z ceny 

ogółem netto powiększonej o należny podatek VAT. Cena ogółem netto ma wynikać z 

sumy cen netto poszczególnych elementów. 

6. Wykonawca oblicza cenę oferty w następujący sposób: 

6.1. Dla każdej pozycji asortymentowej przedmiotu zamówienia należy najpierw 

obliczyć jej wartość netto przez przemnożenie ceny jednostkowej netto z ilością; 

wartość brutto należy obliczyć poprzez dodanie do wartości netto kwoty podatku 

VAT ustalonej na podstawie obowiązującej stawki VAT dla danej pozycji 

przedmiotu zamówienia (danego asortymentu); 

6.2. Uzyskane w powyższy sposób wartości netto/brutto dla wszystkich pozycji 

przedmiotu zamówienia należy zsumować, uzyskując w ten sposób wartość 

netto/brutto oferty – cenę oferty. 

7. Cena podana w ofercie będzie ceną ryczałtową i musi uwzględniać wszystkie koszty  

i rabaty, a w szczególności: 

7.1. Koszt sprzedaży, 

7.2. Koszty transportu krajowego i zagranicznego, 

7.3. Ubezpieczenia towaru w kraju i zagranicą, 

7.4. Opłaty pośrednie, 

7.5. Należności celne, 

7.6. Podatek VAT. 

8. Stawkę VAT należy określić wg obowiązujących przepisów i stanu faktycznego na dzień 

złożenia oferty. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy.  

9. Przy wyliczaniu wartości cen poszczególnych elementów należy ograniczyć się do dwóch 

miejsc po przecinku na każdym etapie wyliczenia ceny. Jeżeli parametr miejsca setnego 

jest poniżej 5, to parametr dziesiętny zaokrągla się w dół, jeżeli parametr miejsca setnego 

jest 5 i powyżej to parametr dziesiętny zaokrągla się w górę. 

10. Jeżeli cena nie zostanie obliczona w powyższy sposób Zamawiający przyjmie, że 

prawidłowo podano cenę jednostkową netto i poprawi pozostałe wartości cenowe zgodnie 

ze sposobem obliczenia ceny. 
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11. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 

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

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

towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 

Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie 

prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę 

(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 

powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

12. Cena oferty brutto będzie stanowiła maksymalną wartość umowy – Zamawiający nie 

dopuszcza waloryzacji ceny na etapie realizacji umowy, za wyjątkiem zmian cen brutto w 

przypadku ustawowej zmiany podatku VAT. Ceny jednostkowe netto pozostaną 

niezmienne przez cały okres realizacji umowy. 

13. Nieoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może 

być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia. 

 

 

XVII.  OPIS KRYTERIÓW, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA I SPOSOBU 

OCENY OFERT 

1. Zgodnie z treścią art. 24aa ustawy Pzp, Zamawiający w postępowaniu dokona 

najpierw oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została 

oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki 

udziału w postępowaniu.  
2. Jeżeli Wykonawca, o którym mowa w ust. 1, będzie podlegał wykluczeniu lub jego oferta 

będzie podlegała odrzuceniu, Zamawiający zbada, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy 

spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej 

ocenioną spośród pozostałych ofert. 

3. Jeżeli wykonawca, o którym mowa w ust. 1, będzie się uchylał się od zawarcia umowy, 

zamawiający zbada, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału 

w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych 

ofert. 

4. Stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę 

oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków 

przedstawionych przez Wykonawców w zakresie każdego kryterium. 

5. Zamawiający zastosuje zaokrąglanie wyników do dwóch miejsc po przecinku.  

6. Oferty zostaną poddane ocenie w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie: 

 

l.p. Kryterium 
Znaczenie procentowe 

kryterium 

Maksymalna liczba punktów jakie 

może otrzymać oferta za dane 

kryterium 

1) Cena brutto (C) 100 % 100 punktów 

 

Ad.1) Zasady oceny Kryterium „Cena brutto” (C) 100% – będzie rozpatrywane na 

podstawie ceny brutto, podanej przez Wykonawcę na formularzu oferty . 

W przypadku kryterium „Cena brutto” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po 

przecinku liczbę punktów wynikającą z działania: 

 C min 

Pi (C) = 
Ci

 • Max (C) 

gdzie: 
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Pi (C) liczba punktów, jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena brutto" 

Cmin najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert 

Ci cena oferty "i" 

Max (C) 
maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta za kryterium 

"Cena brutto" 

 

7. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone 

oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wezwie Wykonawców, którzy 

złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert 

dodatkowych. 

8. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 

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

Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny 

podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi 

przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór 

oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, 

wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie 

prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

 

XVIII. OFERTA Z RAŻĄCO NISKĄ CENĄ 

1. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco 

niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do 

możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi 

przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwraca się 

o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub 

kosztu mających wpływ na wysokość ceny, zgodnie z art. 90 ustawy Pzp. 

2. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na 

wykonawcy. 

3. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana 

ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską 

cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

 

XIX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W 

SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 
 

1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, w terminie nie 

krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty 

przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (faksem lub e-mail), z zastrzeżeniem art. 

94 ust. 2 pkt 1 lit a) i art. 183 ust. 1 ustawy Pzp. 

2. Zawiadomienie Wykonawcy o wyborze jego oferty będzie jednocześnie zaproszeniem do 

zawarcia umowy. 

3. Jeżeli wykonawca, o którym mowa w ust. 1, będzie się uchylał się od zawarcia umowy, 

zamawiający zbada, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału 

w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych 

ofert. 

4. Przez uchylenie się od podpisania umowy, Zamawiający rozumie między innymi 

niepodpisanie umowy w terminie określonym w zawiadomieniu o wyborze oferty 

najkorzystniejszej, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

https://sip.lex.pl/#/hipertekst/17074707_art%2891%29_1?pit=2016-09-08
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5. Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest przedłożyć 

Zamawiającemu ważną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej  w 

zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, z rozszerzonym zakresem ubezpieczenia 

od odpowiedzialności cywilnej ubezpieczonego za szkody osobowe lub rzeczowe 

wyrządzone przez produkty dostarczone przez Wykonawcę (polisa OC delikt + kontrakt + 

produkt), na sumę ubezpieczenia odpowiednio: część 1 – 250 tys. zł, część 2 - 40 tys. zł. 

W przypadku zawarcia umów z jednym Wykonawcą na większą liczbę części, warunkiem 

zawarcia umowy jest przedłożenie opłaconej polisy OC, o której mowa powyżej, na kwotę 

nie niższą niż suma kwot polis OC przewidzianych dla każdej z tych części.  

6. W przypadku wyboru jako oferty najkorzystniejszej oferty Wykonawcy określonego w 

art. 23 ust. 1 ustawy Pzp (np. konsorcjum) – Zamawiający przed podpisaniem umowy, 

zażąda umowy regulującej współpracę tych wspólników, zwierającą co najmniej 

następujące elementy: 

6.1 określenie celu gospodarczego, 

6.2 oznaczenie czasu trwania konsorcjum obejmującego okres realizacji przedmiotu 

zamówienia, gwarancji i rękojmi, 

6.3 wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez 

któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia oraz upływu 

czasu gwarancji i rękojmi.  

7. W przypadku pracowników Wykonawcy cudzoziemców ich wstęp na teren AWL 

niezależnie od okresu możliwy będzie po otrzymaniu przez WSOWL pozytywnej 

odpowiedzi na stosowne zapytanie do uprawnionego organu, które rozpatrywane jest 

w terminie 21 dni od jego wysłania po uprzednim otrzymaniu przez Zamawiającego 

od Wykonawcy wniosków z danymi ww. osób takich jak imię, nazwisko, data i 

miejsce urodzenia, nr dokumentu tożsamości i jego kserokopię, obywatelstwo, a w 

przypadku obywateli spoza Unii Europejskiej dodatkowo nr ważnej karty pobytu lub 

wizy wraz z ich kserokopią.  

Podstawa: Decyzja Nr Z-4/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 listopada 2012r. w 

sprawie organizacji systemu przepustkowego w resorcie obrony narodowej (dokument 

niejawny), Decyzja nr 21/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 lutego 2012r. w 

sprawie planowania i realizowania przedsięwzięć współpracy międzynarodowej w resorcie 

obrony narodowej (Dz. Urz. MON poz. 33). 

 

XX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO 

WYKONANIA UMOWY. 

Zamawiający odstępuje od wymogu wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy. 

 

XXI. INFORMACJA O MOŻLIWOŚCIACH ZMIAN W UMOWIE. 

1. Istotne postanowienia umowne - Wzór umowy, stanowi załącznik B do niniejszej SIWZ. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość waloryzacji cen brutto umowy wyłącznie w 

przypadku ustawowej zmiany podatku od towarów i usług VAT. 

3. Wszelkie zmiany muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140 ust. 1 i art. 

140 ust. 3 ustawy Pzp stanowiącego, że umowa podlega unieważnieniu w części 

wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ z 

uwzględnieniem art. 144 ustawy Pzp.  

4. Ustala się, iż nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Pzp:  

a) zmiana nr rachunku bankowego,  

b) zmiana danych teleadresowych.  

 Zaistnienie okoliczności, o których mowa w niniejszym punkcie wymaga jedynie 

niezwłocznego pisemnego zawiadomienia drugiej Strony. 
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5. Zmiany wymagają zachowania formy pisemnej (aneks) oraz pisemnego wniosku jednej ze 

Stron o zmianę wraz z uzasadnieniem. 

6. Przewidziane powyżej okoliczności stanowiące podstawę zmian do umowy, stanowią 

uprawnienie Zamawiającego nie zaś jego obowiązek wprowadzenia takich zmian. 

 

XXII. INFORMACJE O PODWYKONAWCACH 

1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę  

kluczowych części zamówienia. 

2. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę części przedmiotu zamówienia 

podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są dostawy wynikające z zakresu objętego przedmiotem niniejszej 

umowy, w terminie 7 dni od dnia podpisania ww. umowy przez strony, 

3. Umowa z podwykonawcą musi zawierać co najmniej: 

a) zakres dostaw powierzonych podwykonawcy, przy czym zakres prac nie może 

obejmować prac nieobjętych umową zawartą pomiędzy Wykonawcą a 

Zamawiającym, 

b) kwotę wynagrodzenia za wykonywane dostawy, 

c) termin wykonania zakresu dostaw powierzonych podwykonawcy, przy czym termin 

ten nie może być dłuższy niż termin wynikający z zapisów SIWZ i umowy zawartej 

pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym,  

d) zasady odbioru dostaw i warunki płatności, przy czym termin zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy 

niż 30 dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 

zleconej podwykonawcy dostawy. 

e) w umowie zakres i wielkość kar umownych nie może być bardziej rygorystyczna niż 

te określone w umowie zawartej pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, 

f) Wykonawca zapewni ustalenie w umowach takiego okresu odpowiedzialności za 

wady przez klauzulę dotyczącą gwarancji jakości, aby nie był on krótszy od okresu 

odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu gwarancji w 

zakresie przedmiotu realizowanego przez podwykonawcę. 

g) zakazuje się wprowadzenia do umowy zapisów, które będą zwalniały Wykonawcę z 

odpowiedzialności względem Zamawiającego za zakres dostaw wykonanych przez 

podwykonawcę. 

4. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy uwarunkowana jest przedstawieniem  

przez niego dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia 

podwykonawcom. 

5. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o 

których mowa w ust. 4, Zamawiający wstrzyma odpowiednio wypłatę należnego 

wynagrodzenia Wykonawcy w wysokości równej sumie kwot wynikających z 

wynagrodzenia wymagalnego i należnego podwykonawcom. 

6. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy, który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku 

zapłaty przez Wykonawcę. Wynagrodzenie dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia.  

7. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

podwykonawcy.  
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8. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie 

pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy.  

9. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy, Zamawiający potrąci 

kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

10. W przypadku wielokrotnego (minimum dwukrotnego) dokonywania bezpośredniej 

zapłaty podwykonawcy, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę 

większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający ma 

prawo do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy. 

 

XXIII. KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH 

OSOBOWYCH. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 

119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:  

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Wojsk Lądowych imienia 

generała Tadeusza Kościuszki , ul. Czajkowskiego 109, 51-147 Wrocław. 

1. Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość 

przetwarzania danych osobowych, z którym można się skontaktować  

za pośrednictwem adresu e-mail: iod@awl.edu.pl; 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO  

w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 

3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1579 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”; 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ust ustawy Pzp, 

przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli 

czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas 

trwania umowy; 

5. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, 

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  

6. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane  

w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

7. Posiada Pani/Pan na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych 

Pani/Pana dotyczących; −na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana 

danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą 

wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień 

umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności 

protokołu oraz jego załączników); 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w 

art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania  

w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków 

ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z 
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uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa 

członkowskiego); 

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy  

uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 

przepisy RODO; 

8. Nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych. 

 

 

XXIV. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY. 

1. Zgodnie z przepisami art. 179 do art. 183 Ustawy Pzp. Wykonawcom, którzy mają lub 

mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogli ponieść szkodę w 

wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki 

ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp.  

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności 

zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania 

czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. 

3. W przedmiotowym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

1) określenia warunków udziału w postępowaniu; 

2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

3) odrzucenia oferty odwołującego; 

4) opisu przedmiotu zamówienia; 

5) wyboru najkorzystniejszej oferty. 

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, 

której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie 

zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne 

uzasadniające wniesienie odwołania. 

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, 

podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy 

ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego 

wymagania dla tego rodzaju podpisu. 

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do 

wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 

upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią 

odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii 

nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej. 

 

Dnia: 24.04.2019 r. 

OPRACOWAŁA: 

Barbara MĘKARSKA  
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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

CZĘŚĆ I 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa  warzyw świeżych – nowalijek wg zestawienia asortymentowo-

ilościowego zawartego w formularzu ofertowym.  

 

(nowalijka - młode, wiosenne warzywo, ukazujące się po raz pierwszy w sezonie; definicja 

Słownik Języka Polskiego PWN) 

 
Poz. 1. Botwinka świeża do spożycia świeże klasa I- nowalijka 

Odmiany: odmiany jadalne, świeże liście burak czerwonego 

Cechy dyskwalifikujące: Zaparzenie i zamarznięte, pozostałości środków ochrony roślin, obce zapachy i smak, 

nadgnicie zwiędnięcie 

Opakowania: 

Wiązka  do 10 kg lub skrzynka do 20 kg 

Inne wymagania: 

Odmiana jednorodna przy każdorazowej dostawie 

Godziny dostaw do magazynu Odbiorcy: od 8.00 – 10.00 

 

Poz. 2. Brokuły I wyborze ( bez liści okrywowych )-nowalijka 

Odmiany:  

jadalne, długość łuku róży nie mniejsza niż 10 cm i średnica nie mniejsza niż 20 cm,  

zamawiający akceptuje tylko kwiat – bez części niejadalnych 

Cechy dyskwal if ikujące:  

Pozostałość liści okrywowych, nieobcięta łodyga – część mnie przeznaczona do spożycia 

zaparzenie, pozostałość środków ochrony roślin, obecność gąsienic, mszyc i innych szkodników lub ich 

pozostałości, nadgnicie, obcy smak i zapach,  

Opakowania:  

skrzynka,  

Częstot l iwość dostaw:  

Godz. dostaw do magazynu Odbiorcy: 8.00 – 11.00 

 

Poz. 3. Buraki ćwikłowe do spożycia świeże klasa I - nowalijka 

Odmiany: odmiany jadalne 

Minimalna średnica korzenia w cm: 6 cm 

Cechy dyskwalifikujące: Zaparzenie i zamarznięte, pozostałości środków ochrony roślin, obce zapachy i smak, 

nadgnicie zwiędnięcie 

Opakowania: 

Worki raszlowe do 30 kg lub skrzynka do 20 kg 

Inne wymagania: 

Odmiana jednorodna przy każdorazowej dostawie 

Godziny dostaw do magazynu Odbiorcy: od 8.00 – 10.00 

 

Poz. 4. Cebula do bezpośredniego spożycia w I wyborze - nowalijka 

Odmiany: Odmiany jadalne do bezpośredniego spożycia 

Średnica nie mniej niż w cm: 4 cm 

Cechy dyskwalifikujące: Zgnicie, zamarznięcie, obcy smak i zapach, pozostałości środków ochrony roślin 

Dla poszczególnych cebul: 

Uszkodzenia przez choroby i szkodniki, brak suchej łuski 

Opakowania: Worki raszlowe do 30 kg lub skrzynka do 20 kg 

Inne wymagania: 

Odmiana jednorodna przy każdorazowej dostawie 

Godziny dostaw do magazynu Odbiorcy: od 8.00 – 10.00 

 

Poz. 5. Cukinia świeża w I klasie - nowalijka 

Odmiany: Odmiany jadalne do bezpośredniego spożycia 

Średnica nie mniej niż w cm: 4 cm długość nie mniej niż 20 cm 

Cechy dyskwalifikujące: Zgnicie, zamarznięcie, obcy smak i zapach, pozostałości środków ochrony roślin 

https://sjp.pwn.pl/sjp/nowalijka;2569356.html
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Dla poszczególnych cebul: 

Uszkodzenia przez choroby i szkodniki,  

Opakowania:  skrzynka do 10 kg 

Inne wymagania: 

Odmiana jednorodna przy każdorazowej dostawie 

Godziny dostaw do magazynu Odbiorcy: od 8.00 – 10.00 

 

Poz. 6. Czosnek w klasie I -- nowalijka 

Wymagania minimalne: 

Bez objawów gnicia, bez widocznych zanieczyszczeń, zwarty, bez uszkodzeń spowodowanych przez mróz i 

słońce, bez śladów pleśni, bez zewnętrznych oznak wyrośnięcia, bez obcych zapachów i smaków 

Minimalna wielkość główki – 30 mm – bez łodygi, liści 

Opakowania: 

Skrzynka lub siatka 1 – 3 kg 

Inne wymagania: 

Odmiana jednorodna przy każdorazowej dostawie 

Godziny dostaw do magazynu Odbiorcy: od 8.00 – 10.00 

 

Poz. 7. Fasola szparagowa świeża w I wyborze - nowalijka 

Odmiany: Odmiany jadalne zielona i żółta. 

Szerokość strączka w mm: nie może przekroczyć 9 mm 

Cechy dyskwalifikujące: zaparzenie, nadgnicie, porażenie chorobami, znaczną włóknistość, obcy smak i 

zapach, pozostałości środków ochrony roślin 

Opakowania: Worki raszlowe do 30 kg lub skrzynka do 20 kg 

Inne wymagania: 

Odmiana jednorodna przy każdorazowej dostawie 

Godziny dostaw do magazynu Odbiorcy: od 8.00 – 10.00 

 

Poz. 8. Kalafior świeży w I wyborze - nowalijka 

Odmiany: 

Odmiany jadalne,  

Średnica i długość w cm: 

Długość łuku róży nie mniejsza niż 10 cm i średnica nie mniejsza niż 20 cm 

Cechy dyskwalifikujące: 

Zaparzenie, nadgnicie, obecność gąsienic, mszyc i innych szkodników lub ich pozostałości, obcy smak i zapach, 

Pozostałości środków ochrony roślin 

Opakowania: skrzynka 

Inne wymagania: 

Bez liści zewnętrznych okrywowych oraz łodygi ( tylko kwiat) 

Odmiana jednorodna przy każdorazowej dostawie 

Godziny dostaw do magazynu Odbiorcy: od 8.00 – 10.00 

 

Poz.9. Kalarepa  świeża w I wyborze -  nowalijka 

Odmiany: 

Odmiany jadalne 

Średnica i długość w cm: 

Średnica nie mniejsza niż 7 cm, bez liści 

Cechy dyskwalifikujące: 

Zaparzenie, nadgnicie, obecność gąsienic, mszyc i innych szkodników lub ich pozostałości, obcy smak i zapach, 

Pozostałości środków ochrony roślin 

Opakowania: skrzynka 

Inne wymagania: 

Bez liści zewnętrznych okrywowych 

Odmiana jednorodna przy każdorazowej dostawie 

Godziny dostaw do magazynu Odbiorcy: od 8.00 – 10.00 

 

Poz. 10. Kapusta biała świeża w I wyborze - nowalijka 

Odmiany: 

Odmiany jadalne do bezpośredniego spożycia 

Minimalna masa główek kapusty: 1200 g 

Cechy dyskwalifikujące: 

Zaparzenie, nadgnicie, obecność szkodników i ich pozostałości, obcy smak i zapach, zgnicie 
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Pozostałości środków ochrony roślin 

Opakowania: 

Worki raszlowe do 30 kg  

Inne wymagania: 

Bez liści zewnętrznych okrywowych ( tylko główka przeznaczona do spożycia) 

Odmiana jednorodna przy każdorazowej dostawie 

Godziny dostaw do magazynu Odbiorcy : od 8.00 – 10.00 

 

Poz. 11. Kapusta czerwona w I wyborze: - nowalijka 

Odmiany:  

jadalne do bezpośredniego spożycia,  

Minimalna masa g łówek kapusty:  1000 g,   

Cechy dyskwal if ikujące:  

zaparzenie, obcy smak i zapach, obecność szkodników i ich pozostałości, zgnicie, pozostałość środków ochrony 

roślin, zamarznięcie,  

Opakowania:  

worki raszlowe do 25 kg   

Częstot l iwość dostaw:  

Godz. dostaw  do magazynu Odbiorcy: 8.00 – 11.00 

Inne wymagania:  

Bez liści zewnętrznych okrywowych ( tylko główka przeznaczona do spożycia) 

odmiana jednorodna przy każdorazowej dostawie 

 

Poz. 12.  Kapusta włoska w I wyborze 

Odmiany:  

jadalne do bezpośredniego spożycia,  

Minimalna masa g łówek kapusty:  700 g,   

Cechy dyskwal if ikujące:  

zaparzenie, obcy smak i zapach, obecność szkodników i ich pozostałości, zgnicie, pozostałość środków ochrony 

roślin, zamarznięcie,  

Opakowania:  

worki raszlowe do 25 kg lub skrzynka do 20 kg,  

Częstot l iwość dostaw:  

Godz. dostaw do magazynu Odbiorcy: 8.00 – 11.00 

Inne wymagania:  

Bez liści zewnętrznych okrywowych ( tylko główka przeznaczona do spożycia) 

odmiana jednorodna przy każdorazowej dostawie 

 

Poz. 13. Koperek zielony świeży( 1 pęczek = 0,05 kg ) - nowalijka 

Wymagania minimalne: 

Świeży, bez pożółkłych i zeschniętych części, bez objawów pleśni i gnicia lub zaparzenia, czysty bez 

zanieczyszczeń w tym części traw i chwastów, bez pędów kwiatostanowych, wolny od szkodników i uszkodzeń 

spowodowanych przez mróz i choroby, wielkość pęczka 50 g, bez pozostałości środków ochrony roślin, 

minimalna długość 15 cm 

Opakowania: skrzynka 

Inne wymagania: 

Odmiana jednorodna przy każdorazowej dostawie 

Godziny dostaw do magazynu Odbiorcy : od 8.00 – 10.00 

 

Poz. 14. Marchew świeża w I wyborze - nowalijka 

Odmiany: Odmiany jadalne  

Średnica korzenia mierzona w najszerszym przekroju : od 2,5 do 6 cm 

Minimalna długość korzenia 15 cm 

Cechy dyskwalifikujące: Żółte zabarwienie, lekko nadgniłe, zamarznięte, zaparzone, zapleśniane, obcy smak i 

zapach, pozostałości środków ochrony roślin, widoczne ślady choroby roślin 

Opakowania: 

Worki raszlowe do 30 kg lub skrzynka do 20 kg 

Inne wymagania: 

Zamawiający dopuści w dostawie marchew tylko bez naci. 

Odmiana jednorodna przy każdorazowej dostawie 

Korzeń myty bez pozostałości ziemi. 

Godziny dostaw do magazynu Odbiorcy: od 8.00 – 10.00 
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Poz. 15. Mix sałat:  

Umyte, przygotowane do spożycia mix sałat zawierający min : roszponkę, ukolę, sałatę lodową, sałatę rzymską 

itp. 

Opakowanie od 400- 1000g\ 

Termin przydatności do spożycia min 5 dni 

Opakowania:  

Musi zawierać nazwę producenta, skład ilościowy oraz datę przydatności do spożycia 

Częstot l iwość dostaw:  

Godz. dostaw do magazynu Odbiorcy: 8.00 – 11.00 

 

Poz. 16. Natka pietruszki świeża ( 1 pęczek = 0,05 kg ) - nowalijka 

Wymagania minimalne: 

Świeża, bez pożółkłych i zeschniętych części, bez objawów pleśni i gnicia lub zaparzenia, czysta bez 

zanieczyszczeń w tym części traw i chwastów, bez pędów kwiatostanowych, wolna od szkodników i uszkodzeń 

spowodowanych przez mróz i choroby, wielkość pęczka 50 g, bez pozostałości środków ochrony roślin, długość 

min 15 cm 

Opakowania: skrzynka 

Inne wymagania: 

Odmiana jednorodna przy każdorazowej dostawie 

Godziny dostaw do magazynu Odbiorcy : od 8.00 – 10.00 

 

Poz.17. Ogórki świeże w I wyborze - nowalijka 

Odmiany: 

Odmiany jadalne do bezpośredniego spożycia 

Wielkość: 

Długość: 

- krótko owocowe 10 – 25 cm 

- długo owocowe 26 – 45 cm 

Średnica: 

- maksymalna do 5 cm dla ogórków gruntowych 

- dla odmian spod osłon maksymalna do 6 cm 

Cechy dyskwalifikujące: 

Zaparzenie, nadgnicie, zwiędnięcie, gorzki smak, obcy smak i zapach, 

Pozostałości środków ochrony roślin, widoczne znaki chorobowe, 

Opakowania: 

Worki foliowe do 10 kg lub skrzynka do 20 kg 

Inne wymagania: 

Odmiana jednorodna przy każdorazowej dostawie 

Godziny dostaw do magazynu Odbiorcy: od 8.00 – 10.00 

 
Poz.18. Ogórki małosolne wybór I: 

Wymagania klasyfikacyjne:  

Produkt spożywczy otrzymany ze świeżych ogórków, przypraw aromatyczno – smakowych, zalanych zalewą 

z dodatkiem soli i poddanych naturalnemu procesowi fermentacji mlekowej,   

Struktura – dość luźno ułożone całe ogórki, jędrne, chrupkie 

Smak i zapach – charakterystyczny dla ogórków prawidłowo ukwaszonych, aromatyczny, słono kwaśny,  

Ogórki powinny być proste, w kształcie foremnym zbliżonym do walca, o barwie oliwkowo zielonej o różnych 

odcieniach, powierzchnia wolna od uszkodzeń mechanicznych i plam chorobowych, wielkości od 6 do 15 cm,  

Wygląd zalewy – od białoszarej do zielonkawo szarej, lekko mętny, dopuszcza się osad pochodzący z przypraw 

(kopru, chrzanu, gorczycy, czosnku itp.),  

zawartość soli kuchennej 0, 5 – 1,0 % wag. 

Cechy dyskwal if ikujące:  

Obce posmaki, zapachy, smak mocno słony, niekwaśny, stęchły, niedostateczna ocena organoleptyczna 

produktu, objawy zapleśnienia, psucia, ich nadmierna miękkość (komory nasienne wypełnione nieprawidłowo), 

obecność bakterii salmonelli, gronkowców chorobotwórczych i z grupy coli, obecność szkodników 

żywych, martwych, oraz ich pozostałości, brak oznakowania opakowań, ich uszkodzenia 

mechaniczne, zabrudzenia 
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Opakowanie i  oznakowanie dostawy  

Opakowanie jednostkowe – wiadro z tworzywa sztucznego z pokrywą wyłożone workiem foliowym 

umożliwiającym szczelne zamknięcie (materiał opakowaniowy dopuszczony do kontaktu z żywnością) od 1 do 

10 kg, opakowanie bezzwrotne. 

Oznakowanie powinno zawierać:  

a.) nazwę dostawcy – producenta, adres,  

b.) nazwę produktu,  

c.) pojemność opakowania, wagę netto oraz wagę wsadu (bez zalewy), 

d.) datę – termin produkcji i przydatności do spożycia (należy spożyć do ... miesiąc, rok),  

e.) warunki przechowywania,  

f.) datę załadowania do transportu. 

Częstot l iwość dostaw:  

Godz. dostaw do magazynu Odbiorcy: 8.00 – 11.00 

Uwaga: ilość i cena dotyczy wagi ogórków bez zalewy 

Uwaga: Wszystkie produkty Dostawca jest zobowiązany do wniesienia do magazynu we własnym 

zakresie. 

 

Poz.19. Papryka czerwona i żółta świeża w I klasie 

Odmiany: Odmiany jadalne do bezpośredniego spożycia 

Minimalna wielkość w mm: 

Papryka wydłużona ostro zakończona – 30 mm 

Papryka w kształcie graniastosłupa tępo zakończona – 50 mm 

Papryka w kształcie graniastosłupa ostro zakończona – 40 mm 

Papryka spłaszczona pomidorokształtna – 55 mm 

Cechy dyskwalifikujące: 

Łączenie papryki o różnej barwie, lekko nadgniłe, zamarznięte, zaparzone, zapleśnione 

Obcy smak i zapach, pozostałości środków ochrony roślin 

Dla poszczególnych owoców: 

Nadgnicie, uszkodzenia przez choroby lub szkodniki, silne uszkodzenia mechaniczne 

zwiędnięcie 

Opakowania: Worki foliowe do 5 kg lub skrzynka do 20 kg 

Inne wymagania: 

Odmiana jednorodna przy każdorazowej dostawie 

Godziny dostaw do magazynu Odbiorcy: od 8.00 – 10.00 

 
Poz. 20. Pieczarki świeże: - nowalijka 

Wymagania klasyfikacyjne:  

grzyby – owocniki wszystkich odmian pieczarek uprawnych Agaricus (Syn. Psalliota), dostarczane w stanie 

świeżym, wygląd – owocniki świeże, z zamkniętym kapeluszem (o średnicy 30 –65 mm), lub lekko otwartym, 

okrągłe lub półkoliste, jędrne, zdrowe, całe, czyste, nieuszkodzone, z odciętą dolną częścią trzonu, barwa - 

kapelusz po zewnętrznej stronie biały, biało - kremowy, centralnie lekko brązowawy, blaszki – białe lub z 

odcieniem różowym, miąższ – biały lub z odcieniem różowym, smak i zapach – charakterystyczny dla 

pieczarek, trzony grzybów nie dłuższe niż średnica kapeluszy (30 mm) 

Dopuszczalne to lerancje:  

nie dopuszcza się ,  

Cechy dyskwal if ikujące:  

obce posmaki, zapachy, uszkodzenia mechaniczne, spowodowane przez choroby, owady i szkodniki, objawy 

pleśnienia, psucia, oślizgłość, spleśnienie, stęchłość, obecność bakterii salmonelli, gronkowców 

chorobotwórczych, obecność szkodników żywych, martwych, oraz ich pozostałości, brak oznakowania 

opakowań, ich uszkodzenia mechaniczne, zabrudzenia 

Opakowania:  

skrzynka,  

Częstot l iwość dostaw:  

Godz. dostaw do magazynu Odbiorcy: 8.00 – 11.00 

 

Poz. 21. Pietruszka korzeń w I klasie- nowalijka 

Odmiany: 

Odmiany jadalne 

Średnica korzenia mierzona w najszerszym przekroju : 

Od 2,5 do 6 cm 

Cechy dyskwalifikujące: 
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Objawy gnicia, zabrudzenia i zanieczyszczenia, zamarznięta, uszkodzenia spowodowane chorobą lub 

szkodnikami, pęknięcia lub stłuczenia, obcy smak i zapach, 

Pozostałości środków ochrony roślin 

Opakowania: 

Worki raszlowe do 30 kg lub skrzynka do 20 kg 

Częstotliwość dostaw: 

3 x w tygodniu 

Inne wymagania: 

Zamawiający dopuści w dostawie pietruszkę  z nacią jednakże do wagi będzie liczony tylko korzeń 

Korzeń myty bez pozostałości ziemi. 

Odmiana jednorodna przy każdorazowej dostawie 

Godziny dostaw do magazynu Odbiorcy: od 8.00 – 10.00 

 

Poz.22. Pomidory coctailowe gat 1- uprawa tegoroczna 

Odmiany: 

Odmiany jadalne do bezpośredniego spożycia 

Minimalna średnica w mm: 

Dla pomidorów „okrągłych”– 40 mm 

Cechy dyskwalifikujące: 

Pęknięcia, widoczne „zielone piętki”, zaparzenia, nadgnicie, porażenie chorobami, obcy smak i zapach, 

pozostałości środków ochrony roślin 

Opakowania: skrzynka do 5 kg 

Inne wymagania: 

Odmiana jednorodna przy każdorazowej dostawie 

Godziny dostaw do magazynu Odbiorcy: od 8.00 – 10.00 

 

Poz. 23. Pomidory świeże w I klasie - uprawa tegoroczna 

Odmiany: 

Odmiany jadalne do bezpośredniego spożycia 

Minimalna średnica w mm: 

Dla pomidorów „okrągłych” i „żebrowanych” – 35 mm 

Dla pomidorów „podłużnych” – 30 mm 

Cechy dyskwalifikujące: 

Pęknięcia, widoczne „zielone piętki”, zaparzenia, nadgnicie, porażenie chorobami, obcy smak i zapach, 

pozostałości środków ochrony roślin 

Opakowania: skrzynka do 20 kg 

Inne wymagania: 

Odmiana jednorodna przy każdorazowej dostawie 

Godziny dostaw do magazynu Odbiorcy : od 8.00 – 10.00 

 
Poz. 24. Por świeży w klasie I- nowalijka 

Odmiany: 

Odmiany jadalne do bezpośredniego spożycia 

Wymagania minimalne: 

Bez pędów nasiennych, z usuniętymi nieświeżymi lub zwiędniętymi liśćmi 1/3 długości o barwie białej do 

zielonkawo białej minimalna średnica 10 mm 

Cechy dyskwalifikujące: 

Objawy gnicia, zabrudzenia i zanieczyszczenia, zamarznięta, uszkodzenia spowodowane chorobą lub 

szkodnikami, owady i szkodniki, wyrastający pęd kwiatostanu, obcy smak i zapach, Pozostałości środków 

ochrony roślin 

Opakowania: skrzynka 

Częstotliwość dostaw: 

3 x w tygodniu 

Inne wymagania: 

Odmiana jednorodna przy każdorazowej dostawie 

Godziny dostaw do magazynu Odbiorcy: od 8.00 – 10.00 

 

Poz.  25. Rzodkiewka świeża w I klasie (bez łodyg i liści) - nowalijka 

Odmiany: 

Odmiany jadalne do bezpośredniego spożycia 

Średnica w cm: 

minimalna średnica 2,5 cm 
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Cechy dyskwalifikujące: 

Objawy gnicia, zanieczyszczenia obce, ze szkodnikami i uszkodzeniami od szkodników, zdrewniała, sparciała, 

obcy smak i zapach, 

Pozostałości środków ochrony roślin 

Opakowania: 

Skrzynka  

Częstotliwość dostaw: 3 x w tygodniu 

Inne wymagania: 

Odmiana jednorodna przy każdorazowej dostawie 

Godziny dostaw do magazynu Odbiorcy: od 8.00 – 10.00 

 

Poz.26.Sałata lodowa 

Odmiany: Odmiany jadalne do bezpośredniego spożycia 

Minimalna masa główek sałaty: 

Z upraw gruntowych – 350 -500g 

Cechy dyskwalifikujące: 

Zaparzenie, nadgnicie, zwiędnięcie, obcy smak i zapach, gorzki smak 

Opakowania: skrzynka 

Inne wymagania: 

Odmiana jednorodna przy każdorazowej dostawie 

Godziny dostaw do magazynu Odbiorcy: od 8.00 – 10.00 

 

Poz.27. Sałata roszponka  

Wymagania: 

Odmiana jadalna 

Liście odziomkowe o łopatkowatym kształcie tworzą rozetę. Górne liście łodygowe są lancetowato zaostrzone. 

Nasada liści z 1–2 tępymi ząbkami, albo całobrzega. 

Świeża, bez pożółkłych i zeschniętych części, bez objawów pleśni i gnicia lub zaparzenia, czysta bez 

zanieczyszczeń w tym części traw i chwastów, bez pędów kwiatostanowych, wolna od szkodników i uszkodzeń 

spowodowanych przez mróz i choroby,  

Opakowania: pudełko hermetyczne od 250-500 g 

Inne wymagania: 

Odmiana jednorodna przy każdorazowej dostawie 

Godziny dostaw do magazynu Odbiorcy: od 8.00 – 10.00 

 

Poz. 28. Sałata rucola  

Wymagania minimalne: 

Sałata o przyjemnym  orzechowym zapachu i lekko gorzkawym smaku 

Świeża, bez pożółkłych i zeschniętych części, bez objawów pleśni i gnicia lub zaparzenia, czysta bez 

zanieczyszczeń w tym części traw i chwastów, bez pędów kwiatostanowych, wolna od szkodników i uszkodzeń 

spowodowanych przez mróz i choroby,  

Opakowania: pudełko hermetyczne od 250-500 g 

Inne wymagania: 

Odmiana jednorodna przy każdorazowej dostawie 

Godziny dostaw do magazynu Odbiorcy: od 8.00 – 10.00 

 

Poz. 29. Sałata świeża w I wyborze - nowalijka 

Odmiany: Odmiany jadalne do bezpośredniego spożycia 

Minimalna masa główek sałaty: 

Z upraw gruntowych – 200 g 

Z upraw pod osłonami – 150 g 

Cechy dyskwalifikujące: 

Zaparzenie, nadgnicie, zwiędnięcie, obcy smak i zapach, gorzki smak 

Opakowania: skrzynka 

Inne wymagania: 

Odmiana jednorodna przy każdorazowej dostawie 

Godziny dostaw do magazynu Odbiorcy: od 8.00 – 10.00 

 

 

 

 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Rozeta_li%C5%9Bciowa
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Poz. 30. Seler korzeniowy świeży w I klasie - nowalijka 

Odmiany: 

Odmiany jadalne np.  Elena F1, Jabłkowy GOF 

Średnica : 

Od 7 do 13 cm 

Cechy dyskwalifikujące: 

Objawy gnicia, wyrastający pęd kwiatostanu, zamarznięta, uszkodzenia spowodowane chorobą lub szkodnikami, 

pęknięcia lub stłuczenia, obcy smak i zapach, puste przestrzenie na przekroju poprzecznym, pozostałości 

środków ochrony roślin 

Opakowania: 

Worki raszlowe do 30 kg lub skrzynka do 20 kg 

Inne wymagania: 

Zamawiający dopuści w dostawie seler z nacią jednakże do wagi będzie liczony tylko korzeń 

Odmiana jednorodna przy każdorazowej dostawie 

Korzeń myty bez pozostałości ziemi. 

Godziny dostaw do magazynu Odbiorcy: od 8.00 – 10.00 

 

Poz. 31. Seler naciowy świeży w I klasie  

Odmiany: 

Odmiany jadalne 

Nać od 15 cm 

Cechy dyskwalifikujące: 

Objawy gnicia, wyrastający pęd kwiatostanu, zamarznięta, uszkodzenia spowodowane chorobą lub szkodnikami, 

pęknięcia lub stłuczenia, obcy smak i zapach, puste przestrzenie na przekroju poprzecznym, pozostałości 

środków ochrony roślin 

Opakowania: 

skrzynka do 10 kg 

Inne wymagania: 

Odmiana jednorodna przy każdorazowej dostawie 

Godziny dostaw do magazynu Odbiorcy: od 8.00 – 10.00 

 

Poz. 32. Szczypior świeży ( 1 pęczek = 0,05 kg ) - nowalijka 

Wymagania minimalne: 

Świeży, bez pożółkłych i zeschniętych części, bez objawów pleśni i gnicia lub zaparzenia, czysta bez 

zanieczyszczeń w tym części traw i chwastów, bez pędów kwiatostanowych, wolny od szkodników i uszkodzeń 

spowodowanych przez mróz i choroby, wielkość pęczka 50 g, bez pozostałości środków ochrony roślin, długość 

minimalna 20 cm 

Opakowania: skrzynka 

Częstotliwość dostaw: 

3 x w tygodniu 

Inne wymagania: 

Odmiana jednorodna przy każdorazowej dostawie 

Godziny dostaw do magazynu Odbiorcy: od 8.00 – 10.00 

 

Poz. 33. Szparagi - nowalijka 

Wymagania: 

Kolor: biały lub zielony 

Długość do 20 cm 

Średnica do 1 cm 

Byliny – odmiany jadalne 

Świeży, bez pożółkłych i zeschniętych części, bez objawów pleśni i gnicia lub zaparzenia, czysty bez 

zanieczyszczeń w tym części traw i chwastów, bez pędów kwiatostanowych, wolna od szkodników i 

uszkodzeń spowodowanych przez mróz i choroby,  

Opakowania: pęczek od 250 - 1000 g 

Inne wymagania: 

Odmiana jednorodna przy każdorazowej dostawie 

Godziny dostaw do magazynu Odbiorcy: od 8.00 – 10.00 
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Poz.  34. Szpinak świeży - nowalijka 

Wymagania: 

Odmiana jadalna 

Liście o łopatkowatym kształcie. Świeży, bez pożółkłych i zeschniętych części, bez objawów pleśni i gnicia lub 

zaparzenia, czysta bez zanieczyszczeń w tym części traw i chwastów, bez pędów kwiatostanowych, wolna od 

szkodników i uszkodzeń spowodowanych przez mróz i choroby,  

Opakowania: pudełko hermetyczne od 250-1000 g 

Inne wymagania: 

Odmiana jednorodna przy każdorazowej dostawie 

Godziny dostaw do magazynu Odbiorcy: od 8.00 – 10.00 

 
Poz. 35. Ziemniaki jadalne wczesne - nowalijka 

Odmiany: 

Jadalne żółte w przekroju– krajowe (nie dopuszcza się ziemniaków importowanych) przeznaczone do 

bezpośredniego spożycia. 

Minimalna średnica w cm: 

Poprzeczna – 2,8 

Podłużna – 3,5 

Cechy dyskwalifikujące: Zanieczyszczenie środkami ochrony roślin, zaparzenie i zapleśnienie, porośnięte 

kiełkami ,obce zapachy, uszkodzenie mechaniczne, wady powstałe w wyniku czynników chorób abiotycznych 

lub fizjologicznych. 

Opakowania: 

Worki raszlowe do 30 kg 

Inne wymagania: 

Odmiana jednorodna przy każdorazowej dostawie,  

Godziny dostaw do magazynu Odbiorcy: od 8.00 – 10.00 

 

 

 

CZĘŚĆ II 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa  owoców świeżych – nowalijek wg zestawienia 

asortymentowo-ilościowego zawartego w formularzu ofertowym. 

 
Poz. 1. Czereśnie świeże w wyborze I – dostawa od 15.06-15-07.2019 r. 
odmiany uprawne typu poznańska,  burlat, hedelfińska 

Minimalna wie lkość  średnicy:  

dla odmian wielkościowych –35 mm, dla innych odmian – 30 mm:  

Cechy dyskwal if ikujące:  

gnicie, zanieczyszczenia obce, uszkodzenia przez szkodniki i choroby, obcy zapach i smak, pęknięcia i obicia, 

przejrzałe,  

Opakowania:  

skrzynka do 10 kg,  

Częstot l iwość dostaw:  

Godz. dostaw do magazynu Odbiorcy: 8.00 – 11.00 

Inne wymagania:  

odmiana jednorodna przy każdorazowej dostawie 

 

Poz. 2. Jabłka wczesne świeże w klasie I - dostawa od 1.08 do 30.09. 2019r. 

Odmiany: 

- grupa A 

- grupa B 

Minimalna wielkość średnic owoców: 

- z grupy A – 7 cm 

- z grupy B – 6,5 cm 

Dopuszczalne tolerancje: 

Lekkie obicia, zagojone uszkodzenia mechaniczne i po szkodnikach z wyjątkiem owocówki do 2 %, lekkie wady 

rozwoju i kształtu oraz barwy, szypułka może być lekko uszkodzona. 

Cechy dyskwalifikujące: 

Gnicie, zanieczyszczenie obce, szkodniki, uszkodzenia od szkodników. Obcy zapach i smak, zamarznięte, z 

rozpadem miąższu, porażone miękką oparzeliną chłodniową 
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Opakowania: 

Skrzynka do 25 kg 

Inne wymagania: 

Odmiana jednorodna przy każdorazowej dostawie 

Godziny dostaw do magazynu Odbiorcy: od 8.00 – 10.00 

 

Poz. 3. Śliwki świeże w wyborze I: dostawa od 15.07 do 30.09. 2019r 

odmiany uprawne typu: „Cacanska Rana, „Diana”„Emper” 

Minimalna wielkość średnicy: 

dla odmian wielkościowych –35 mm, dla innych odmian – 30 mm:  

Cechy dyskwalifikujące: 

gnicie, zanieczyszczenia obce, uszkodzenia przez szkodniki i choroby, obcy zapach i smak, pęknięcia i obicia, 

przejrzałe,  

Opakowania: 

skrzynka do 10 kg,  

Częstotliwość dostaw: 

Godz. dostaw do magazynu Odbiorcy: 8.00 – 11.00 

Inne wymagania: 

odmiana jednorodna przy każdorazowej dostawie 

 

Poz. 4. Truskawka w klasie I - dostawa od 1.06 do 30.06.2019 r  

Wymagania minimalne: 

Odmiana: dukat, elkat, onebor, korona 

Średnica minimalna 22 mm 

Bez uszkodzeń, bez objawów gnicia, czyste, bez zanieczyszczeń obcych, świeże w wyglądzie ale nie myte, 

wolne od szkodników, wolne od uszkodzeń spowodowanych przez szkodniki, bez obcych smaków i zapachów 

Dopuszczalne tolerancje: 

Nieznaczne wady kształtu, obecność małych jasnych plamek, mogą być mniej wyrównane pod względem 

wielkości, do 8 % wagowo nie spełniających wymagań klasy I, lecz zgodnych z wymaganiami klasy II 

Opakowania: 

Skrzynka 2 – 5 kg 

Inne wymagania: 

Odmiana jednorodna przy każdorazowej dostawie 

Godziny dostaw do magazynu Odbiorcy : od 8.00 – 10.00 
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WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI 

 

 

L.p. Oznaczenie załącznika Nazwa załącznika 

1.  Załącznik nr A Formularz Oferty na wykonanie zamówienia 

2.  Załącznik nr 1 
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i braku 

podstaw wykluczenia 

3.  Załącznik nr 2 Wykaz wykonanych dostaw  

4.  Załącznik nr 3 Oświadczenie w sprawie przynależności do grupy kapitałowej 

5.  Załącznik nr B Istotne postanowienia treści umowy 

 

Uwaga: Wskazane w tabeli powyżej załączniki Wykonawca wypełnia stosownie do treści niniejszej siwz. 

Zamawiający dopuszcza zmiany wielkości pól załączników oraz odmiany wyrazów wynikające ze złożenia 

oferty wspólnej. Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać treści załączników. 
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Załącznik Nr A 

Miejsce i data …………………… 

OFERTA NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA  

Przetarg nieograniczony  

poniżej 221.000 EURO  

pt.: 

ZAKUP  WRAZ Z DOSTAWĄ WARZYW I OWOCÓW - NOWALIJEK NA 

POTRZEBY AWL  
nr sprawy WNP/358/PN/2019 

Nazwa i adres Wykonawcy: 

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

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

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

 

1. Niniejszą Ofertę składa : 

 Nazwa 
adres  

wraz z oznaczeniem województwa 

Wykonawca (........................................................) (........................) 

Wykonawca (........................................................) (........................) 

 

2. Przedstawiciel Wykonawcy uprawniony do Kontaktów  

Imię i Nazwisko (........................................................................................) 

Adres (........................................................................................) 

Telefon (........................................................................................) 

Fax. (........................................................................................) 

E-mail (........................................................................................) 

 

3. Dane Wykonawcy, które będą zawarte w umowie. 

NIP  

REGON  

NR KONTA BANKOWEGO  

NAZWISKA 

WŁAŚCICIELI/OSÓB 

UPOWAŻNIONYCH DO 

PODPISANIA UMOWY 

 

NAZWISKO OSOBY 

ODPOWIEDZIALNEJ ZA 

REALIZACJĘ NINIEJSZEGO 

ZAMÓW. 

 

 

4. Niniejsza oferta zawiera ……….. ponumerowanych stron. 

5. Deklaracja Wykonawcy: 

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu dla ww. zamówienia Ja (My), niżej podpisany(i), niniejszym 

oświadczam(y), że: 

1. Jako wykonawca jestem*:   małym przedsiębiorstwem      

średnim przedsiębiorstwem 
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dużym przedsiębiorstwem 

*zaznaczyć X w odpowiednim polu 

2. Zapoznałem/Zapoznaliśmy się i w pełni bez żadnych zastrzeżeń akceptuję(emy) treść specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami i modyfikacjami. 

3. W pełni i bez żadnych zastrzeżeń akceptuję/-emy istotne postanowienia treści umowy zapisane w SIWZ. 

Zobowiązujemy się do podpisania umowy zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ, w miejscu i terminie 

wskazanym przez Zamawiającego . 

4. Zapoznałem/Zapoznaliśmy się z lokalnymi warunkami realizacji oraz zdobyłem/zdobyliśmy wszelkie 

informacje konieczne do właściwego przygotowania niniejszej oferty.  

5. Akceptuję/-emy warunki płatności – zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ i istotnych 

postanowieniach treści umowy. 

6. Oferuję/-emy wykonanie całości przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami zapisanymi w SIWZ, 

wyjaśnieniami do SIWZ oraz jej modyfikacjami obowiązującymi przepisami.  

7. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie rzeczowym objętym SIWZ za łącznym 

wynagrodzeniem w kwocie: 

 

DLA CZĘŚCI I  

Cena (wartość brutto) ………............. zł  (słownie: ..............................................................................zł), w tym: 

netto ………………. zł (słownie: ..............................................................................zł) oraz podatek VAT …..% 

………………….zł (słownie: …………………………………….) 

DLA CZĘŚCI II  

Cena (wartość brutto) ………............. zł  (słownie: ..............................................................................zł), w tym: 

netto ………………. zł (słownie: ..............................................................................zł) oraz podatek VAT …..% 

………………zł (słownie: ………………………………………. zł) 

Powyższa cena wynika z zestawienia asortymentowo-wartościowego, stanowiącego integralną część 

mojej/naszej oferty. 

Powyższa cena jest ceną ostateczną, bez możliwości doliczeń i zawiera wszelkie koszty związane z wykonaniem 

zamówienia na warunkach określonych w SIWZ. 

8. Uważam(y) się związany(i) niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia tj. przez 30 dni W przypadku uznania mojej/naszej oferty za najkorzystniejszą 

zobowiązuję(emy) się zawrzeć umowę w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego. 

9. Informuję(my), że wybór oferty będzie/nie będzie*  prowadzić do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego w zakresie**:………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………. 
*niepotrzebne skreślić 

**jeżeli będzie, należy wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do 

jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku). 

10. Następujące części zamówienia podzlecimy podwykonawcom: (wypełnić, jeżeli dotyczy)*  

Część ………… (podać nr części zamówienia, której dotyczy) 

1) …………………………………………………………………………………………  

2) …………………………………………………………………………………………  

*Niewypełnienie oznacza wykonanie przedmiotu zamówienia bez udziału podwykonawców. 

11. Składam(y) niniejszą ofertę w imieniu własnym / jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia. 

12. Oświadczam(y), że nie uczestniczę(ymy) w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego samego zamówienia. 

Data ................................          ..................................................... 

podpis osoby upoważnionej 

do reprezentacji Wykonawcy 
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ZESTAWIENIE ASORTYMENTOWO-WARTOŚCIOWE 
 

 

CZĘŚĆ I Warzywa 

 

Lp. Nazwa towaru Jm. Ilość 
Cena jedn. 

netto zł  
Wartość netto 

zł 
VAT % 

Wartość 
brutto zł 

1 BOTWINKA ŚWIEŻA  kg 700      

2 BROKUŁY ŚWIEŻE  kg 1120      

3 BURAKI ŚWIEŻE  kg 2200      

4 CEBULA ŚWIEŻA- kg 2800      

5 CUKINIA  kg 440      

6 CZOSNEK ŚWIEŻY- kg 115      

7 FASOLKA SZPARAGOWA   kg 1100      

8 KALAFIOR ŚWIEŻY  kg 1030      

9 KALAREPA SWIEŻA  kg 500      

10 KAPUSTA BIAŁA  kg 1860      

11 KAPUSTA CZERWONA  kg 1160      

12 KAPUSTA WŁOSKA  kg 1200      

13 KOPEREK ZIELONY ŚW.  kg 200      

14 MARCHEW ŚWIEŻA  kg 4200      

15 MIX SAŁAT  kg 310      

16 NATKA PIETRUSZKI   kg 75      

17 OGÓREK ŚWIEŻY- kg 2000      

18 OGÓRKI MAŁOSOLNE kg 1250      

19 PAPRYKA ŚWIEŻA  kg 1430      

20 PIECZARKI ŚWIEŻE  kg 600      

21 PIETRUSZKA KORZEŃ- kg 1420      

22 POMIDORY COCTAILOWE  kg 280      

23 POMIDORY ŚWIEŻE- kg 2480      

24 POR ŚWIEŻY- kg 1510      

25 RZODKIEWKA ŚWIEŻA  kg 930      

26 SAŁATA LODOWA  kg 1530      

27 SAŁATA ROSZPONKA  kg 315      

28 SAŁATA RUCOLA  kg 365      

29 SAŁATA ŚWIEŻA  kg 2000      

30 SELER KORZEŃ ŚWIEŻY  kg 1295      

31 SELER NACIOWY  kg 95      

32 SZCZYPIOR ŚWIEŻY- kg 216      

33 SZPARAGI  kg 50      

34 SZPINAK  kg 130      

35 ZIEMNIAKI WCZESNE  kg 51800      

RAZEM    

 
 
 

Data ................................         ..................................................... 

podpis osoby upoważnionej 

do reprezentowania Wykonawcy 
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CZĘŚĆ II Owoce 

 

Lp. Nazwa towaru Jm. Ilość 
Cena jedn. 

Netto zł  
Wartość netto 

zł 
VAT % 

Wartość brutto 
zł 

1 CZEREŚNIE  kg 1800      

2 JABŁKA WCZESNE  kg 4000      

3 ŚLIWKI kg 450     

4 TRUSKAWKI ŚWIEŻE  kg 2000      

RAZEM    

 

 
 

Data ................................         ……………........................ 

podpis osoby upoważnionej 

do reprezentowania Wykonawcy 
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Spis załączników (wzór) 

 

OFERTA NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA 

Przetarg nieograniczony nr WNP/358/PN/2019 

poniżej 221.000 EURO  

pt.: 

ZAKUP  WRAZ Z DOSTAWĄ WARZYW I OWOCÓW - NOWALIJEK NA 

POTRZEBY AWL  
 

Nazwa i adres Wykonawcy: 

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

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

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

 

 

 

Oferta zawiera:  

 

 

1 ……………………………………………………….………………….. – załącznik  1  str nr … 

2 ……………………………………………………….………………….. – załącznik  2  str nr … 

3 ……………………………………………………….………………….. – załącznik  3  str nr … 

4 ……………………………………………………….………………….. – załącznik  4  str nr … 

5 ……………………………………………………….………………….. – załącznik  5.  str nr … 

6 ……………………………………………………….………………….. – załącznik  6.  str nr … 

7 ……………………………………………………….………………….. – załącznik  7.  str nr … 

8 ……………………………………………………….………………….. – załącznik  8.  str nr … 

9 ……………………………………………………….………………….. – załącznik  9.  str nr … 

10 ……………………………………………………….………………….. – załącznik  10.  str nr … 

11 Itd……………… 

 

Data ................................          ..................................................... 

podpis osoby upoważnionej 

do reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik nr 1 do SIWZ 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

ZAKUP WARZYW NOWALIJEK NA POTRZEBY AWL  
 

na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U  

z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), dalej: ustawy Pzp. 

 

I. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

1. Składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące przesłanek wykluczenia 

WYKONAWCY z postępowania: 

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

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

 

Data ................................    ..................................................... 

podpis osoby upoważnionej 

do reprezentowania Wykonawcy 

 

2) Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust. 5 pkt 1 w zakresie, o którym mowa w SIWZ . 

 

Data ................................    ..................................................... 

podpis osoby upoważnionej 

do reprezentowania Wykonawcy 

lub*) 

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

…………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w 

art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z 

ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

Data ................................     ..................................................... 

podpis osoby upoważnionej 

do reprezentowania Wykonawcy 

*) wypełnić, jeżeli dotyczy 

 

2. Składane na podstawie art. 25a ust. 3 pkt 2 ustawy Pzp – dotyczące PODMIOTU, NA KTÓREGO 

ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA  

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

w niniejszym postępowaniu, tj.:  

1) …………………………………………………………………….………………. 

2) ……………………………………………………………………………………..  

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

 

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie  

art. 24 ust 1 pkt 13-22 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 

 

Data ................................     ..................................................... 

podpis osoby upoważnionej 

do reprezentowania Wykonawcy 
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3. Składane na podstawie art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp – dotyczące PODWYKONAWCY 

NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA  

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami  

w niniejszym postępowaniu, tj.:  

1) …………………………………………………………………….………… 

2) ……………………………………………………………………………….  

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

 

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie  

art. 24 ust 1 pkt 13-22 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.. 

 

Data ................................     ..................................................... 

podpis osoby upoważnionej 

do reprezentowania Wykonawcy 

 

II. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU  

W  POSTĘPOWANIU 

1. Składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp - INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w rozdz. VII 

ust. 1 pkt 1.2 SIWZ 

 

Data ................................     ..................................................... 

podpis osoby upoważnionej 

do reprezentowania Wykonawcy 

2. Oświadczam, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w rozdz. VII 

ust. 1 pkt 1.3 SIWZ (nie dotyczy rolników/sadowników indywidualnych, prowadzących gospodarstwa 

specjalistyczne – w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym 

rolników; z zastrzeżeniem wymogu złożenia stosownego oświadczenia rolnika/sadownika każdorazowo 

przy realizacji dostaw, że asortyment objęty dostawą w całości pochodzi z prowadzonego przez 

Wykonawcę gospodarstwa rolnego/sadowniczego) 

 

Data ................................    ..................................................... 

podpis osoby upoważnionej 

do reprezentowania Wykonawcy 

 

3. Składane na podstawie art. 25a ust. 3 pkt 2 ustawy Pzp INFORMACJA DOTYCZĄCA POLEGANIA 

NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW*:  

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 

Zamawiającego w rozdz. VII ust. 1 pkt 1.2 SIWZ, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:  

1) …………………………………………………………………, w następującym zakresie: 

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

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu) 

2) …………………………………………………………………, w następującym zakresie: 

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

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu) 

Data ................................     ..................................................... 

podpis osoby upoważnionej 

do reprezentowania Wykonawcy 

UWAGA: 

* W przypadku polegania przez Wykonawcę na zasobach innych podmiotów, w celu oceny, czy 

Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a 
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ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia 

publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do 

ich zasobów, wraz z ofertą składa dokumenty potwierdzające w szczególności: 

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia 

publicznego; 

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia  publicznego; 

4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w 

postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje 

usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z 

prawdą oraz że zostały podane z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd 

przy przedstawianiu informacji. 

 

 

 

Data ................................     ..................................................... 

podpis osoby upoważnionej 

do reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 

Przetarg nieograniczony nr WNP/358/PN/2019 

poniżej 221.000 EURO  

pt.: 

ZAKUP  WRAZ Z DOSTAWĄ WARZYW I OWOCÓW - NOWALIJEK NA POTRZEBY AWL  

 
Nazwa i adres Wykonawcy: 

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

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

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

WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW  

Niniejszym oświadczam(y), że wykonałem(wykonaliśmy) w okresie ostatnich 3 lat następujące dostawy  o podobnym charakterze do przedmiotu zamówienia (związane z 

przedmiotem niniejszego zamówienia oraz proporcjonalne do niego): 

 

 

Lp. Przedmiot zamówienia –  zakres rzeczowy– opis i rodzaj dostawy,   
Podmiot, na rzecz którego 

dostawa była realizowana 

Miejsce realizacji / 

Okres realizacji 

(pełne daty od ... do 

...) 

Całkowita wartość dostaw, za 

które Wykonawca odpowiadał 

brutto PLN 

Informacja o poleganiu na 

zasobach innych podmiotów 

w zakresie zdolności 

technicznej  lub zawodowej * 

1.  2. 3. 4. 5. 6. 

DLA CZEŚCI I 

1.  
 

 

    

2.  
     

3.  
 

 

    

DLA CZEŚCI II 

1.  
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2.  
     

3.  
 

 

    

Uwaga: Do powyższego wykazu dostaw Wykonawca zobowiązany jest do załączenia dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym 

dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy  były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 

charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku  świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne 

dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie  powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

*Kolumnę 6 należy wypełnić jeżeli Wykonawcą usług był podmiot inny, niż składający ofertę.  

 

 

Data ................................          ..................................................... 
podpis osoby upoważnionej 

do reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 

 

Przetarg nieograniczony nr WNP/358/PN/2019 

poniżej 221.000 EURO  

pt.: 

ZAKUP  WRAZ Z DOSTAWĄ WARZYW I OWOCÓW - NOWALIJEK NA 

POTRZEBY AWL  
 

Nazwa i adres Wykonawcy: 

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

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

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

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE PRZYNALEŻNOŚCI  

DO GRUPY KAPITAŁOWEJ 

 

Składając ofertę w przedmiotowym postępowaniu WNP/358/PN/2019 

Oświadczamy, że podmiot, który reprezentuję: 

1. Nie należy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 

ochronie konkurencji i konsumentów * 

2. Należy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa powyżej w pkt 1, w której 

skład wchodzą poniższe podmioty*: 

1) ……………………………………………. 

2) ……………………………………………. 

3) ……………………………………………. 

4) ……………………………………………. 

 

*niewłaściwe skreślić 

 

UWAGA:  

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia niniejsze 

oświadczenie składa każdy z Wykonawców. 

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

Miejscowość, data         ..................................................... 

podpis osoby upoważnionej 

do reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik B 

/wzór/ 

ISTOTNE POSTANOWIENIA TREŚCI UMOWY  

 

 

W dniu .................... 2019 r. we Wrocławiu, pomiędzy: 

 Wyższą Szkołą Oficerską Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki z siedzibą we Wrocławiu, 

ul. Czajkowskiego 109, 

NIP 896-10-00-117, REGON 930388062, reprezentowaną przez: 

KANCLERZA            – .......................................................... 

zwaną dalej „Zamawiającym”,  

z jednej strony, a  

 (firma / siedziba / adres ) wpisaną do (CEDG. albo KRS),  

NIP (Wykonawcy) REGON (Wykonawcy), reprezentowaną przez: (imię i nazwisko osoby albo osób  

upoważnionych do reprezentacji Wykonawcy) zwaną dalej „Wykonawcą”, 

z drugiej strony, została zawarta umowa o następującej treści: 

 

Podstawę zawarcia umowy stanowi wynik przetargu w trybie przetargu nieograniczonego nr 

WNP/324/PN/2018, rozstrzygniętego w dniu <............>zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą Pzp”, pt.: ZAKUP 

WRAZ Z DOSTAWĄ WARZYW I OWOCÓW - NOWALIJEK NA POTRZEBY AWL. 

 
   

§ 1  

1. Zgodnie z wynikiem przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne Wykonawca zobowiązuje się 

do dokonania dostawy świeżych warzyw, nowalijek / owoców w zakresie określonym w załączniku nr 1 do 

niniejszej umowy, a Zamawiający zobowiązuje się do zapłacenia ceny. 

2.  Przez określenia użyte w dalszej części niniejszej umowy należy rozumieć: 

a. „towar” – produkty spożywcze wyszczególnione w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, 

b. „partia towaru” – określona ilość towaru wyprodukowanego, przetworzonego lub 

zapakowanego w praktycznie takich samych warunkach i dostarczonego do Zamawiającego w 

rozumieniu ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – 

spożywczych (t.j. Dz. U z 2016 r. poz. 1604 z późn. zm),  

c. „normy jakościowe”- normy zgodne z PN, 

d. „opakowanie” – zgodnie z wymogami zapisanymi w § 2,  

e. „odbiorca” – wyznaczona przez Zamawiającego osoba odpowiedzialna za odbiór ilościowy i 

jakościowy towaru w magazynie żywnościowym, 

f. ”WIJHARS” – Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych, 

g. „PIS” – Państwowa Inspekcja Sanitarna, 

h. „Wz” – dokument wydania zewnętrznego wystawiony przez Wykonawcę, 

i. Nowalijka – młode warzywo ukazujące się po raz pierwszy w sprzedaży w nowym sezonie 

wiosną, do nowalijek zalicza się w szczególności: sałatę, rzodkiewki, pomidory, młodą 

marchewkę, ogórki, szczypiorek, rzeżuchę (pieprzycę siewną), nać pietruszki, cebulkę dymkę. 

 

§ 2 

1.  Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar opisany w niniejszej umowie partiami, na warunkach w niej 

określonych, pod wskazany adres, przy czym: 

1) towar zaoferowany przez Wykonawcę będzie spełniał wymagania  określone w załączniku nr 1, 

2) towar winien spełniać wymogi zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z: 

a) Rozporządzeniem (WE) Nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. 

ustanawiającym ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującym Europejski Urząd 

ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającym procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności 

(Dz. Urz. UE L 31 z 1.02.2002 r., PL. ES rozdz. 15, t. 6, str. 463 z późn. zm.), 

b) Rozporządzeniem (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w 

sprawie higieny środków spożywczych z późniejszymi zmianami, i wydanych na jego podstawie 

przepisów wykonawczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004 r., PL.ES rozdz. 13, t. 34, str. 319 

z późn. zm.), 



Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  WNP/358/PN/2019 

 

 49 

c) Rozporządzeniem (WE) Nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 

2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz 

uchylającym Dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG (Dz. Urz. UE L 338 z 13.11.2004 r., str. 4 

z późn. zm.), 

d) Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie 

znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz. U. z 2015 r. poz. 29 z późn. zm.). 

2. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania w zakładzie, w którym prowadzona jest działalność 

gospodarcza związana z przedmiotem zamówienia, wdrożonego i funkcjonującego sytemu HACCP, przez 

cały okres realizacji umowy - dotyczy wszystkich pomieszczeń, budynków, magazynów, przeznaczonych 

przez Wykonawcę do zabezpieczenia realizacji umowy. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania przez 

cały okres realizacji umowy aktualnego zaświadczenia właściwego organu, o sprawowaniu nadzoru nad 

stosowaniem zasad wdrożonego i działającego sytemu HACCP nie dotyczy rolników/ sadowników 

indywidualnych, prowadzących gospodarstwa specjalistyczne – w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 

20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 277); w takim 

przypadku Zamawiający żądać będzie każdorazowo przy realizacji dostaw złożenia stosownego 

oświadczenia rolnika/sadownika, że asortyment objęty dostawą w całości pochodzi z prowadzonego 

przez Wykonawcę gospodarstwa rolnego/sadowniczego. 

 

§ 3 

1. Zamawiający zobowiązuje się odebrać przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 i zapłacić Wykonawcy 

cenę do wysokości kwoty brutto podanej przez Wykonawcę w ofercie, tj. do …………….zł brutto (słownie 

złotych:...................................................), w tym netto ……………… zł (słownie złotych: 

……………………………………….) oraz należny podatek VAT zgodnie z obowiązującymi stawkami 

podatku od towarów i usług. 

2. Cenę za dostarczoną partię towaru, zgodnie z cenami jednostkowymi zawartymi w załączniku nr 1 do 

niniejszej umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo 

wystawionej faktury VAT wraz z potwierdzeniem dostawy partii towaru, o której mowa w §1. 

3. W przypadku stwierdzenia braków w dostarczonej partii towaru, Zamawiający ma prawo wstrzymać się z 

zapłatą ceny do czasu ich usunięcia przez Wykonawcę. 

4. W razie stwierdzenia różnic ilościowych lub jakościowych w towarze, Zamawiający jest zobowiązany do 

zgłoszenia ich Wykonawcy niezwłocznie.  

5. W przypadku ustawowej zmiany stawek podatkowych (VAT) w okresie obowiązywania umowy, strony 

dopuszczają możliwość zmiany stawek podatkowych obowiązujących w umowie zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, w formie aneksu do niniejszej umowy. 

 

§ 4 

1.  Zamawiający zastrzega sobie prawo: 

1) jednostronnego zmniejszenia wielkości zamówienia na każdej z pozycji przedmiotu zamówienia (każdy 

asortyment) o maksimum 20% ilości ujętych w formularzu ofertowym. W takim zakresie odpowiednio 

może ulec modyfikacji wartość umowy; 

2) zwiększenia ilości jednej pozycji, kompensując to zmniejszeniem ilości innej pozycji w obrębie danej 

części zamówienia. Kompensacja nie może zmienić całkowitej wartości zamówienia. 

2.  Zamawiający nie będzie ponosił ujemnych skutków zmniejszenia ilości i wartości dostaw przewidzianych w 

umowie. 

§ 5 

Wykonawca zobowiązuje się do posiadania przez okres obowiązywania umowy, nw. aktualnych dokumentów:  

1. Polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej (deliktowej i kontraktowej) z rozszerzonym zakresem 

ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej ubezpieczonego za szkody osobowe lub rzeczowe wyrządzone 

przez produkty dostarczone przez Wykonawcę na kwotę ……….. zł. 

2. Potwierdzenia wdrożonego i działającego systemu HACCP w formie zaświadczenia wydanego przez 

Państwową Inspekcję Sanitarną lub Inspekcję Weterynaryjną o objęciu nadzorem funkcjonowania 

wdrożonego systemu HACCP; Aktualnej decyzji administracyjnej – jeżeli ustawy nakładają obowiązek 

posiadania takich uprawnień, z zastrzeżeniem zapisów określonych w ust. 5 niniejszego paragrafu. 

3. Potwierdzenia w zakresie prowadzonej działalności, z zastrzeżeniem zapisów określonych w ust. 5 niniejszego 

paragrafu, tj.: 

a) właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej w sprawie zatwierdzania, warunkowego 

zatwierdzania, przedłużania warunkowego zatwierdzania zakładów, które produkują lub wprowadzają do 

obrotu żywność pochodzenia nie zwierzęcego lub wprowadzają do obrotu produkty pochodzenia 

zwierzęcego, nieobjęte urzędową kontrolą organów Inspekcji Weterynaryjnej, zgodnie z art. 62 ust.1 pkt 

2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 149) 

- jeżeli ustawa nakłada obowiązek posiadania takich uprawnień;  

lub   
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b) właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej potwierdzającą spełnienie wymagań  koniecznych 

do zapewnienia higieny w procesie produkcji lub obrocie artykułami będącymi przedmiotem zamówienia 

oraz do zapewnienia właściwej jakości zdrowotnej tych artykułów wydaną dotychczas na podstawie ww. 

ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia);  

4. Potwierdzenia o zgłoszeniu działalności gospodarczej w zakresie produkcji, składowania, 

konfekcjonowania i obrotu artykułami rolno – spożywczymi wydane przez Wojewódzkiego Inspektora 

Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania 

lub siedzibę Wykonawcy, zgodnie z art. 12 ust. 1  ww. ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości 

handlowej artykułów rolno – spożywczych; – jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich 

uprawnień, z zastrzeżeniem zapisów określonych w ust. 5 niniejszego paragrafu. 

5. Wymagania określone odpowiednio w ust. 2, 3, 4 nie dotyczą rolników/sadowników indywidualnych, 

prowadzących gospodarstwa specjalistyczne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o 

ubezpieczeniu społecznym rolników, w stosunku do których, każdorazowo przy dostawie partii towaru, 

Zamawiający żąda złożenia stosownego oświadczenia, że asortyment objęty dostawą w całości pochodzi 

z prowadzonego przez Wykonawcę gospodarstwa rolnego/sadowniczego. 

 

 

§ 6 

1. Zamawiający zamawia u Wykonawcy towar z dostawą na koszt i ryzyko Wykonawcy, do magazynu 

Zamawiającego. 

2. Dostawy będą realizowane sukcesywnie na każdorazowe zamówienie, składane przez Zamawiającego,  co 

najmniej 48 godzin przed datą dostawy,  z możliwością dokonania korekty zamówienia na 24 godziny przed 

dostawą towaru; 

3. Dostawa do Zamawiającego będzie się odbywała w godzinach określonych w załączniku nr 1 do umowy.. 

4. Wykonawca dostarczy towar, specjalistycznym transportem własnym lub innego przewoźnika. Wykonawca 

jest zobowiązany do wniesienia towaru do magazynu Zamawiającego, budynek 112, I piętro. 

5. Dowóz towaru odbędzie się transportem ubezpieczonym, na koszt Wykonawcy. 

6. Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za braki i wady powstałe w czasie transportu towaru oraz 

ponosi z tego tytułu wszelkie skutki prawne. 

7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach związanych z funkcją jaką pełni Zamawiający (np. związanych 

z Osiąganiem Wyższych Stanów Gotowości Bojowej, szkoleń poligonowych, szkoleń rezerw osobowych) 

Wykonawca zobowiązany jest do dostaw do miejsc stacjonowania lub miejsc szkoleń poligonowych 

własnym transportem na własny koszt. 

8. Wykonawca wyraża zgodę na poddanie się rygorom procedur bezpieczeństwa zgodnie z wymogami ustawy 

z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1432) w zakresie działania 

„Wewnętrznych Służb Dyżurnych” oraz procedur związanych z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie 

informacji niejawnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1167), przyjętych u Zamawiającego w czasie dostarczania 

towaru do Zamawiającego. 

7.     Zamawiający zobowiązuje się: 

1) składać Wykonawcy zamówienie opatrzone podpisem upoważnionych osób i pieczęcią Zamawiającego 

(telefonicznie lub faksem), w którym wyszczególni: 

a) nazwę i adres Wykonawcy, 

b) nazwę i adres Zamawiającego, 

c) numer i datę zamówienia,  

d) asortyment i ilość – partię towaru;   

e) termin dostawy partii towaru 

2)  przesłać Wykonawcy faksem korektę ilości zamówionych w ramach partii towaru produktów z 

dobowym wyprzedzeniem lub najpóźniej w ostatni dzień roboczy przed dniem dostawy.  

 

§ 7 

1.  Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że towar dostarczany w ramach umowy jest wolny od wad 

jakościowych i ilościowych.  

2.   Termin przydatności do spożycia w chwili dostawy do Zamawiającego, nie może być krótszy niż ¾ okresu, 

w którym towar zachowuje zdatność do spożycia, opisaną na opakowaniu lub w Polskiej Normie. 

 

§ 8 

1. Dla określenia jakości odbieranego towaru Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli przez inspektora 

PIS (IW) lub WOMP (także w obecności uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego) w zakresie: 

procesów technologicznych, jakości surowców użytych do produkcji, stanu sanitarno – higienicznego 

pomieszczeń, urządzeń i maszyn produkcyjnych, higieny osobistej zatrudnionego personelu, warunków 

socjalnych, warunków magazynowania surowców i gotowych przetworów, sposobu transportu towaru. 
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2. Wykonawca wyraża zgodę na pobieranie prób żywności i jej przebadanie we właściwym miejscowo (dla 

Zamawiającego) laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej lub innego 

akredytowanego laboratorium (w tym dwukrotnie na koszt Wykonawcy), celem określenia jakości 

zdrowotnej i handlowej dostarczanych, w ramach niniejszej umowy towarów.  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo, przynajmniej raz w czasie trwania umowy, do wykonania na koszt 

Wykonawcy badań, w zakresie zgodności dostarczanych produktów z normami jakościowymi. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgodności norm jakościowych dostarczanych 

produktów z jakością  ustaloną w załączniku nr 1 niniejszej umowy kilkakrotnie w czasie trwania umowy. 

Prawo do kontroli (tj. pobrania prób i badania dostarczonego towaru) w imieniu Zamawiającego 

przysługuje właściwemu miejscowo organowi Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-

Spożywczych. Koszt pobrania prób i badania żywności poniesie Zamawiający, z zastrzeżeniem zapisów w 

ust. 3, jeżeli nie potwierdzi się ocena jakości dostarczonych towarów  dokonana przez Zamawiającego. 

5. W przypadku dwukrotnego naruszenia norm jakościowych określonych umową, potwierdzonego przez 

uprawnione laboratoria bądź dwukrotnego stwierdzenia nieprawidłowości przez organy i w zakresie 

opisanym w § 8 ust. 1 umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy.  

 

§ 9 

1.  Ilościowy i jakościowy odbiór towaru będzie dokonywany przez Zamawiającego, w jego magazynie 

w oparciu o złożone zamówienie, obowiązujące normy jakościowe oraz zgodnie z procedurami systemu 

HACCP na podstawie dostarczonych wraz z towarem faktur.  

2.   W przypadku różnic jakościowych lub ilościowych, przy odbiorze towaru, Zamawiający wypisze protokół 

reklamacyjny, którego odbiór potwierdzi osoba dostarczająca towar w imieniu Wykonawcy – zgodnie z 

załącznikiem nr 2.  

3.    Do momentu przekazania towaru do magazynu Zamawiającego odpowiedzialność za ten towar spoczywa na 

Wykonawcy.  

4.  Wykonawca przez okres trwania umowy poddaje się stałemu nadzorowi właściwego miejscowo 

Państwowego Inspektora Sanitarnego lub Inspektora Weterynaryjnego, Inspektora WOMP (działającego w 

obecności przedstawiciela PIS lub IW) w zakresie: procesów technologicznych, jakości surowców użytych 

do produkcji, stanu sanitarno – higienicznego pomieszczeń, urządzeń i maszyn produkcyjnych, higieny 

osobistej zatrudnionego personelu, warunków socjalnych, warunków magazynowania surowców i gotowych 

przetworów, sposobu transportu towaru, oraz w zakresie stosowania i funkcjonowania wdrożonego systemu 

HACCP. 

5.  W przypadku dostawy partii towaru przez podmiot trzeci, Wykonawca upoważnia ten podmiot do 

przekazania towaru zgodnie z warunkami umowy, w tym także do potwierdzenia braków ilościowych  

i jakościowych oraz podpisania protokołu reklamacyjnego. 

 

§ 10 

1. W przypadku dostarczenia towaru z wadami (dotyczy to także zmiany ilości towaru lub niezgodności 

asortymentu) Zamawiający w ramach postępowania reklamacyjnego może odmówić jego przyjęcia i żądać 

wymiany na towar wolny od wad. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Wykonawca zobowiązany jest, 

w terminie 24 godzin od chwili zgłoszenia reklamacji (podpisania protokołu reklamacji przez strony umowy 

lub osoby, które na podstawie niniejszej umowy są uprawnione do podpisania protokołu), do dostarczenia 

towaru wolnego od wad bez prawa żądania dodatkowych opłat z tego tytułu.  

2. Zamawiający, według własnego uznania może zrezygnować z żądania wymiany towaru na towar wolny od 

wad, w przypadku gdy otrzymanie towaru, wskutek braku zachowania terminu, stało się dla Zamawiającego 

zbędne.  

3. Zamawiający po stwierdzeniu widocznych lub ukrytych wad jakościowych towaru podczas odbioru lub 

wynikłych podczas magazynowania, pozostawi towar do dyspozycji Wykonawcy, zgodnie z zasadami 

systemu HACCP dla Zamawiającego. 

4. Zamawiający o stwierdzonych wadach jakościowych powiadomi niezwłocznie telefonicznie lub faksem 

Wykonawcę, i Inspektora WOMP oraz potwierdzi to przesłaniem protokołu reklamacyjnego do 

Wykonawcy, i Inspektora WOMP. Wzór protokołu reklamacyjnego stanowi załącznik nr 2 do niniejszej 

umowy. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do decydowania o sposobie regulowania powstałych niedoborów, 

wymianie towaru na wolny od wad lub korekcie faktury. 

6. W przypadku dostarczenia towaru środkiem transportu niespełniającym wymagań ustawowych, 

Zamawiający może odmówić jego przyjęcia, żądając wymiany towaru i ponownego dostarczenia go 

środkiem transportu spełniającym wymagania, w czasie do 24 godzin licząc od momentu stwierdzenia 

dostawy wadliwym środkiem transportu. Zamawiający, wedle własnego uznania, może zrezygnować  

z żądania wymiany towaru na towar wolny od wad, w przypadku gdy otrzymanie towaru wskutek braku 

zachowania terminu, stało się dla Zamawiającego zbędne. W takim przypadku Zamawiającemu służy prawo 

żądania korekty faktury. 
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§ 11 

1.  W przypadku stwierdzenia słuszności reklamacji (po wyczerpaniu drogi postępowania określonej w § 10) 

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia towaru wolnego od wad w terminie 2 dni od daty wydania 

orzeczenia, bez prawa żądania dodatkowych opłat z tego tytułu. Zamienna partia towaru podlega odbiorowi 

jakościowemu, zgodnie z § 8 niniejszej umowy. 

2.   Zamawiający zastrzega sobie (wedle własnego uznania) możliwość rezygnacji z dostarczenia towaru 

wolnego od wad i zażądania niezwłocznej korekty wystawionej faktury poprzez zmniejszenie jej wartości o 

wartość towaru wadliwego.  

3.   Jeżeli Wykonawca nie uzna reklamacji, rozstrzygnięcie sporu nastąpi na drodze  postępowania sądowego. 

 

§ 12 

W przypadku wystąpienia zatruć spowodowanych złą jakością dostarczonego towaru Wykonawca zobowiązany 

jest pokryć wszelkie koszty leczenia osób poszkodowanych i przeprowadzenia koniecznych zabiegów 

sanitarnych, a także szkody poniesione przez Zamawiającego. 

 

§ 13 

1. Zapłata należności za dostarczony towar nastąpi w formie polecenia przelewu, z rachunku Zamawiającego 

na rachunek bankowy Wykonawcy umieszczony na fakturze, w terminie do 30 dni od daty otrzymania 

prawidłowo wystawionej faktury przez Zamawiającego.  

2. Na oryginale faktury wysyłanej do Zamawiającego, Wykonawca wymieni: 

1) asortyment środków spożywczych,  

2) opakowanie jednostkowe środka spożywczego, 

3) ilość towaru zgodną z ilością na specyfikacji wysyłkowej (WZ), 

4) jednostkę miary, 

5) cenę jednostkową netto, 

6) stawkę podatku VAT,  

7) kwotę VAT, 

8) wartość brutto, 

9) nr umowy. 

3.   Wystawiona przez Wykonawcę faktura winna zawierać wyłącznie towary wynikające z umowy, której 

dotyczy dostawa. Jeżeli dostawa dotyczy towaru z dwóch różnych umów, Wykonawca zobowiązany jest do 

wystawienia dwóch oddzielnych faktur.  

4. W przypadku niedopełnienia powyższych wymagań oraz niedołączenia do faktury dokumentów 

wymienionych w § 14, Zamawiający wstrzyma się od zapłaty całości lub części należności do czasu 

uzupełnienia dokumentów i skorygowania faktury, przy czym termin zapłaty liczy się od dnia ich 

uzupełnienia bądź daty dostarczenia skorygowanej faktury. 

5.  Wykonawca zobowiązuje się, pod rygorem nieopłacenia faktury przez Zamawiającego, do dostarczenia 

wyłącznie produktów będących przedmiotem umowy oraz w ilościach i wartości przewidzianych umową. 

6.  W przypadku przekroczenia ilości i wartości dostaw (także ilości i wartości dostaw wynikających z 

poszczególnych zamówień) oraz zmiany asortymentu wymienionego w załączniku nr 1 umowy, 

Zamawiający odmówi dokonania z tego tytułu zapłaty z zastrzeżeniem § 4 ust. 1. 

7.   W przypadku dostarczania przez Wykonawcę towaru w zbiorczych opakowaniach zwrotnych Zamawiający 

dokonuje zwrotu niniejszych opakowań  przy następnej dostawie. Rozliczenie zbiorczych opakowań 

zwrotnych polega na wpisie dostarczanych/ zwracanych ilości  przez Odbiorcę. Wpis powyższy dokonuje 

się w dowodach dostaw ( Wz). 

 

§ 14 

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do każdej partii wysyłanego towaru, dokumenty wysyłkowe takie jak: 

1. Szczegółową specyfikację wysyłkową (WZ),  

2. Komisyjny protokół załadowania towaru (w przypadku dostaw obcym transportem). 

 

 

§ 15 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy 

w następujących przypadkach i wysokości:  

1) 10% wartości niezrealizowanej umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy lub jej części, względnie 

rozwiąże ją ze skutkiem natychmiastowym z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, 

lub gdy Wykonawca odstąpi od umowy lub jej części, względnie ją rozwiąże ze skutkiem 

natychmiastowym, z powodów leżących po jego stronie; 
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2) 2% wartości dostawy partii towaru z wadami za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia w dostarczeniu 

zamówionych wyrobów wolnych od wad w miejsce wadliwych wyrobów, o których mowa  

w § 10 ust. 1; 

3) 1 % wartości dostawy partii towaru niezrealizowanej w terminie przewidzianym na realizację 

zamówienia, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w stosunku do terminu dostawy, określonego w 

zamówieniu złożonym przez Zamawiającego lecz nie mniej niż 30 zł za każdy dzień opóźnienia; 

4) 500 zł każdorazowo za brak oświadczenia wymaganego przez Zamawiającego w sytuacji, o której 

mowa w § 5 ust. 5,  

2. Kary umowne oblicza się według wartości brutto określonej w niniejszej umowie w § 3 ust. 1. Zamawiający 

zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie 

cywilnym, w przypadku jeśli szkoda wynikła z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy 

określonego w ust. 1 powyżej przewyższa wartość zastrzeżonej kary umownej bądź wynika z innych 

tytułów niż zastrzeżone. 

3. Wysokość kar umownych nie może przekroczyć 30% wartości brutto umowy.  

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia. 

5. Wykonawca nie będzie mógł zwolnić się od odpowiedzialności względem Zamawiającego z powodu, że 

niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez niego było następstwem niewykonania lub 

nienależytego wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy przez jego kooperantów lub podwykonawców. 

 

 

§ 16 

1. Zamawiającemu służy prawo odstąpienia od umowy lub rozwiązania jej ze skutkiem natychmiastowym  

i naliczenia kar umownych zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 1) umowy, w szczególności gdy: 

1. nastąpi trzykrotne uchybienie terminów dostaw partii towaru, 

2. Wykonawca nie przestrzega warunków jakościowych towaru, sanitarnych produkcji, wymagań 

dotyczących transportu, lub opakowań oraz innych postanowień umowy, 

3. w przypadku otrzymania przez Zamawiającego kopii decyzji wydanej przez właściwy organ urzędowej 

kontroli jakości o wstrzymaniu produkcji lub unieruchomieniu zakładu, 

4. nastąpi zaniechanie realizacji dostaw, 

5. Wykonawca co najmniej dwukrotnie naruszy parametry jakościowe dostarczonych towarów określone w 

niniejszej  umowie, 

6. Wykonawca bez zgody zamawiającego dokona zmian ilościowych lub asortymentowych zamówienia,  

7. Wykonawca nie przedłuży ważności dokumentów żądanych przez Zamawiającego (polisa  

ubezpieczeniowa, potwierdzenie wdrożonego systemu HACCP), w przypadku upływu okresu na które 

zostały wydane lub utraty ich ważności oraz niedostarczenia Zamawiającemu kserokopii dokumentu 

(potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę)  potwierdzającego zachowanie ciągłości 

powyższych dokumentów. 

8. Wykonawca nie przystąpi do realizacji umowy.  

9. W przypadku trzykrotnego uchybienia obowiązkowi złożenia oświadczenia wymaganego przez 

Zamawiającego w sytuacji, o której mowa w § 5 ust. 5. 

10. Zamawiający ma prawo realizować prawo odstąpienia, w przypadkach zastrzeżonych w niniejszej 

umowie, w terminie do 14 dni od dnia powzięcia informacji o okolicznościach uprawniających do 

skorzystania z tego prawa. 

11. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może 

odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W 

takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego jemu z tytułu wykonania 

części umowy. 

 

§ 17 

1. Zbycie wierzytelności przysługujących Wykonawcy z tytułu zawarcia niniejszej umowy wymaga pisemnej 

zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności. 

2. Wykonawca nie może przekazać praw i obowiązków wynikających z umowy na osoby trzecie. 

 

§ 18 

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy stosuje się przepisy: 

a. Kodeksu cywilnego, 

b. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, 

2. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, w tym otrzymują: Egz. Nr 1 – 

Zamawiający, Egz. Nr 2 – Wykonawca.  

3. Integralną częścią umowy jest załącznik nr 1 – wykaz asortymentu. 
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4. Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku stwierdzenia, iż którekolwiek z postanowień Umowy jest z 

mocy prawa nieważne lub bezskuteczne, okoliczność ta nie będzie miała wpływu na ważność i skuteczność 

pozostałych jej postanowień, chyba że z okoliczności wynikać będzie w sposób oczywisty, iż bez 

postanowień bezpośrednio dotkniętych nieważnością lub bezskutecznością Umowa nie zostałaby zawarta.  

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 powyżej, Strony zobowiązane będą zawrzeć aneks do Umowy, w 

którym sformułują postanowienia zastępcze, których cel będzie równoważny lub zbliżony do celu 

postanowień nieważnych lub bezskutecznych 

6. Spory wynikające z realizacji Umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

 

§ 20 

Umowa obowiązuje od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia 30.09.2019 r. (część I) 

                                 od dnia podpisania umowy do dnia 31.08.2019 r. (część II) 

 

 

 

 

 

 

 

                               

           ZAMAWIAJĄCY                                            WYKONAWCA 

    

         .........................................                                                            ........................................ 
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Załącznik nr 2 do umowy  

 

(WZÓR) 

 

Protokół reklamacyjny 

 

Wykonawca:……………………………………………………………………….Umowa …../………/…… 

Data i godz. dostawy : ……………………………………………………....................................................... 
Przyczyny reklamacji: dotycząca wad jakościowych dostarczonego asortymentu:  
Nazwa produktu reklamowanego: …………………………………………………………………………….. 

Producent:………………………………………………………………………………………...................... 

Ilość reklamowana: ….………………………………………………………………………………………… 

Nr  partii produktu reklamowanego: …………..............……………………………………………………… 

Szczegółowy opis wad jakościowych produktu: 

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

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

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

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

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

Odmowa przyjęcia i żądanie wymiany: tak/nie (niepotrzebne skreślić) 

Data i godz. do kiedy ma zostać dostarczony towar na wolny od wad: ………………………………………. 

Przyczyny reklamacji:  dotyczące terminowości dostawy: ………………………….………………………. 

Opis:………………………………………………………………………………………………………….... 

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

Data i dokładna godzina dostawy (lub braku dostawy):………………………….……………………………. 

Odmowa przyjęcia i żądanie wymiany: tak/nie (niepotrzebne skreślić) 

Rezygnacja z wymiany: tak/nie (niepotrzebne skreślić) 

Data i godz. do kiedy towar ma zostać dostarczony: ………………………………………………………….. 

Przyczyny reklamacji:  dotyczące warunków transportu:…………………….…………………………….. 

Szczegółowy opis:……………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

Odmowa przyjęcia i żądanie dostarczenia transportem zgodnym z wymogami: tak/nie (niepotrzebne skreślić) 

Rezygnacja z wymiany: tak/nie (niepotrzebne skreślić) 

Data i godz. do kiedy towar ma zostać dostarczony: ………………………………………………………….. 

Przyczyny reklamacji: dotyczące opakowania i oznakowania:……………………………………………… 

Szczegółowy opis niezgodności:…………………………..…………………………………………………… 

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

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

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

Odmowa przyjęcia i żądanie wymiany: tak/nie (niepotrzebne skreślić) 

Rezygnacja z wymiany: tak/nie (niepotrzebne skreślić) 

Data i godz. do kiedy towar ma zostać dostarczony: ………………………………………………………….. 

 

 *-wypełnić właściwe punkty odnoszące się do szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia i zapisów umowy 

 

          ZAMAWIAJĄCY 

(lub przedstawiciel zamawiającego )                                                                              WYKONAWCA 

   ………………………………                                                                     (lub przedstawiciel wykonawcy) 

           

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

               data i czytelny podpis 

    ………………………………       

                               

      (data i czytelny podpis)         

                                                                                                                               

                                                                                                                                      

 


