Rejestr zamówień publicznych DPS nr 11/2020
Nr sprawy: DA.271.011.2020
W/
/2020

Kraków, dnia 26.11.2020

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.
Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Kluzeka 6, zwany dalej Zamawiającym zaprasza do
wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: dostawę różnych
produktów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Kluzeka 6 w okresie do
30.06.2021r.
Adres Zamawiającego: 31-222 Kraków, ul. Kluzeka 6.
strona internetowa: www.dpskluzeka.pl
adres e-mail; dpskluzeka@dpskluzeka.pl
PEPPOL 9451432864
tel.12 415-25-92; fax 12 4447062;
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.
1. Zamówienie publiczne udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą
Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843
z późn. zm.) i przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie.
2. Ilekroć w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia użyte jest pojęcie
„ustawa pzp”, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych, o której mowa w punkcie 1 niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, zwanej dalej SIWZ lub specyfikacją.
3. Wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp.
4. Zgodnie z art. 9 ustawy pzp postępowanie prowadzi się w języku polskim, z zachowaniem
formy pisemnej.
III.
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.
Termin realizacji zamówienia: do 30.06.2021r.
IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
CPV – 1580000-6;1540000-2;15600000-4
Przedmiotem zamówienia jest: dostawa różnych produktów spożywczych do Domu Pomocy
Społecznej w Krakowie w okresie od dnia podpisania umowy do 30.06.2021 roku.
Realizacja zamówienia odbywać się będzie w miesiącach: styczeń - czerwiec.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5.1.-5.9. do SIWZ.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji tj. prawa do jednostronnego
zmniejszenia dostawy przedmiotu zamówienia wymienionego w załączniku nr 5.1.-5.9. do SIWZ.
Zakres przedmiotu zamówienia może być pomniejszony do 20 % ogólnej wartości przedmiotu tj.
zostanie zrealizowany w min. 80%.
2. Warunki dodatkowe:
a) Podana cena brutto na realizację całego zamówienia określonego w załączniku nr 5.1.-5.9. do
SIWZ winna uwzględniać wszelkie rabaty i upusty zastosowane dla Zamawiającego. Podana
przez Wykonawcę cena brutto będzie traktowana przy ocenie ofert jako cena ostateczna.
b) Wykonawca zobowiązuje się dostarczać wraz z rozładunkiem do magazynu Zamawiającego
zamówiony towar świeży, I gatunku, dopuszczony do obrotu zgodnie z obowiązującymi
normami, atestami, terminami przydatności do spożycia, z nienaruszonymi cechami
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c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

pierwotnymi opakowania - w tym szczególnie towar spełniający wymogi Polskiej Normy,
wymogi określone w ustawie z 25.08.2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz.U.
z 2019, poz. 1252 z późn. zm.) oraz zgodny z ustawą z dnia 21 grudnia 2000r. Jakość handlowa
artykułów rolno-spożywczych (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 2178 z późn. zm.).
Każdy oferowany artykuł powinien być oznakowany etykietą zawierającą następujące dane:
nazwa towaru, nazwa producenta, termin przydatności do spożycia.
Koszty transportu i rozładunku obciążają Wykonawcę.
Transport art. spożywczych wykonywany będzie środkami transportu spełniającymi
wymagania sanitarne.
Wykonawca realizuje dostawy w zamówieniach częściowych, określonych przez
Zamawiającego i przekazanych Wykonawcy telefonicznie, faksem, mailem najpóźniej w dniu
poprzedzającym dostawę.
Od momentu dostawy towaru do magazynu Zamawiającego koszty w całym okresie korzystania
z przedmiotu zamówienia (koszty przechowywania, koszty przetworzenia) są kosztami
Zamawiającego, jednakowymi dla wszystkich Wykonawców.
Ofertę sporządza się w języku polskim (łącznie z wymaganymi dokumentami), z zachowaniem
formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Zamawiający informuje, iż ilości wskazane w załącznikach nr 5.1-5.9. są wielkościami
orientacyjnymi, przyjętymi dla celu porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian ilości poszczególnego asortymentu (ilości
poszczególnego towaru) objętego umową wg. potrzeb Zamawiającego.
Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze z tytułu
zmniejszenia zamówienia.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
Warunki udziału w postępowaniu:
5.1. Niepodleganie wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych Wykonawcy, wspólników konsorcjum oraz innych podmiotów, na
których zasoby powołuje się Wykonawca.
5.2. Podstawy wykluczenia Wykonawcy, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt. 1 Pzp, tzn.
Zamawiający wykluczy Wykonawcę:
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1
ustawy z dnia 15 maja 2015r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 814)
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 (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1228);
UWAGA: Powyższe przesłanki skutkujące wykluczeniem wykonawcy z postępowania dotyczą nie tylko wykonawcy
ale także: każdego ze wspólników konsorcjum oraz każdego podmiotu, na którego zasoby powołuje się
wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ
SPEŁNIANIE WARUNKÓW
PODSTAW WYKLUCZENIA.

LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK

6.1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy wypełnione w zakresie
wskazanym w pkt. 5 i 5.2.1 niniejszej specyfikacji oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek
wykluczenia z postępowania.
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6.2. Odpis 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, czyli tych, o których mowa
w punkcie 5.2 ppkt 1 niniejszej SIWZ;
6.3. Dokumenty podmiotów zagranicznych:
1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani
nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert;
2. 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 w pkt. 6.2. specyfikacji, 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. Przepis dotyczący terminu
wystawienia dokumentu stosuje się odpowiednio.
6.4. Dokumenty, które wykonawcy muszą złożyć w ofercie:
1. Wypełniony druk "OFERTA", stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji.
Do oferty należy dołączyć aktualne dokumenty potwierdzające status prawny Wykonawcy
np. odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej. Oferta nie musi zawierać tych dokumentów w przypadku wskazania przez
Wykonawcę w druku OFERTA, że są one dostępne w formie elektronicznej pod
określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych.
Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z dokumentów
dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost
z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy, to do oferty należy dołączyć
stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie;
2. Wypełniony załącznik nr 2 do SIWZ, stanowiący oświadczenie Wykonawcy dotyczące
przesłanek wykluczenia z postępowania, o których mowa w punktach 5.1 oraz 5.2.1 SIWZ;
3. Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawców ubiegających się
o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź
kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie;
W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (tzw. konsorcjum)
wspólnicy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do
oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, podpisane przez osoby upoważnione do
składania oświadczeń woli każdego ze wspólników
4. Zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeżeli dotyczy);
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
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 (art. 22a ust. 2
ustawy pzp).
5. załącznik nr 5.1-5.9. do SIWZ - przedmiot umowy.
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6.5. Terminy składania innych dokumentów niż wymienione w punkcie 6.4. SIWZ:
1. Zgodnie z art. 24 ust. 11 Prawa zamówień publicznych, Wykonawca, w terminie 3 dni od
dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5,
przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Prawa zamówień
publicznych. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że
powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu
o udzielenie zamówienia.
2. Zamawiający może wezwać Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do
złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia
oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.
1 ustawy Pzp.
UWAGA:
Dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia, czyli dokumenty
o których mowa w punkcie 6.1 będą musieli złożyć odpowiednio: Wykonawca,
(w przypadku składania oferty wspólnej – każdy ze wspólników konsorcjum) oraz
podmioty, na których zasoby powołuje się Wykonawca w celu spełnienia warunków
udziału w postępowaniu.

VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJACEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW,
A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ
Z WYKONAWCAMI.
1. W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje przekazywane będą drogą elektroniczną lub faxem. W przypadku, gdyby
Wykonawca nie posiadał poczty elektronicznej musi to zgłosić Zamawiającemu. W takiej
sytuacji porozumiewanie będzie następowało za pomocą faksu. Strona, która otrzymuje
dokumenty lub informacje pocztą elektroniczną, lub faksem, zobowiązana jest bez
wezwania strony przekazującej dokument lub informację do niezwłocznego
potwierdzenia faktu ich otrzymania.
2. Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym strony postępowania otrzymały
informację za pomocą poczty elektronicznej lub faksu.
3. Dokumenty lub informacje przekazywane Wykonawcy faxem lub drogą elektroniczną będą
przesyłane na adres poczty elektronicznej lub nr faxu wskazany przez Wykonawcę
w ofercie.
4. Uprawnionym do bezpośrednich kontaktów z Wykonawcami są pracownicy Zamawiającego
Mirosława Twaróg, Martyna Celian
5. Wyjaśnienia oraz modyfikacja treści specyfikacji:
a. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego (z pisemną prośbą - wnioskiem)
o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie,
jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem,
że wniosek o wyjaśnienie SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia,
w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
b. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym
przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz umieści taką informację na stronie
internetowej (www.dpskluzeka.pl w zakładce Zamówienia publiczne).
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W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji
Zamawiający udostępnia na stronie internetowej.
d. Jeżeli zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany
treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
w Biuletynie Zamówień Publicznych.
c.

VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.
1. Wykonawca jest związany ofertą 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania
ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu
związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu
o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.
Przygotowanie oferty
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, sam lub jako partner konsorcjum.
2. Ofertę należy przygotować według wymagań określonych w niniejszej SIWZ.
3. Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania
Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia).
4. Upoważnienie osób do podpisywania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów.
Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego
status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru) to do oferty należy dołączyć
oryginał stosownego pełnomocnictwa lub notarialnie poświadczoną kopię. W przypadku
udzielenia pełnomocnictwa wymagana jest forma i rodzaj pełnomocnictwa właściwy
do poszczególnych czynności.
5. Wzory wymaganych przez Zamawiającego dokumentów dołączonych do niniejszej SIWZ
muszą zostać przez Wykonawcę odpowiednio wypełnione (bądź też przygotowane przez
Wykonawcę w formie zgodnej z treścią SIWZ), podpisane przez osoby uprawnione
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
6. Wszystkie dokumenty dotyczące oferty muszą być sporządzone w języku polskim, a oferta
napisana na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie, długopisem bądź niezmywalnym
atramentem. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej.
7. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1010 ze zm.), Wykonawca powinien to wyraźnie
zastrzec w ofercie i odpowiednio oznaczyć zastrzeżone informacje: wskazane jest
wyodrębnienie dokumentów zawierających zastrzeżone informacje, nie podlegają
zastrzeżeniu informacje obejmujące: nazwę (firmę) oraz adres Wykonawcy, cenę oferty,
termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności.
8. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były kolejno ponumerowane i złączone w sposób
uniemożliwiający zmianę zawartości oferty.
9. Każda zapisana strona oferty powinna być parafowana przez osoby uprawnione do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
10. Druk Oferty (zał. nr 1) powinien być opieczętowany pieczęcią firmową oraz imiennymi
pieczęciami osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
11. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osoby
podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania.
12. Załącznik nr 5.1-5.9. do SIWZ - przedmiot zamówienia
13. Opakowanie i oznakowanie ofert oraz termin składania ofert.
Oferty należy składać w nieprzejrzystych i zaklejonych kopertach lub opakowaniach
a) koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana do Zamawiającego na adres – Dom
Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Kluzeka 6, oznakowana następująco:
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Przetarg nieograniczony - zamówienie publiczne nr 11/2020. Oferta na: „dostawę
różnych produktów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej w Krakowie,
ul. Kluzeka 6”.
Nie otwierać przed 08.12.2020 . godz. 8 30.
b) koperta wewnętrzna powinna być zaadresowana i oznakowana jak wyżej, a ponadto
opatrzona nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy
W przypadku braku ww. danych Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia
mogące wyniknąć z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed
wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą
kurierską - jej nieotwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.
14. Sposób postępowania z ofertami złożonymi po terminie.
Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone na zasadach określonych w art. 84 ust.2
ustawy pzp.
X. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.
Oferty należy składać na adres:
Dom Pomocy Społecznej ul Kluzeka 6, 31-222 Kraków nie później niż do dnia 08.12.2020. do
godz. 8 00 (na dziennik podawczy – administracja: osobiście, za pomocą operatora pocztowego lub kuriera).
Sposób postępowania z ofertami złożonymi po terminie.
Oferty złożone po terminie zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom.
Otwarcie ofert.
Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się w dniu 08.12.2020. o godz. 8
Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Kluzeka 6.
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w administracji w Domu

Przebieg publicznego otwarcia ofert:
Przewodniczący komisji:
a) bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia;
b) podczas otwarcia ofert podaje nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje
dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności
zawartych w ofertach.
Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje
dotyczące:
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
b) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych
w ofertach.
XI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.
1. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej SIWZ powinien
w cenie brutto ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania
przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić inne opłaty i podatki, a także ewentualne upusty
i rabaty zastosowane przez Wykonawcę.
2. 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 towaru, których dostawa będzie prowadzić do jego powstania,
oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
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3. Wartość brutto danej pozycji jest to iloczyn ceny jednostkowej brutto razy przewidywana
ilość.
4. Wartość brutto załącznika jest to suma wartości brutto poszczególnych pozycji.
5. Suma wszystkich wartości brutto załączników stanowić będzie cenę oferty, którą należy wpisać
do Formularza Oferty.
6. Wykonawca nie może dokonywać żadnych zmian w zakresie ilości jednostek podanych
w załączniku nr 5.1-5.9.
7. Wykaz asortymentu stanowiący załącznik nr 5.1-5.9. do SIWZ jest dokumentem
informacyjnym, pomocnym Wykonawcy przy obliczeniu ceny oferty.
XII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJACY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU
OCENY OFERT.
Kryteria oceny:
1. cena oferty - 100 %
Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje komisja według następujących zasad:
W tym kryterium oferta może uzyskać max. 100 pkt
1% odpowiada w punktacji końcowej 1 pkt
Ocena będzie następowała wg wzoru:
CN X 100 pkt X 100 %
C=
CO (wyrażona w pkt)*
Gdzie:
C - ocena oferty badanej w kryterium cena
CN - najniższa oferowana cena
CO - cena oferty badanej
2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom przedstawionym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz SIWZ i została
oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w punkcie 1 kryterium wyboru.
3. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców,
którzy złożyli oferty, na zasadach i w trybie art. 92 ustawy.
XIII.
INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY NA
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE.
1. Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych we wzorze stanowiącym załącznik nr 4 do
niniejszej specyfikacji i terminie określonym w art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy. Termin ten może
ulec zmianie w przypadku złożenia odwołania przez któregoś z Wykonawców. O nowym
terminie zawarcia umowy Wykonawca zostanie poinformowany po zakończeniu postępowania
odwoławczego.
2. Wybrany Wykonawca zostanie powiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy jak
również o wszelkich ewentualnych dodatkowych formalnościach, jakie winny zostać
dopełnione w celu zawarcia umowy.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród
pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą
przesłanki, o których mowa w art. 93 ust.1 ustawy Pzp dot. unieważnienia postępowania.
4. Jeśli Wykonawcą jest spółka cywilna przedłożyć należy wyciąg z umowy spółki oraz
ewentualną uchwałę wszystkich wspólników w zakresie należytej reprezentacji (art. 866 k.c.).
W przypadku, gdy umowę podpisuje jeden ze wspólników spółki cywilnej, pozostali jej
przedsiębiorcy muszą przedłożyć stosowne dla niego upoważnienie do reprezentowania
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w sprawie (wybór Wykonawcy będącego spółką cywilną, skutkuje podpisaniem umowy
ze wszystkimi przedsiębiorcami prowadzącymi w tej formie i nazwie działalność gospodarczą).
XIV. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANA WPROWADZONE
DO TRESCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO,
OGÓLNE WARUNKI ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD
WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH.
1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia
publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do
SIWZ.
XV. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJACYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.
W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w dziale VI ustawy Prawo
zamówień publicznych - "Środki ochrony prawnej". Zgodnie z art. 180 ust. 2 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.
W odniesieniu do odwołań zastosowanie mają także następujące przepisy wykonawcze do ustawy
Prawo zamówień publicznych, tj.:
a) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu
postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1296.);
b) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości oraz
sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu
odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 972).
Zgodnie z art. 181 Prawo zamówień publicznych:
1.Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania
poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez
niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na
które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2.
2. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność
albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób
przewidziany w ustawie dla tej czynności.
3. Na czynności, o których mowa w ust. 2, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180
ust. 2.”
Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI Prawa
zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g.
XVI. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI
SKŁADANIE OFERT CZĘSCIOWYCH.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

ZAMAWIAJĄCY

DOPUSZCZA
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XVII.
INFORMACJA
O
PRZEWIDYWANYCH
ZAMÓWIENIACH
UZUPEŁNIAJACYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 6 i 7 LUB ART. 134
UST. 6 PKT 3, JEŻELI ZAMAWIAJACY PRZEWIDUJE UDZIELENIE TAKICH
ZAMÓWIEŃ.
Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.
XVIII. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIENIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ
MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE
WRAZ Z WYBRANYMI KRYTERIAMI OCENY, JEŻELI ZAMAWIAJACY WYMAGA
LUB DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
XIX. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ
PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJACYM A WYKONAWCĄ,
JEŻELI ZAMAWIAJACY PRZEWIDUJE ROZLICZENIA W WALUTACH OBCYCH.
Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą odbywają się w PLN.
XX. ZAMAWIAJACY ŻĄDA WSKAZANIA PRZEZ WYKONAWCĘ W OFERCIE
CZĘŚCI ZAMÓWIENIA , KTÓREJ WYKONANIE POWIERZY PODWYKONAWCOM.
W przypadku powierzenia realizacji zamówienia podwykonawcom, Wykonawca zobowiązany jest
do wskazania w ofercie tej części zamówienia, której realizację powierzy podwykonawcy.
W przypadku braku takiego oświadczenia, Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował
zamówienie bez udziału podwykonawców.
XXI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM ORAZ WYMAGANIA DOTYCZĄCE
ZABEZPICZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XXII. MAKSYMALNĄ LICZBĘ WYKONAWCÓW,
ZAWRZE UMOWĘ RAMOWĄ.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

KTÓRYMI

ZAMAWIAJĄCY

XXIII. AUKCJA ELEKTRONICZNA.
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
XXIV. WYSOKOŚĆ ZWROTU KOSZTÓW W POSTĘPOWANIU.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
XXV. WYMAGANIA O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST.4.
Zamawiający nie przewiduje wymagań o których mowa w art. 29 ust. 4.
XXVI. INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA 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”, Zamawiający, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Krakowie –
31-222 Kraków, ul. Kluzeka 6, tel. 12 415-25-92, mail: dpskluzeka@dpskluzeka.pl;
 we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem udostępnionych danych osobowych
może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych w Domu Pomocy Społecznej
w Krakowie przy ul. Kluzeka 6 pod numerem telefonu 669 936 032, adresem email:
iodo@dpskluzeka.pl; lub na adres siedziby Domu Pomocy Społecznej w Krakowie ul.
Kluzeka 6, 31-222 Kraków
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Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę różnych
produktów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Kluzeka 6 w okresie
do 30.06.2021r. (postępowanie nr 11/2020) prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego;
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 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), dalej
„ustawa Pzp”;
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 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;
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;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
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 **;
− 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 wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
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 osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO.

______________________
Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego
istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
**
Wyjaśnienie: 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.
***
Wyjaśnienie: 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 uwagi na ważne względy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
*

XXVII. INFORMACJA O OBOWIĄZKU OSOBISTEGO
WYKONAWCĘ KLUCZOWYCH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA.
Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia zgodnie z art. 36a ust.2.

WYKONANIA

PRZEZ

W sprawach nie uregulowanych niniejszą specyfikacją zastosowanie mają przepisy Ustawy
Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tj Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z
późn. zm.).
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DOKUMENTACJA ZAMÓWIENIA
1. W skład dokumentacji niniejszego przetargu, udostępnionej Wykonawcy wchodzi
specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz:
załącznik nr 1- FORMULARZ OFERTY,
załącznik nr 2 Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy
z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp,
załącznik nr 3 - listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa
w art.24 ust.2 pkt.5 albo informację o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej,
załącznik nr 4- wzór umowy na dostawę różnych produktów spożywczych,
załącznik nr 5.1-5.9. – przedmiot zamówienia.
Przygotował:
Sprawdził:
Zatwierdził:
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Rejestr zamówień publicznych DPS nr 11/2020

Załącznik nr 1

DRUK OFERTY
Nazwa i adres Wykonawcy

..........................................
/ miejscowość i data/
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: dostawa różnych produktów spożywczych
do Domu Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Kluzeka 6 w okresie do 30.06.2021r. zgodnie
z wymaganiami określonymi w SIWZ,
Ja/my niżej podpisany(i), działając w imieniu i na rzecz:
Wykonawcy:
Nazwa Wykonawcy
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Adres Wykonawcy
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Tel.Wykonawcy ........................................... fax Wykonawcy.................................................
e-mail Wykonawcy: …………………….
Regon Wykonawcy ............................................

NIP Wykonawcy …................................

Dokumenty potwierdzające status prawny Wykonawcy:
1. dołączono do oferty*
2. są dostępne w formie elektronicznej pod adresami internetowymi ogólnodostępnych
i bezpłatnych baz danych*.
* niepotrzebne skreślić

Nr rachunku bankowego Wykonawcy:
....................................................................................................................................................
Imię i nazwisko osoby/osób składającego(ych) ofertę w imieniu Wykonawcy:
1/ ..............................................................................................................................................
2/ ..............................................................................................................................................
składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia za cenę wyliczoną na podstawie załączników nr 5.1-5.9. do
SIWZ – przedmiot umowy:
a) cena netto:................................................................................................... zł
słownie: ..........................................................................................................
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b) podatek VAT w wysokości:...................................................................... zł
słownie: ..........................................................................................................
c) cena brutto:................................................................................................. zł
słownie: ..........................................................................................................
Oświadczany, że:
1. Zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej
zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania
zamówienia (w tym zapoznaliśmy się z załącznikiem nr 5.1-5.9. opisującym przedmiot
zamówienia);
2. Zapoznaliśmy się ze wszystkimi czynnikami, mogącymi mieć wpływ na realizację przedmiotu
zamówienia;
3. Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia w formie częściowych zamówień zgodnie
z zapotrzebowaniem Zamawiającego w terminie do 30.06.2021r.;
4. Zapoznaliśmy się z projektem umowy, załączonym do specyfikacji istotnych warunków
zamówienia (zał. nr 4) i przyjmujemy warunki w niej zawarte bez zastrzeżeń;
5. W przypadku przyznania zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu
i terminie wskazanym przez Zamawiającego;
6. Oświadczamy, że jako Wykonawca składający ofertę* (wspólnicy konsorcjum składający ofertę
wspólną*) oraz podmioty, na których zasoby się powołujemy nie podlegamy wykluczeniu
z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp oraz w zakresie wskazanym przez
Zamawiającego w ogłoszeniu o przetargu oraz w SIWZ, a odnoszącym się do art. 24 ust. 5 Pzp.
W załączeniu przekazujemy stosowne oświadczenie na wzorze stanowiącym załącznik nr 2 do
SIWZ. Oświadczamy, że złożymy, na każde wezwanie Zamawiającego i w terminie przez niego
wyznaczonym, oświadczenia potwierdzające brak podstaw do wykluczenia podpisane przez
osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu tych podmiotów oraz wszystkich
wspólników konsorcjum oraz dokumenty to potwierdzające określone przez Zamawiającego
w SIWZ.
* niepotrzebne skreślić

7. przed podpisaniem umowy zobowiązujemy się przedłożyć:
 Umowę spółki (jeżeli dotyczy).
 Wykonawcy występujący wspólnie winni dostarczyć umowę regulującą współpracę tych
Wykonawców. Z treści takiej umowy powinny w szczególności wynikać: zasady
współdziałania, zakres współuczestnictwa oraz podział obowiązków Wykonawców
w wykonaniu przedmiotu zamówienia.
8. Zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, informujemy, że:
zamierzamy/nie zamierzamy* powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części
zamówienia:
a) wykonanie części
w ….................. .

dotyczącej

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

firmie

…...............

z

siedzibą

b) wykonanie części
w ….................. .

dotyczącej

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

firmie

…...............

z

siedzibą

c)......................................................................................................................... .
* niepotrzebne skreślić

9. Informujemy, że informacje składające się na ofertę, a zawarte na stronach od …... do …...
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji. W załączeniu oświadczenie zawierającego wykaz zastrzeżonych dokumentów.
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10. Oświadczamy, że zgodnie z art. 24 ust. 11 Prawa zamówień publicznych złożymy,
w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji,
o której mowa w art. 86 ust. 5, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Prawa zamówień publicznych.
Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania
z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
11. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
12. Składając ofertę informujemy Zamawiającego, że wybór oferty będzie*/nie będzie prowadzić
do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego. Jednocześnie ze złożonym
oświadczeniem, podajemy nazwę (rodzaj) towaru, których dostawa będzie prowadzić do jego
powstania oraz wskazujemy ich wartość bez kwoty podatku. Zestawienie w formie
tabelarycznej.
* niepotrzebne skreślić

13. Oświadczamy, że nasze przedsiębiorstwo jest: mikro / małym / średnim* przedsiębiorstwem
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna
suma bilansowa nie przekracza 2 milionów euro.
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna
suma bilansowa nie przekracza 10 milionów euro.
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami
i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma
bilansowa nie przekracza 43 milionów euro.
* niepotrzebne skreślić

14. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym
postępowaniu.2)

…………………………
(miejsce, data)

………………………………………………………
podpis/y osób/osoby uprawnionych/upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy

___________________________
1) rozporządzenie

2)

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).
W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku
informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego
wykreślenie).

Informacja dla Wykonawcy:
Każda strona Formularza oferty musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy. Formularz oferty musi być
przedłożony wraz z dokumentami potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę.
* w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy
* niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 2
Zamawiający:
………………………………………
………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres)
Wykonawca:
………………………………………
………………………………………
(pełna nazwa/firma Wykonawcy,
adres Wykonawcy, w zależności od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG
Wykonawcy)
reprezentowany przez:
………………………………………
………………………………………
(imię, nazwisko)
Oświadczenie Wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. dostawa różnych
produktów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Kluzeka 6 w okresie do
30.06.2021r. (nazwa postępowania), prowadzonego przez Dom Pomocy Społecznej w Krakowie,
ul. Kluzeka 6 (oznaczenie Zamawiającego), oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt
12-23 ustawy Pzp.
2. [UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy Zamawiający przewidział wykluczenie Wykonawcy
z postępowania na podstawie ww. przepisu]
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Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5.pkt 1 ustawy
pzp.
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie
art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród
wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie
oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy pzp podjąłem
następujące środki naprawcze: …………..……………………………………………………………
…………………….…………………………………………………………...………………………
…………………………..………………………………………………………..……………………
……………..…………………...........……………………………………………...…………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ
WYKONAWCA:
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby
powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ………………………………………………………
…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL,
KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)
16

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy Zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art.
25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM,
NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam,

że

podwykonawcą/ami:

w

stosunku

do

następującego/ych

podmiotu/tów,

będącego/ych

……………………………………………………………………..….……

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie
zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne
z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)
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Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa
w art. 86 ust. 5 przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej o której mowa w Art.24 ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia,
Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Załącznik nr 3
...................................
(pieczęć wykonawcy)

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/
informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej*.
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: dostawa różnych
produktów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Kluzeka 6 w okresie do
30.06.2021r.
zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.)

1.

składamy listę podmiotów, razem z którymi należymy do tej samej grupy kapitałowej
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j.
Dz.U. z 2019, poz. 369 z późn. zm.).
Lp. Nazwa podmiotu
1.
2.
3.
…..

Adres podmiotu

.......................................
(miejscowość, data)

..................................................................
podpis osoby uprawnionej do
reprezentowania wykonawcy
2. informujemy, że nie należymy do żadnej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1
pkt. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.
.......................................

(miejscowość, data)

..................................................................
podpis osoby uprawnionej do
reprezentowania wykonawcy
* - należy wypełnić pkt. 1 lub pkt. 2
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Załącznik nr 4 - Wzór umowy

Umowa Dostawy
różnych produktów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, w okresie do
30.06.2021 roku, zawarta w dniu ………………… roku pomiędzy:
1. Gminą Miejską Kraków, z siedzibą w Krakowie (31-004), Pl. Wszystkich Świętych 3-4, zwana w
dalszej treści „Zamawiającym” reprezentowaną przez Piotra Zielińskiego – Dyrektora Domu
Pomocy Społecznej w Krakowie (31-222) przy ul. Kluzeka 6 działającego na podstawie
Pełnomocnictwa nr 254/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 24 kwietnia 2020.,
NIP: 676 101 37 17, REGON: 351554353.
a

2…………………………………………. zwanym w treści umowy „Wykonawcą”.
Preambuła
Niniejsza umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego, w ramach zamówienia
publicznego, postępowania nr 2/2021 prowadzonego przez Zamawiającego w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.

§1
Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Zamawiającemu różne produkty spożywcze na
podstawie częściowych zamówień, zawierających określenie wielkości i asortymentu dostawy
częściowej zwany dalej towarem. Zamówienia te będą wysyłane na adres mailowy
Wykonawcy……………. lub będą składane telefonicznie pod numerem telefonu
………………
Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar w miesiącach styczeń- czerwiec 2021r.,
zgodnie z zapisami zamówień częściowych, do DPS ul. Kluzeka 6, w godz. 7 30 – 1000.
Dokładne terminy dostaw zostaną wskazane w zamówieniu, o którym mowa w zdaniu
poprzednim.
Dostarczony towar niezgodny z zamówieniem lub dostarczony po godz. 10-ej nie zostanie
przyjęty, a Wykonawca zostanie obciążony kosztami
towaru zakupionego przez
Zamawiającego.
Towar dostarczony z nieważnym terminem do spożycia (towar przeterminowany) nie zostanie
przyjęty. Zamawiający ma prawo odmówić odbioru towaru jeśli do upływu terminu do
spożycia zostało mniej niż 21 dni.
Na dostarczony towar Zamawiający żąda aktualnych atestów wydanych przez uprawnione
instytucje o dopuszczeniu asortymentu do sprzedaży.
Wykonawca zobowiązuje się dostarczać (wraz z rozładunkiem) zamówiony: towar I gatunku,
dopuszczony do obrotu zgodnie z obowiązującymi normami, atestami, z co najmniej
21 dniowymi terminami przydatności do spożycia, z nienaruszonymi cechami pierwotnymi
opakowania - w tym szczególnie towar spełniający wymogi Polskiej Normy, wymogi określone
w ustawie z 25.08.2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 1252
z późn. zm.) oraz zgodny z ustawą z dnia 21 grudnia 2000r. Jakość handlowa artykułów rolnospożywczych (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 2178 z późn. zm).
Każdy oferowany artykuł będzie oznakowany etykietą zawierającą następujące dane:
a) nazwa towaru
b) nazwa producenta,
c) termin przydatności do spożycia.
Wykaz asortymentu dostaw wraz z cenami jednostkowymi określa załącznik nr 1 do umowy
będącym ofertą oraz integralną częścią umowy.
Wskazane w ofercie przez wykonawcę ceny netto są stałe przez okres realizacji umowy i nie
mogą być zmienione.

19

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości poszczególnego asortymentu (ilości
poszczególnego towaru) objętego umową wg potrzeb Zamawiającego, na co Wykonawca
wyraża zgodę.
§2
1. Zamawiający zamówi u Wykonawcy w ramach niniejszej umowy dostawy różnych
produktów spożywczych o wartości brutto …………………. złotych (słownie złotych:
……………………………..), zgodnie ze złożoną ofertą, z zastrzeżeniem zapisu pkt. 2.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji tj. prawo do jednostronnego zmniejszenia ilości
zamawianego towaru i związanej z tym zmniejszeniem wartości umowy do faktycznie
zamawianego towaru w okresie obowiązywania niniejszej umowy, lecz Zamawiający
zobowiązany jest do zamówienia towaru o wartości nie mniejszej niż 80% wartości wskazanej
w punkcie 1 powyżej. Prawo opcji o który mowa w zdaniu poprzednim może być realizowane
tylko do 20 % wartości umowy, o której mowa w punkcie 1 niniejszego paragrafu.
3. Zamawiający uzależnia możliwość skorzystania z prawa opcji od bieżących potrzeb
Zamawiającego.
4. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może ale nie musi skorzystać w
ramach realizacji niniejszej umowy.
5. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji o którym mowa w punkcie 2
powyżej, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenie odszkodowawcze z tego tytułu ani nie
przysługuje roszczenie o zapłatę wynagrodzenia.
6. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest złożenie przez zamawiającego oświadczenia woli w
przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym zakresie. W takim przypadku nie jest
wymagana zmiana umowy w formie aneksu.
§3
1. Płatność z tytułu realizacji zamówienia nastąpi przelewem na konto bankowe wskazane
przez Wykonawcę, w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez DPS prawidłowo wystawionej
faktury na Nabywcę tj. Gmina Miejska Kraków, Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004
Kraków, NIP: 676 101 3717 oraz Odbiorcę/Płatnika tj. Dom Pomocy Społecznej w Krakowie,
ul. Kluzeka 6 31-222 Kraków, za wykonanie dostawy będącej przedmiotem zamówienia a
także w jednostkach i cenach jednostkowych brutto podanych w ofercie.
2. Zamawiający jest obowiązany do odbierania od Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych przesłanych za pośrednictwem platformy na indywidualny numer
PEPPOL Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Kluzeka 6.
3. Wykonawca nie jest obowiązany do wysyłania ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych do Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Kluzeka 6 za
pośrednictwem platformy.
4. Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Kluzeka 6 i Wykonawca mogą wysyłać i
odbierać inne ustrukturyzowane dokumenty elektroniczne za pośrednictwem platformy ,
jeżeli druga strona wyrazi na to zgodę.
5. Faktury, o których mowa powyżej Wykonawca może przesyłać lub dostarczać na adres
tj. Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Kluzeka 6, 31-222 Kraków
i dopiero od daty wpływu faktury VAT liczony jest termin płatności danej faktury.
6. Strony ustalają, że terminem spełnienia świadczeń pieniężnych jest dzień obciążenia rachunku
bankowego Zamawiającego.
7. Wynagrodzenie należne wykonawcy z tytułu realizacji zamówienia może ulec zmianie (w
zakresie tylko wysokości podatku VAT) w razie ustawowej zmiany stawki podatku VAT jaka
będzie obowiązywać w dniu wystawienia prawidłowej faktury VAT.
8. Prawa i obowiązki określone i wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na
osoby trzecie bez zgody Zamawiającego.
§4
Ze strony Zamawiającego upoważnionym do współdziałania przy wykonaniu dostawy i odbioru
jest Kierownik Działu Żywienia.
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1.
2.
3.
4.

§5
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu towarów posiadających ważny
termin przydatności do spożycia nie krótszy niż 21 dni i w pierwszym gatunku.
Wykonawca zobowiązuje się dostarczać zamawiany towar własnym transportem i we własnych
opakowaniach - pojemnikach. Po przyjęciu towaru przez Zamawiającego opakowania zostają
zwrócone Wykonawcy z odpowiednią adnotacją na dowodzie dostawy.
Wszystkie instrukcje, pouczenia, konieczne do normalnego korzystania zamieszczone obok
towaru lub na nim, powinny być w języku polskim.
Towar ma być dostarczony do magazynu Zamawiającego - na ul. Kluzeka 6 w Krakowie.

§6
1. W przypadku stwierdzenia wad jakościowych towaru lub braków ilościowych, Zamawiający
w terminie 3 dni od daty odbioru towaru prześle Wykonawcy reklamacje w formie ustnej lub
pisemnej w tym również za pomocą środków komunikacji elektronicznej, który w ciągu 1 dnia
od jej otrzymania zobowiązany jest wymienić towar na dobry jakościowo lub usunąć braki
ilościowe.
2. W sytuacji wykrycia wady ukrytej towaru paczkowanego, Zamawiający w terminie 3 dni od daty
otwarcia opakowania towaru, pod warunkiem że termin przydatności do spożycia nie uległ
przedawnieniu, prześle Wykonawcy reklamacje w formie ustnej lub pisemnej w tym również za
pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wykonawca zobowiązany jest wymienić towar na
wolny od wad w terminie 2 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.
3. W sytuacji wykrycia wady ukrytej towaru sprzedawanego luzem, Zamawiający w terminie 3 dni
od daty odbioru towaru, prześle Wykonawcy reklamacje w formie ustnej lub pisemnej w tym
również za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wykonawca zobowiązany jest
wymienić towar na wolny od wad w terminie 2 dni od dnia otrzymania zgłoszenia
reklamacyjnego.
4. W przypadku powtórnej reklamacji Zamawiającemu przysługuje odstąpienie od umowy
i naliczenie Wykonawcy kosztów odszkodowania związanych z nienależytym wykonaniem
umowy.
§7
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
a/ za opóźnienie w dostarczeniu towaru w terminie określonym w § 1 - w wysokości 0, 2 %
wartości danej partii towaru, za każdy dzień opóźnienia;
b/ za opóźnienie w usunięciu wad, braków ilościowych lub nie dostarczenia towaru jakościowo
dobrego zamiast wadliwego w terminie określonym w § 6 - w wysokości 0,2 % wartości
danej partii towaru, za każdy dzień opóźnienia.
2. Kara umowna płatna na podstawie noty księgowej w terminie 14 dni od daty doręczenia
Wykonawcy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych,
w przypadku gdy szkoda wyrządzona Zamawiającemu nie wykonaniem lub nienależytym
wykonaniem umowy przez Wykonawcę przewyższy wysokość kary umownej, zastrzeżonej
w ust.1.
§8
Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§9
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, ze 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 tych
okolicznościach.
2. W przypadku, o którym mowa w ustępie pierwszym Wykonawca może żądać wyłącznie
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
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§ 10
Umowę zawiera się na czas określony od dnia podpisania do dnia 30.06.2021 roku z tym,
że Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym w razie:
- kiedy Wykonawca nie realizuje umowy,
- kiedy Wykonawca spóźnił się trzykrotnie z dostawą towarów,
- kiedy Wykonawca dostarcza produkty złej jakości,
- kiedy Wykonawca bezpodstawnie nie uznaje zgłoszonej reklamacji lub opóźnia się
z dostarczeniem produktów niewadliwych.
§ 11
W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego
i ustawy prawo zamówień publicznych.
§ 12
Spory mogące wyniknąć z umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 13
Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego,
jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
Wykonawca

Zamawiający
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Rejestr zamówień publicznych DPS nr 11/2020

Załącznik nr 5

UWAGA!
Rozwiązania równoważne:
 Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia jest opisany poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub
pochodzenia, Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do
opisanych w specyfikacji, pod warunkiem, że będą one posiadały co najmniej takie same lub lepsze parametry
jakościowe i nie obniżą określonych w specyfikacji standardów.
 Wykonawca , który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest
obowiązany wykazać ten fakt w tabelce oraz wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają
wymagania określone przez zamawiającego (Art. 30 ust. 5 ustawy Pzp).

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji tj. prawo do jednostronnego
zmniejszenia dostawy przedmiotu zamówienia wymienionego w załączniku nr 5.1-5.9. do SIWZ.
Zakres przedmiotu zamówienia może być pomniejszony do 20 % ogólnej wartości przedmiotu
tj. zostanie zrealizowany w min. 80%.
Załącznik 5.1.
cena
cena
jednostka przewidywana
jednostkowa jednostkowa wartość brutto
miary
ilość
netto
brutto

L.p

nazwa asortymentu

1

Margaryna typu KASIA lub
równoważna Skład: oleje
roślinne (palmowy,
rzepakowy, słonecznikowy,
w zmiennych proporcjach),
woda, emulgatory (lecytyny
(słonecznikowe), mono- i
diglicerydy kwasów
tłuszczowych), preparat
serwatkowy (mleko), sól
(0,2%), aromaty, kwas
(kwas cytrynowy), witaminy
A i D, barwnik (karoteny),
zawartość tłuszczu
min72%.

kg

120

2

margaryna typu słoneczna
lub równoważna pakowana
w opakowaniach 10 g

kg

10

3

masmix masa netto 380 500 g

kg

80

4

olej roślinny rzepakowy z
pierwszego tłoczenia w op
do. 1l

l

450

5

olej z pestek winogron w op
do 1l

l

30

6

oliwa z oliwek z pierwszego
tłoczenia EXTRA VIRGIN w
op do 1l

l

30

RAZEM
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uwaga: obliczenie cen zgodnie z punktem XI SIWZ
pkt3.Wartość brutto danej pozycji jest to iloczyn ceny jednostkowej brutto razy przewidywana ilość.
pkt.4Wartość brutto załącznika jest to suma wartości brutto poszczególnych pozycji
WARTOŚĆ NETTO ZAŁĄCZNIKA ............................................................................... Zł
słownie złotych ( …………………………………………………………………………………………………..)
WARTOŚĆBRUTTO ZAŁĄCZNIKA ............................................................................... Zł
słownie złotych ( ……………………………………………………………………………………………..)
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Załącznik 5.2.
cena
jednostka przewidywana
jednostkowa
miary
ilość
netto

Lp.

nazwa asortymentu

1

kasza gryczana pakowana w
opakowaniach o gramaturze
do 1kg

kg

30

2

kasza jaglana pakowana w
opakowaniach o gramaturze
do 1kg

kg

20

3

kasza jęczmienna pakowana
w opakowaniach o
gramaturze do 1kg

kg

20

4

kasza manna pakowana w
opakowaniach o gramaturze
do 1kg

kg

20

5

kasza pęczak pakowana w
opakowaniach o gramaturze
do 1kg

kg

15

6

płatki jęczmienne pakowane
w opakowaniach o
gramaturze do 1kg

kg

15

7

płatki kukurydziane pakowane
w opakowaniach o
gramaturze do 1kg

kg

30

8

płatki owsiane górskie extra
pakowane w opakowaniach o
gramaturze do 1kg

kg

20

9

ryż długoziarnisty I klasa
brązowy pakowany w
opakowaniach o gramaturze
do 1kg

kg

10

kg

50

kg

15

ryż długoziarnisty I klasa

10 pakowany w opakowaniach o

gramaturze do 1kg
Musli owocowe pakowane w
opakowania 0,5 -1 kg.Produkt
w 100% bez sztucznych
11 dodatków, konserwantów, z
zawartością owoców: jabłka,
żurawina, rodzynki, itp. - nie
mniej niż 10%

cena
jednostkowa
brutto

wartość brutto

RAZEM
uwaga: obliczenie cen zgodnie z punktem XI SIWZ
pkt3.Wartość brutto danej pozycji jest to iloczyn ceny jednostkowej brutto razy przewidywana ilość.
pkt.4Wartość brutto załącznika jest to suma wartości brutto poszczególnych pozycji
WARTOŚĆ NETTO ZAŁĄCZNIKA ............................................................................... Zł
słownie złotych (
…………………………………………………………………………………………………..)
WARTOŚĆBRUTTO ZAŁĄCZNIKA ............................................................................... Zł
słownie złotych ( ……………………………………………………………………………………………..)
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Załącznik 5.3.

L.p

nazwa asortymentu

cena
jednostk przewidywana
jednostkowa
a miary
ilość
netto

1

mąka tortowa typu 450
pakowana po 1 kg

kg

30

2

mąka pszenna typu 500
pakowana po 1 kg

kg

400

3

mąka ziemniaczana superior
pakowana po 1 kg

kg

40

cena
jednostkowa wartość brutto
brutto

uwaga: obliczenie cen zgodnie z punktem XI SIWZ
pkt3.Wartość brutto danej pozycji jest to iloczyn ceny jednostkowej brutto razy przewidywana ilość.
pkt.4Wartość brutto załącznika jest to suma wartości brutto poszczególnych pozycji
WARTOŚĆ NETTO ZAŁĄCZNIKA ............................................................................... Zł
słownie złotych ( …………………………………………………………………………………………………..)
WARTOŚĆBRUTTO ZAŁĄCZNIKA ............................................................................... Zł
słownie złotych ( ……………………………………………………………………………………………..)
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Załącznik 5.4.
cena
przewidywana
jednostkowa
ilość
netto

L.p

nazwa
asortymentu

jednostka
miary

1

makaron łazanki mały,
wielkość boku suchego
makaronu do 1 cm
Skład: kaszka
makaronowa, semolina,
jajka min. 18%, woda,
pakowany do 1kg

kg

30

2

makaron nitki 4 jajeczny
z pszenicy Durum,
świeże jaja pakowany
do 1kg

kg

40

3

makaron zacierka 4
jajeczny, kaszka
makaronowa, semolina
(mąka z pszenicy
durum), świeże jaja
pakowany po 250 g 500 g

kg

30

4

makaron krajanka 4
jajeczny z pszenicy
DURUM i świeżych jaj
pakowany do 1 kg

kg

20

5

makaron muszelki 4
jajeczny z pszenicy
DURUM i świeżych jaj
pakowany do 1 kg

kg

20

6

makaron świderki
razowy, pakowany do
1kg

kg

10

7

makaron świderki 4
jajeczny z pszenicy
Durum i świeżych jaj
pakowany do 1kg

kg

20

cena
jednostkowa wartość brutto
brutto

RAZEM
uwaga: obliczenie cen zgodnie z punktem XI SIWZ
pkt3.Wartość brutto danej pozycji jest to iloczyn ceny jednostkowej brutto razy przewidywana ilość.
pkt.4Wartość brutto załącznika jest to suma wartości brutto poszczególnych pozycji
WARTOŚĆ NETTO ZAŁĄCZNIKA ............................................................................... Zł
słownie złotych ( …………………………………………………………………………………………………..)
WARTOŚĆBRUTTO ZAŁĄCZNIKA ............................................................................... Zł
słownie złotych ( ……………………………………………………………………………………………..)
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Załącznik 5.5.

L.p

nazwa
asortymentu

jednostka
miary

cena
przewidywana
jednostkowa
ilość
netto

1

cukier biały kryształ
pakowany po 1 kg

kg

1200

2

cukier puder pakowany
do 0,5 kg

kg

50

cena
jednostkowa wartość brutto
brutto

RAZEM
uwaga: obliczenie cen zgodnie z punktem XI SIWZ
pkt3.Wartość brutto danej pozycji jest to iloczyn ceny jednostkowej brutto razy przewidywana ilość.
pkt.4Wartość brutto załącznika jest to suma wartości brutto poszczególnych pozycji
WARTOŚĆ NETTO ZAŁĄCZNIKA ............................................................................... Zł
słownie złotych ( …………………………………………………………………………………………………..)
WARTOŚĆBRUTTO ZAŁĄCZNIKA ............................................................................... Zł
słownie złotych ( ……………………………………………………………………………………………..)
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Załącznik 5.6.
cena
cena
przewidywana
jednostkowa jednostkowa
ilość
netto
brutto

L.p

nazwa asortymentu

jednostka
miary

1

dżem niskosłodzony w
opakowaniach 0,280-0,500 kg
o smaku brzoskwiniowym,
truskawkowym, czarna
porzeczka sporządzony z min
50g owoców na 100g
produktu

kg

50

2

miód pszczeli nektarowy
wielokwiatowy naturalny
opakowania 1000g

kg

80

3

powidło węgierkowe
sporządzone z min 180g
owoców na 100g produktu w
opakowaniach 0,280-0,500 kg

kg

80

4

marmolada wieloowocowa
twarda słodzona cukrem w
opakowaniach do 500 g skład
min 113g owoców na 100g
produktu

kg

3

wartość
brutto

RAZEM

uwaga: obliczenie cen zgodnie z punktem XI SIWZ
pkt3.Wartość brutto danej pozycji jest to iloczyn ceny jednostkowej brutto razy przewidywana ilość.
pkt.4Wartość brutto załącznika jest to suma wartości brutto poszczególnych pozycji
WARTOŚĆ NETTO ZAŁĄCZNIKA ............................................................................... Zł
słownie złotych ( …………………………………………………………………………………………………..)
WARTOŚĆBRUTTO ZAŁĄCZNIKA ............................................................................... Zł
słownie złotych ( ……………………………………………………………………………………………..)
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Załącznik 5.7.

L.p

nazwa asortymentu

jednostka
miary

przewidywana
ilość

1

groszek konserwowy zielony
waga netto 400-500 g

kg

30

2

herbata indyjska granulowana
pakowana po 10 dkg

kg

18

3

herbata indyjska liściasta
pakowana po 10 dkg

kg

18

4

herbata expresowa czarna w
torebkach pakowna po 100
torebek w opakowaniu

kg

2

5

Ketchup łagodny
sporządzony z min 200g
pomidorów na 100g produktu,
cukier, ocet spirytusowy,
przyprawy, bez
konserwantów, bez dodatku
skrobi, waga netto 450-500g

kg

30

6

koncentrat pomidorowy 2830% produkt pasteryzowany,
bez konserwantów,
zawartość pomidorów nie
mniej niż 22-24 % pomidorów
waga netto 850-1000g

kg

60

7

kukurydza konserwowa waga
netto 340-400g

kg

20

8

Majonez typu Kielecki lub
równoważny waga netto 500g
skład: olej roślinny
rafinowany, musztarda( woda
, ocet, gorczyca, sól, cukier,
zioła) woda, żółtka jaj kurzych
7% wartość odżywcza w 100
ml produktu: wartość
energetyczna 630 kcal białko
1,7 g, węglowodany 2,3g
tłuszcz 68,1g

kg

50

9

musztarda typu kremska
delikatesowa waga netto
350g

kg

24

cena
cena
jednostkowa jednostkowa
netto
brutoo

wartość
brutto

30

10

seler sałatkowy o smaku
łagodnym waga netto 8601000g

kg

70

11

papryka konserwowa krojona
w paski półsłodka pakowana
w opakowaniach netto po
0,86-0,90 kg

kg

30

12

ogórki konserwowe
pakowane w opakowaniach
netto od 0,86-1 kg

kg

30

RAZEM
uwaga: obliczenie cen zgodnie z punktem XI SIWZ
pkt3.Wartość brutto danej pozycji jest to iloczyn ceny jednostkowej brutto razy przewidywana ilość.
pkt.4Wartość brutto załącznika jest to suma wartości brutto poszczególnych pozycji
WARTOŚĆ NETTO ZAŁĄCZNIKA ............................................................................... Zł
słownie złotych ( …………………………………………………………………………………………………..)
WARTOŚĆBRUTTO ZAŁĄCZNIKA ............................................................................... Zł
słownie złotych ( ……………………………………………………………………………………………..)
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złącznik 5.8
L.p

nazwa asortymentu

jednostka
miary

przewidywana
ilość

1

ananasy krojone w lekkim
syropie waga netto 0,50,6kg

kg

20

3

brzoskwinie krojone w
syropie waga netto 0,81,0kg

kg

20

4

budyń b/c o smaku
waniliowym, śmietankowym,
owocowym waga netto 4060g

kg

7

5

drożdże spożywcze
pakowane po 10dkg

kg

2

6

galaretka owocowa waga
netto 70-100g

kg

15

7

kisiel b/c o smaku
owocowym waga netto 3850g

kg

15

8

rodzynki sułtańskie waga
netto 100-200g

kg

2

9

wiórki kokosowe waga netto
100-200g

kg

1

10

żelatyna zwykła spożywcza
wieprzowa waga netto 3050g

kg

3

11

żurawina suszona cięta
waga netto 100-200g

kg

3

cena
cena
jednostkow jednostkowa
a netto
brutto

wartość
brutto

RAZEM

uwaga: obliczenie cen zgodnie z punktem XI SIWZ
pkt3.Wartość brutto danej pozycji jest to iloczyn ceny jednostkowej brutto razy przewidywana ilość.
pkt.4Wartość brutto załącznika jest to suma wartości brutto poszczególnych pozycji
WARTOŚĆ NETTO ZAŁĄCZNIKA ............................................................................... Zł
słownie złotych ( …………………………………………………………………………………………………..)
WARTOŚĆBRUTTO ZAŁĄCZNIKA ............................................................................... Zł
słownie złotych ( ……………………………………………………………………………………………..)
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załącznik 5.9
L.p

nazwa asortymentu

jednostka przewidywana
miary
ilość

1

barszcz biały w opakowaniach
po 0,5 l

l

60

2

chrzan tarty typu POLONAISE
waga netto 180-200g skład:
chrzan min. 62%, cukier, ocet
spirytusowy, woda, kwas
cytrynowy - regulator
kwasowości, olej jadalny, mleko
w proszku, E223

kg

20

3

fasolka konserwowa biała waga
netto 400-500g

kg

3

4

fasolka konserwowa czerwona
waga netto 400-500g

kg

3

5

grzyby suszone - podgrzybki
kapelusze

kg

1

6

kawa zbożowa skład min 78%
zboża (jęczmień, żyto) cykoria
rozpuszczalna typu inka lub
równoważna waga netto 100200g

kg

2

7

kakao Dekomoreno lub
równoważne o zawartości
tłuszczu kakaowego min 1012% waga opakowania netto
100-200g

kg

3

8

mak niebieski

kg

2

9

orzechy włoskie łuskane

kg

1

10

pieczarki krojone w zalewie
naturalnej waga netto 8001000g

kg

50

11

sok cytrynowy 1 l

l

30

12

sok malinowo - cytrynowy
pojemność 0,4-0,5 l

l

50

13

suchary b/c pakowane w
opakowaniach (250g - 500g)

kg

3

14

śliwki suszone bez pestek
pakowane po 100 g

kg

5

cena
jednostkowa
netto

cena
jednostkowa
brutto

wartość
brutto

RAZEM
uwaga: obliczenie cen zgodnie z punktem XI SIWZ
pkt3.Wartość brutto danej pozycji jest to iloczyn ceny jednostkowej brutto razy przewidywana ilość.
pkt.4Wartość brutto załącznika jest to suma wartości brutto poszczególnych pozycji
WARTOŚĆ NETTO ZAŁĄCZNIKA ............................................................................... Zł
słownie złotych ( …………………………………………………………………………………………………..)
WARTOŚĆBRUTTO ZAŁĄCZNIKA ............................................................................... Zł
słownie złotych ( ……………………………………………………………………………………………..)
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WARTOŚĆ NETTTO OFERTY(…………………) zł
słownie złotych( ………………………………………………………………………)
WARTOŚĆ BRUTTO OFERTY (……………………..) zł
słownie złotych( ………………………………………………………………………)
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