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1. ZAMAWIAJĄCY 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie,  

ul. Sobieskiego 279A, 84-200 Wejherowo 

Strona internetowa: www.pcprwejherowo.pl www.bip.pcprwejherowo.pl 

e-mail: kancelaria@pcprwejherowo.pl  

tel. 58 672 27 02 lub 58 672 40 63 fax. 586722702 

2. INFORMACJE WSTĘPNE 

2.1. Ilekroć użyto wyrażenia „specyfikacja” chodzi o niniejszą specyfikację istotnych 

warunków zamówienia.  

2.2. Ilekroć w specyfikacji istotnych warunków zamówienia zastosowane jest pojęcie: 

1) „ustawa” bez bliższego określenia o jaką ustawę chodzi, dotyczy ono ustawy z dnia  

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), 

2)  „rozporządzenie” – dotyczy ono rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 

2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od 

Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r, poz. 1126 

ze zm.), 

3) „specyfikacja” – dotyczy niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

4) „wykonawca” – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo 

jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o 

udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie 

zamówienia publicznego. 

2.3. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego może zostać unieważnione jedynie 

w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1 ustawy. O fakcie unieważnienia 

postępowania Zamawiający poinformuje wszystkich wykonawców, którzy: 

1) ubiegali się o udzielenie zamówienia w przypadku unieważnienia postępowania 

przed upływem terminu składania ofert, 

2) złożyli oferty w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu 

składania ofert.  

2.4. Zamawiający, w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo zmiany treści 

specyfikacji. Zmiana może mieć miejsce w każdym czasie, przed upływem terminu 

składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie 

niezwłocznie przekazana wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację 

oraz zamieszczona na stronie internetowej i będzie dla nich wiążąca. 

 

3. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. 

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych 

na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 1843 oraz z 2020r. poz. 288, 1086 ).  

 

4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

4.1. Sukcesywne (w miarę pojawiających się potrzeb) dostawy wraz z transportem 

artykułów żywnościowych (z podziałem na siedem części) dla trzech placówek 

opiekuńczo-wychowawczych -  Ognisk Wychowawczych im. K. Lisieckiego „Dziadka” w 

Rumi, ul. Ślusarska 4A środkiem transportu zgodnym z wymaganiami ustawy z dnia 

25.08.2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.  

 

http://www.pcprwejherowo.pl/
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4.2. Podział zamówienia na  7 części:  

- CZĘŚĆ I – Tabela Nr 1 do Załącznika Nr 4 do SIWZ 

- CZĘŚĆ II– Tabela Nr 2 do Załącznika Nr 4 do SIWZ 

- CZĘŚĆ III– Tabela Nr 3 do Załącznika Nr 4 do SIWZ 

- CZĘŚĆ IV– Tabela Nr 4 do Załącznika Nr 4 do SIWZ 

- CZĘŚĆ V–  Tabela Nr 5 do Załącznika Nr 4 do SIWZ 

- CZĘŚĆ VI– Tabela Nr 6 do Załącznika Nr 4 do SIWZ  

- CZĘŚĆ VII–  Tabela Nr 7 do Załącznika Nr 4 do SIWZ 

 Opisy zamówienia określono kolejno w Tabelach nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5. Nr 6, Nr 7 do 

Załącznika Nr 4 SIWZ i stanowią jednocześnie formularze ofertowe. 

4.3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych pomiędzy częścią I, II, III, 

IV, V, VI, VII. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub na wszystkie części 

zamówienia. W zakresie poszczególnych części zamówienia nie dopuszcza się 

częściowego składania ofert. 

4.4. Zamawiający wymaga aby: 

a) Wykonawca dostarczał artykuły spożywcze, które w chwili dostawy spełniają wymogi 

jakościowe dla gatunku I oraz sanitarno-higieniczne określone w obowiązujących 

przepisach prawa żywnościowego na poziomie krajowym i wspólnotowym oraz były 

wolne od wad. 

b) Kształt i wygląd zewnętrzny był charakterystyczny dla danego rodzaju asortymentu. 

Smak i zapach powinien być charakterystyczny dla danego rodzaju wyrobu. 

Niedopuszczalny jest  wyrób nieświeży, przeterminowany. 

c) Wykonawca dostarczał towar w oryginalnych opakowaniach jednostkowych  

i zbiorczych, wykonanych z materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, które 

mają mieć na opakowaniu czytelne oznaczenia fabryczne tzn. rodzaj, nazwę wyrobu, 

ilość, datę produkcji, termin przydatności do spożycia lub termin minimalnej trwałości, 

nazwę i adres producenta oraz inne oznakowania zgodne z obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami prawa żywnościowego. 

d) Terminy ważności asortymentu określonego w Tabelach Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5, 

Nr 6, Nr 7 do załącznika Nr 4 SIWZ posiadały ważne terminy przydatności do spożycia 

od 2 dni do 90 dni od dnia dostawy w zależności od asortymentu.  

e) Wykonawca dostarczał towar dla potrzeb Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych do 

ich siedziby tj. w Rumi, ul. Ślusarska 4a, własnym środkiem transportu, na własny koszt  

i ryzyko, przy zachowaniu odpowiednich reżimów sanitarnych wymaganych dla 

przewozu żywności zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie 

żywności i żywienia  (Dz.U. z 2019r., poz. 1252 ze zm.). 

f) Wykonawca przez cały okres realizacji zamówienia był pod stałym nadzorem 

Inspektora Sanitarnego oraz miał wdrożony system bezpieczeństwa żywności i żywienia 

HACCP zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006r., o bezpieczeństwie żywności i 

żywienia. 

4.5. Szacunkowe ilości oraz asortyment różnych artykułów żywnościowych 

przedstawiono w Tabelach Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6, Nr 6 do Załącznikach nr 4 

do SIWZ. Realna ilość zamówienia będzie zależała od realnych potrzeb Zamawiającego. 

Ilości szacunkowe zostały podane w celu obliczenia wartości oferty. Wykonawcy nie 

przysługuje prawo do roszczeń finansowych z tego tytułu.  
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4.6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do skorzystania w czasie trwania umowy z prawa 

opcji w zakresie zwiększenia wielkości zamówienia na poszczególne artykuły 

żywnościowe. Zamówienia opcjonalne nie przekroczą 40% ilości każdego rodzaju 

artykułów rocznie. Wykonawca będzie zobowiązany zrealizować zamówienie opcjonalne 

na warunkach wynikających z zawartej umowy i po cenach określonych w złożonej przez 

wykonawcę ofercie. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do 

zamawiającego w przypadku gdy zamawiający z prawa opcji nie skorzysta.  

4.7. Zamówienia będą składane telefonicznie, mailem lub faxem najpóźniej jeden dzień 

przed dostawą. Zamówienia będą realizowane przeciętnie raz w tygodniu w godzinach od 

7:30 do godz. 12:00. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia częstotliwości 

dostaw.  

4.8. Nazwy i kody dotyczące przedmioty zamówienia określone we Wspólnym Słowniku 

Zamówień Publicznych CPV. 

Część I zamówienia: warzywa   przetworzone, konserwowe, artykuły sypkie, oleje roślinne, 

przyprawy - CPV: 15600000-4, CPV: 15400000-2, CPV: 15330000-0, CPV-15831200-4, 

CPV:15863200-7, CPV: 15840000-8, CPV:15613380-5, CPV: 15870000-7, CPV: 15614100-6 

Część II zamówienia: ryby świeże, mrożone i przetwory rybne - CPV: 15200000-0  

Część III zamówienia: mrożone warzywa i owoce - CPV: 15331100-8  

Część IV zamówienia: produkty zwierzęce, mięsa i produkty mięsne, drób - CPV: 15110000-2, 

CPV:15112000-6  

Część V zamówienia: produkty mleczarskie - CPV: 15500000-3  

Część VI zamówienia: pieczywo świeże – wyroby piekarskie i ciastkarskie - CPV: 15612500-6  

Część VII zamówienia: warzywa i owoce, jaja świeże-kurze – CPV: 03220000-9,  

CPV: 15300000-1, CPV: 03142500-3  

 

5. OFERTY WARIANTOWE  

Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.  

 

6. MIEJSCE I TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  

6.1. Miejsce wykonywania zamówienia: Ognisko Wychowawcze Nr 2,  im. K. 

Lisieckiego „Dziadka” w Rumi, ul. Ślusarska 4A 

6.2. Zamówienie będzie realizowane w terminie od dnia 01.01.2021r. do dnia 

31.12.2021r.  

7.  WARUNKI PŁATNOŚCI 

7.1. Wykonawca za dostarczony do Placówek towar wystawi fakturę/rachunek w ostatnim 

dniu roboczym danego miesiąca. Płatność za wykonane dostawy będzie się odbywała 

w ciągu 14 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury/rachunku. Za 

datę płatności uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.  

 

8. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  

8.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają 

wykluczeniu oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w 

postępowaniu. 
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8.2.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki    

dotyczące: 

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

ile wynika to z odrębnych przepisów; wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże 

uprawnienia na dostawę żywności objętych przedmiotem zamówienia. 

2) zdolności technicznej lub zawodowej; w celu potwierdzenia zdolności technicznej 

lub zawodowej zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał wykonanie lub 

wykonywanie należycie w okresie dwóch lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co 

najmniej jednego zamówienie na dostawę wraz z transportem artykułów 

żywnościowych o łącznej wartości brutto co najmniej 30.000,00 zł; w przypadku 

wykonywanego zamówienia Zamawiający będzie brał pod uwagę wartość 

wykonanych dostaw, a nie wartość umowy zawartej z zamawiającym, w ramach 

której realizowane są dostawy. 

8.3.  W przypadku podania wartości kontraktu w innej walucie niż PLN zamawiający 

dokona ich przeliczenia według kursu średniego opublikowanego przez NBP z dnia 

będącego ostatnim dniem terminu na składanie ofert. 

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

warunki określone w pkt. 8.2 specyfikacji musi spełniać co najmniej jeden 

wykonawca. 

9. PRZESŁANKI WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

9.1. Z postępowania wyklucza się wykonawców na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.  

9.2. Z postępowania wyklucza się wykonawców na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 

9.3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz  

16-20 lub art. 24 ust 5 pkt 1 zobowiązany jest przedstawić dowody na to, że podjęte 

przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności 

udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem 

skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznana krzywdę lub naprawienie 

szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami 

ścigania oraz podjęcie środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które 

są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom 

skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Regulacji, o której 

mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy będącego 

przedmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania 

się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres 

obowiązywania tego zakazu.  

9.4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający uwzględniając wagę  

i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody 

przedstawione na podstawie pkt 9.3 specyfikacji. 

10. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA 

ORAZ POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU  

W POSTĘPOWANIU  

10.1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert 

oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca: 

1) nie podlega wykluczeniu; 

2) spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
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10.2. Oświadczenia, o jakich mowa w poprzednim punkcie zgodnie ze wzorem stanowiącym 

załącznik nr 2 i 3 do specyfikacji Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie 

pisemnej wraz z ofertą.   

10.3. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,  

o której mowa w pkt. 18.7 specyfikacji, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie  

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

mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy (załącznik nr 7). Wraz ze złożeniem oświadczenia, 

Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie 

prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

10.4. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania  

o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać 

Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału  

w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone 

uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych 

oświadczeń lub dokumentów. 

10.5. Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert,  

a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako 

najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału  

w postępowaniu. 

10.6. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą 

wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego 

podmiotu, na rzecz którego dostawy były wykonane, o dodatkowe informacje lub 

dokumenty w tym zakresie. 

10.7. Po ocenie ofert oraz po wstępnej weryfikacji oświadczeń dotyczących spełniania 

warunków oraz braku podstaw do wykluczenia, Wykonawca, którego oferta została 

najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego, na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy, 

składa następujące oświadczenia lub dokumenty: 

1) w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału  

w postępowaniu: 

a) wykaz dostaw (wzór stanowi załącznik nr 6 do specyfikacji) 

wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich 2 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 lub są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o 

obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 

dokumentów  

b) oświadczenie wykonawcy; w przypadku dostaw nadal wykonywanych 

referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie 

powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania ofert;  

2) w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia odpis z właściwego 

rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 
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potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 

ustawy. 

10.8. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 10.7.2 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. 

10.9. Dokumenty, o których mowa w pkt. 10.8 powinny być wystawione nie wcześniej niż 

6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

10.10. 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. 10.9 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. Postanowienia pkt 10.9 specyfikacji  stosuje się odpowiednio. 

10.11. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, 

zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym 

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma 

osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących 

tego dokumentu. 

10.12. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, 

zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych 

informacji dotyczących tego dokumentu. 

 

11. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE 

ZAMÓWIENIA  

11.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku  

Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy  

w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być dołączone do oferty. 

11.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden 

z nich nie może podlegać wykluczeniu zgodnie z pkt. 9.1 i 9.2 specyfikacji, natomiast 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt 8.4. 

specyfikacji. 

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

oświadczenia, o którym mowa w pkt. 10.1. specyfikacji składa każdy z Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w 

którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu 

oraz brak podstaw wykluczenia (załącznik nr 2 i 3 do specyfikacji). Oświadczenia i 

dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, składa każdy z 

Wykonawców oddzielnie. 

11.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie 

o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym 

mowa w pkt. 10.3. specyfikacji (załącznik nr 7 do specyfikacji) składa każdy z 

Wykonawców. 

https://sip.lex.pl/#/dokument/17074707?cm=DOCUMENT#art%2824%29ust%285%29pkt%281%29
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11.5. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt. 11.1. specyfikacji obejmuje 

pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich dokumentów. 

11.6.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną  

odpowiedzialność za wykonanie umowy. 

11.7.Wspólnicy spółki cywilnej traktowani są jako wykonawcy ubiegający się wspólnie  

o udzielenie zamówienia.  

11.8. Przepisy i wymagania specyfikacji stosuje się odpowiednio do każdego wykonawcy. 

11.9.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie 

dokumentów dotyczących każdego z tych podmiotów winny być poświadczone za 

zgodność z oryginałem przez pełnomocnika lub te podmioty.  

 

12. SPOSÓB KOMUNIKACJI ORAZ WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZĄCE 

SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW  

12.1. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za 

pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 

roku - Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku 

o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z uwzględnieniem wymogów dotyczących 

formy, ustanowionych poniżej w pkt 13.4. - 13.7. specyfikacji. Oświadczenia, wnioski, 

zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub 

faksem lub elektronicznie z zachowaniem zasad określonych w ustawie. 

12.2. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami w związku z toczącym się 

postępowaniem jest  Pani Anna Domnik,  tel.  (58) 672 27 02 wew. 25 

12.3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 

oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich 

otrzymania. 

12.4. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 

12.5. W postępowaniu oświadczenia, o których mowa w pkt 10.1 specyfikacji, składa się  

w oryginale. 

12.6. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu składane są w 

oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

12.7.Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, 

na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie 

dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. 

12.8. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu 

lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem. 

12.9. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w rozporządzeniu, wyłącznie wtedy, gdy 

złożona kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

12.10. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 

polski. 

12.11. Wszelkie druki, stanowiące załączniki do niniejszej specyfikacji są wzorami mającymi 

ułatwić Wykonawcy złożenie oferty. Dopuszcza się zastosowanie innych druków 

oświadczeń i wykazów pod warunkiem, że będą one zawierały wszystkie wymagane 

informacje.  

https://sip.lex.pl/#/document/18330837?cm=DOCUMENT
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13. UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ TREŚCI SPECYFIKACJI 

13.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji. 

13.2. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed 

upływem terminu składania ofert - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści 

specyfikacji wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa 

połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

13.3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął po upływie terminu składania 

wniosku, o którym mowa w pkt 13.2. specyfikacji, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, 

Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

13.4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,  

o którym mowa w pkt 13.2. specyfikacji. 

13.5.Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym 

przekazał specyfikacji, bez ujawniania źródła zapytania, a także zamieści na stronie 

internetowej. 

13.6. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej specyfikacji a treścią 

udzielonych wyjaśnień lub zmian specyfikacji, jako obowiązującą należy przyjąć treść 

pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 

13.7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania 

ofert zmienić treść specyfikacji. Dokonaną zmianę Zamawiający udostępni na stronie 

internetowej. 

13.8. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia  

o zamówieniu będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, 

Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, 

którym przekazano specyfikację oraz zamieści informację na stronie internetowej. 

13.9. Jeżeli zmiana treści specyfikacji, będzie prowadziła do zmiany treści ogłoszenia  

o zamówieniu, Zamawiający dokona zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w sposób 

przewidziany w art. 38 ust. 4a ustawy. 

13.10. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców. 

 

14. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT  

14.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w jednym egzemplarzu wraz z 

wymaganymi załącznikami i dokumentami. 

14.2.   Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

14.3. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być  

sporządzona przez wykonawcę  ściśle według postanowień niniejszej specyfikacji. 

14.4. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji. 

14.5.  Wykonawca jest zobowiązany podać w ofercie części zamówienia, których 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. 

14.6.  Integralną część oferty stanowią wszystkie wymagane załączniki. Oferta musi 

zawierać: 

1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego 

załącznik nr 1 do specyfikacji, wraz z odpowiednią dla danej części zamówienia 

Tabelą nr 1, i/lub nr 2 i/lub nr 3 i/lub nr 4 i/lub nr 5 i/lub nr 6 i/lub nr 7, stanowiącym 

Załącznik nr 4 do specyfikacji. Nie podanie co najmniej ceny jednostkowej brutto 

w którejkolwiek z komórek będzie oznaczało, że wykonawca nie obejmuje 

ofertą danego asortymentu artykułu żywnościowego i skutkowało będzie 

odrzuceniem oferty. 
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2) oświadczenia wymagane w pkt. 10.1. specyfikacji, 

3) w celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych 

przez zamawiającego: aktualny co do treści odpis z KRS lub zaświadczenia o wpisie 

do CEIDG 

4) pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z 

której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być 

ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być 

załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii, 

5) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty, względnie do podpisania 

innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je 

uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w 

szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 

roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, a 

Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty. 

14.7. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania 

Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub 

innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez 

upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. Pełnomocnictwo winno być załączone 

w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

14.8. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił 

wzory w formie formularzy, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do 

treści oraz opisu kolumn i wierszy. 

14.9. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 

warunki udziału w postępowaniu, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia, lub 

innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub 

dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego 

wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do 

udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, 

uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega 

odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

14.10. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe 

pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie 

wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo 

konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

14.11. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej 

pod rygorem nieważności. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być 

czytelny. 

14.12. Zaleca się aby wszystkie strony oferty i załączników były ponumerowane i 

parafowane. Brak ponumerowania i parafowania nie skutkuje odrzuceniem oferty. 

14.13. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 

polski, poświadczonym przez wykonawcę lub osoby uprawnione do reprezentowania 

wykonawcy. 

14.14. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, 

uzupełnienie, nadpisanie, etc. powinno być parafowane przez Wykonawcę, w 

przeciwnym razie nie będzie uwzględnione. 
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14.15. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy, nie ujawnia się informacji 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia  

16 kwietnia 1993 roku zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie 

później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że 

nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż 

zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może 

zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. 

14.16. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy  

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca pragnie zastrzec jako 

tajemnicę przedsiębiorstwa, winny być załączone w osobnym opakowaniu, w sposób 

umożliwiający łatwe od niej odłączenie i opatrzone napisem: "Informacje stanowiące 

tajemnicę przedsiębiorstwa - nie udostępniać", z zachowaniem kolejności numerowania 

stron oferty. 

Uwaga: W przypadku braku wykazania (złożenia właściwego uzasadnienia w terminie 

składania ofert), iż zastrzeżone dane stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, Zamawiający 

uzna, iż nie została spełniona przesłanka podjęcia niezbędnych działań w celu 

zachowania ich poufności i dane te staną się jawne od momentu otwarcia ofert. 

14.17. Wymaga się aby oferta była dostarczona w trwale zamkniętej kopercie, zaadresowanej 

na zamawiającego, oznaczonej tytułem:  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie,  

ul. Sobieskiego 279A, 84-200 Wejherowo, 

Oferta na: CZĘŚĆ…….. Sukcesywne dostawy wraz z transportem artykułów 

żywnościowych dla trzech PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH - 

Ognisk Wychowawczych im. K. Lisieckiego „Dziadka”  

w Rumi, ul. Ślusarska 4A.  

„NIE OTWIERAĆ przed 14 grudnia 2020 r. godz. 8.00”. 

14.18. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do 

złożonej oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub 

wycofaniu oferty powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem 

nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenia powinny być 

opakowane tak, jak oferta, a opakowanie powinno zawierać odpowiednio dodatkowe 

oznaczenie wyrazem: "ZMIANA" lub "WYCOFANIE". 

14.19. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.  

14.20. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpią przesłanki wskazane w art. 89 ust. 1 

ustawy. 

15. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

15.1. Ceną oferty jest suma wszystkich iloczynów ceny jednostkowej brutto i ilości artykułów 

żywnościowych, o której mowa w pkt. 4.3 specyfikacji, wyliczonych dla każdej pozycji 

wyszczególnionej w tabelach do załącznika nr 4 do specyfikacji.  

15.2. Wykonawca jest zobowiązany podać dla każdej pozycji wymienionej w Tabeli do 

załącznika nr 4: 

1) cenę jednostkową brutto,  

2) wartość brutto (stanowiącą iloczyn ceny jednostkowej brutto i szacunkowej ilości 

artykułów żywnościowych objętych przyszłymi zamówieniami). 
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15.3. Cena oferty uwzględnia łącznie wszystkie pozycje wyszczególnione w tabelach 

załącznika nr 4. Cena oferty (cena brutto) musi być podana, w polskich złotych 

cyfrowo i słownie, w pkt. 1 formularza ofertowego (załącznik nr 1).  

15.4. Cena podana w ofercie musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją 

zamówienia, w tym wszystkie koszty nie wynikające bezpośrednio z opisu przedmiotu 

zamówienia i projektu umowy, aby możliwe do przewidzenia przez Wykonawcę przed 

złożeniem oferty. 

15.5. We wszystkich obliczeniach ceny należy stosować zaokrąglenie wyników do dwóch 

miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami przybliżeń dziesiętnych. 

15.6. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych. 

15.7. 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. 

UWAGA: 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 wskazuje ich wartość bez kwoty podatku.  

15.8. Wzór formularza ofertowego został opracowany przy założeniu, iż wybór oferty nie 

będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie 

podatku VAT. W przypadku, gdy wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o 

innej treści, to winien odpowiednio zmodyfikować treść formularza. 

16. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

Wykonawca nie jest zobowiązany do wniesienia wadium. 

17. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

17.1. Oferty należy składać w terminie do dnia 14 grudnia 2020 r. do godziny 08.00  

w siedzibie Zamawiającego pok. Nr 8 (Sekretariat) 

17.2. Jeżeli oferta Wykonawcy nie będzie oznaczona w wymagany sposób, Zamawiający 

nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieterminowe wpłynięcie oferty. Zamawiający 

nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe złożenie oferty w szczególności w 

sytuacji, gdy oferta nie zostanie dostarczona w wymaganym terminie do wskazanego 

pokoju. 

17.3. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 14 grudnia 2020 r. o godz. 09:30 w siedzibie 

Zamawiającego pok. 08.  Otwarcie ofert jest jawne. 

17.4. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która została złożona po terminie 

określonym w pkt. 17.1 specyfikacji. 

17.5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie poszczególnych części  zamówienia. 

17.6. W trakcie otwierania ofert podane zostaną nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a 

także informacje dotyczące ceny i warunków płatności. 

17.7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej 

informacje dotyczące: 

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

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

3) ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych  

w ofertach. 
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18. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

18.1.Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. 

18.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania   

ofert. 

18.3. 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 jednak niż 60 

dni. 

 

19. KRYTERIA WYBORU I SPOSÓB OCENY OFERT  

19.1. Wybór oferty najkorzystniejszej w zakresie poszczególnych części zamówienia 

zostanie dokonany na podstawie niżej podanych kryteriów: 

 

Lp 

 

Nazwa kryterium 

Waga 

kryterium  

w % 

1. Cena oferty – C 60% 

2. Termin płatności – Tp 20% 

3. Czas rozpatrzenia 

reklamacji - R 

20% 

 

19.2. Każdej ocenianej ofercie Zamawiający przyzna punkty za poszczególne kryteria wg 

następujących zasad: 

 

Kryterium 

 

Waga 

Maksymalna 

liczba 

punktów 

 

Sposób oceny 

 

 

Cena oferty 

 – C 

 

 

60% 

 

 

60 

Najniższa cena spośród ofert ocenianych 

 Cena = -----------------------------------------------   x 100 x 60 % 

Cena oferty ocenianej 

Ocena punktowa zostanie dokonana na podstawie ceny 

ofertowej brutto podanej przez Wykonawcę w pkt. 2 

ppkt. 2.1, i/lub 2.2, i/lub 2.3, i/lub 2.4, i/lub 2.5, i/lub 

2.6, i/lub 2.7 Druku ofertowego 

 

 

 

 

 

 

Termin 

płatności  

– Tp 

 

 

 

 

 

 

 

20% 

 

 

 

 

 

 

 

20 

Zamawiający przydzieli punkty w tym kryterium 

zgodnie z poniższą zasadą:  

Termin płatności: 14 dni – 10 pkt. 

Termin płatności: 21 dni – 15 pkt.  

Termin płatności: 30 dni = 20 pkt. 

Ocena punktowa zostanie dokonana na podstawie 

wskazania przez Wykonawcę ilości dni w pkt. 2 ppkt. 

2.1 lit. a, i/lub 2.2 lit. a, i/lub 2.3 lit. a, i/lub 2.4 lit. a, 

i/lub 2.5 lit. a, i/lub 2.6 lit. a, i/lub 2.7 lit. a Druku 

ofertowego. 
Minimalny wymagany przez Zamawiającego termin płatności 

wynosi 14 dni. Maksymalny proponowany przez 

Wykonawców termin płatności nie może być dłuższy niż 30 

dni. Jeżeli Wykonawca nie wskaże (nie wpisze w druku 

ofertowym) terminu płatności, Zamawiający odrzuci ofertę 

Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. W przypadku, gdy Wykonawca 

zaoferuje termin płatności dłuższy niż 30 dni, Zamawiający do 

oceny ofert przyjmie termin płatności równy 30 dni  

i taki zostanie uwzględniony w umowie. 
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Czas 

rozpatrzenia 

reklamacji  

- R 

 

 

 

 

 

 

 

 

20% 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

Czas rozpatrzenia reklamacji- rozumie się czas dostawy towaru 

wolnego od wad i zgodnego z zamówieniem, w przypadku 

stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie odbioru towaru wad 

jakościowych oraz niezgodności z złożonym zamówieniem pod 

względem ilościowym i asortymentowym. 

 

Zamawiający przydzieli punkty w tym kryterium 

zgodnie z poniższą zasadą:  

Rozpatrzenie reklamacji: do 6 godzin – 20 pkt. 

Rozpatrzenie reklamacji: 1 dzień – 15 pkt.  

Rozpatrzenie reklamacji: 2 dni - 10 pkt. 

 

Ocena punktowa zostanie dokonana na podstawie 

wskazania przez Wykonawcę ilości godzin/dni w pkt. 2 

ppkt. 2.1 lit. b, i/lub 2.2 lit. b, i/lub 2.3 lit. b, i/lub 2.4 lit. 

b, i/lub 2.5 lit. b, i/lub 2.6 lit. b, i/lub 2.7 lit. b Druku 

ofertowego. 

 
Jeżeli Wykonawca wskaże czas rozpatrzenia reklamacji 

dłuższy niż 2 dni lub jego nie wskaże (nie wpisze w Druku 

ofertowym) Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy na 

podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

 

19.3. Łączna wartość punktów jaką otrzyma Wykonawca w zakresie danej części 

zamówienia zostanie ustalona w następujący sposób: P = C+Tp+R, gdzie: 

P - Łączna wartość punktów przyznana ofercie ocenianej 

C – wartość punktów za kryterium 1 „Cena” dla oferty ocenianej 

Tp - wartość punktów za kryterium 2 „Termin płatności” dla oferty ocenianej 

R - wartość punktów za kryterium 3 „Czas rozpatrzenia reklamacji” dla oferty 

ocenianej 

19.4. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę. Oferta może uzyskać 

maksymalnie 100,00 pkt. 

19.5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 

wymaganiom przestawionym w ustawie oraz SIWZ i została oceniona jako 

najkorzystniejsza w oparciu o podane powyżej kryteria wyboru. 

19.6. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że 

dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów  

oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli 

zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, 

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

ofert dodatkowych. 

 

20. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY  

20.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada 

wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona 

jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria oceny ofert. 

20.2. Przed podpisaniem umowy osoby upoważnione do jej podpisania zobowiązane są   

przedłożyć zamawiającemu dokument stwierdzający, ich umocowanie, chyba że 

wynika ono z dokumentów dołączonych do oferty. 

20.3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy 

zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez 
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przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zaistnieją przesłanki 

unieważnienia postępowania. 

 

21. ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY  

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

 

22. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ 

WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY  

22.1. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści 

niniejszej specyfikacji oraz z treści oferty. 

22.2. Projekt umowy stanowi załącznik nr 5 do specyfikacji.  

23. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

23.1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 

Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone 

w Dziale VI ustawy Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz 

SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 

154 pkt 5 ustawy. 

23.2. 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. 

23.3. 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. 

23.4. 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. 

23.5. 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. 

23.6. Terminy wniesienia odwołania: 

1) odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o 

czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli 

zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy zdanie drugie 

albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób; 
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2) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od 

dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej;  

3) odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 23.6.1. i 23.6.2. 

specyfikacji wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy 

zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o 

okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia; 

4) jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty 

najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 

a) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia  

o udzieleniu zamówienia; 

b) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w 

Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 

23.7. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub 

postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może 

przedłużyć termin składania ofert. 

23.8. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień 

ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach 

wolnych od pracy. 

23.9. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania regulowane są 

właściwymi przepisami Działu VI ustawy. 

23.10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławcze, stronom oraz uczestnikom 

postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

23.11. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, 

za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia 

doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej 

odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora 

wyznaczonego w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej 

wniesieniem. 

24. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WYNIKAJĄCY Z ART. 13 RODO 

24.1.  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 

informuje, że:  

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Wejherowie  z siedzibą przy ul. Sobieskiego 279A w Wejherowie; 

2) dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych 

rodo@pcprwejherowo.pl; 

3) 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 

sukcesywne dostawy wraz z transportem artykułów żywnościowych dla trzech 

PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WCYHOWAWCZYCH – Ognisk  

Wychowawczych, im. K. Lisieckiego „Dziadka” w Rumi, ul. Ślusarska 4A, 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 

mailto:rodo@pcprwejherowo.pl
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4) 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 Pzp;   

5) 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; 

6) 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;   

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane  

w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8) posiada Pani/Pan: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych 

osobowych; 

c) 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;   

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących narusza przepisy RODO; 

9) nie przysługuje Pani/Panu: 

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

osobowych; 

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

c) 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. 

.  

25. INFORMACJE DODATKOWE   

25.1. Do spraw nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy 

ustawy.  

 

26. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ:  

Nr 1: Formularz oferty 

Nr 2: Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

Nr 3: Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Nr 4: Opis przedmiotu zamówienia  

Nr.5: Wzór umowy  

Nr 6: Wykaz dostaw 

 

Z A T W I E R D Z A M  

 

01.12.2020 r.  Iwona Romanowska  

Dyrektor PCPR 
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ZAŁĄCZNIK NR 1  

FORMULARZ OFERTY 

 

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

         pieczątka wykonawcy 

Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Wejherowie 

ul. Sobieskiego 279A 

84-200 Wejherowo 

 

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

Adres  wykonawcy..................................................................................................................... 

Telefon…………….………. faks……..……………… adres e- mail………………………….. 

Osoba/y upoważnione do reprezentowania Wykonawcy/ów i podpisująca/e ofertę: 

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

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego, 

zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych i na stronie internetowej 

Zamawiającego, zgłaszamy przystąpienie do przetargu pn. Sukcesywne dostawy wraz  

z transportem artykułów żywnościowych dla trzech Placówek Opiekuńczo-

Wychowawczych Ognisk Wychowawczych im. K. Lisieckiego „Dziadka” w Rumi, ul. 

Ślusarska 4A 

1. Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 

akceptujemy jej warunki i nie zgłaszamy do niej żadnych zastrzeżeń. Oświadczamy, że 

zapoznaliśmy się z projektem umowy, akceptujemy go i nie wnosimy do niego żadnych 

zastrzeżeń.  

2. Oferuję/my realizację przedmiotu zamówienia za cenę ofertową brutto: 

 

2.1. Część I zamówienia   …………………………. zł 

słownie:……………………………………………………………………………………….. 

Ponadto oferuję/my:  

a) termin płatności:  ……………   licząc od daty otrzymania faktury VAT lub rachunku 

przez Zamawiającego (należy wpisać oferowany termin płatności np. 14 dni/ 21 dni/ 

30 dni) 

b) czas rozpatrzenia reklamacji do: ……………………..(należy wpisać oferowany czas 

rozpatrzenia reklamacji np. do 6 godzin, 1 dzień, 2 dni) 

 

2.2. Część II zamówienia   …………………………. zł  

słownie:……………………………………………………………………………………….. 

Ponadto oferuję/my:  

a) termin płatności:  ……………   licząc od daty otrzymania faktury VAT lub rachunku 

przez Zamawiającego (należy wpisać oferowany termin płatności np. 14 dni/ 21 dni/ 

30 dni) 

b) czas rozpatrzenia reklamacji do: ……………………..(należy wpisać oferowany czas 

rozpatrzenia reklamacji np. do 6 godzin, 1 dzień, 2 dni) 
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2.3. Część III zamówienia   …………………………. zł 

słownie:……………………………………………………………………………………….. 

Ponadto oferuję/my:  

a) termin płatności:  ……………   licząc od daty otrzymania faktury VAT lub rachunku 

przez Zamawiającego (należy wpisać oferowany termin płatności np. 14 dni/ 21 dni/ 

30 dni) 

b) czas rozpatrzenia reklamacji do: ……………………..(należy wpisać oferowany czas 

rozpatrzenia reklamacji np. do 6 godzin, 1 dzień, 2 dni) 

 

2.4. Część IV zamówienia   …………………………. zł 

słownie:……………………………………………………………………………………….. 

Ponadto oferuję/my:  

a) termin płatności:  ……………   licząc od daty otrzymania faktury VAT lub rachunku 

przez Zamawiającego (należy wpisać oferowany termin płatności np. 14 dni/ 21 dni/ 

30 dni) 

b) czas rozpatrzenia reklamacji do: ……………………..(należy wpisać oferowany czas 

rozpatrzenia reklamacji np. do 6 godzin, 1 dzień, 2 dni) 

 

2.5. Część V zamówienia   …………………………. zł 

słownie:……………………………………………………………………………………….. 

Ponadto oferuję/my:  

a) termin płatności:  ……………   licząc od daty otrzymania faktury VAT lub rachunku 

przez Zamawiającego (należy wpisać oferowany termin płatności np. 14 dni/ 21 dni/ 

30 dni) 

b) czas rozpatrzenia reklamacji do: ……………………..(należy wpisać oferowany czas 

rozpatrzenia reklamacji np. do 6 godzin, 1 dzień, 2 dni) 

 

2.6. Część VI zamówienia   …………………………. zł 

słownie:……………………………………………………………………………………….. 

Ponadto oferuję/my:  

a) termin płatności:  ……………   licząc od daty otrzymania faktury VAT lub rachunku 

przez Zamawiającego (należy wpisać oferowany termin płatności np. 14 dni/ 21 dni/ 

30 dni) 

b) czas rozpatrzenia reklamacji do: ……………………..(należy wpisać oferowany czas 

rozpatrzenia reklamacji np. do 6 godzin, 1 dzień, 2 dni) 

 

2.7. Część VII zamówienia   …………………………. zł 

słownie:……………………………………………………………………………………….. 

Ponadto oferuję/my:  

a) termin płatności:  ……………   licząc od daty otrzymania faktury VAT lub rachunku 

przez Zamawiającego (należy wpisać oferowany termin płatności np. 14 dni/ 21 dni/ 

30 dni) 

b) czas rozpatrzenia reklamacji do: ……………………..(należy wpisać oferowany czas 

rozpatrzenia reklamacji np. do 6 godzin, 1 dzień, 2 dni) 

 

3. Oświadczam/y, że podana cena obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją 

zamówienia zgodnie z SIWZ. 

4. Oświadczam/y, że zamówienie zrealizuję/my w terminie od dnia 1 stycznia 2021 r. do 

dnia 31 grudnia 2021 r. 

 

5. Oświadczam/y, że akceptuję/my warunki płatności określone przez zamawiającego  

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
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6. Zobowiązujemy się do sukcesywnego dostarczenia przedmiotu zamówienia w częściach, 

zgodnie z dyspozycjami Zamawiającego.  

7. Oświadczam/y, że jesteśmy związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do jej 

złożenia. 

8. Zamówienie zrealizujemy sami/przy udziale podwykonawców  

w zakresie*):......................................…………………………………………………………………………………………… 

(części zamówienia, które zostaną powierzone podwykonawcom) 
 

9. Powołujemy się/nie powołujemy się*) na zasoby  ……………………………………………………………………………….…… 
     (nazwa podmiotu) 

  w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie 
……………………………………………………………………………………………................................... 

(zakres powierzonego zamówienia) 
i oświadczamy,  że będzie on wykonywał zamówienie we wskazanym powyżej zakresie  

i odpowiada on solidarnie za wykonanie przedmiotu zamówienia w tym zakresie.  
 

10. Jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego w 

formie spółki cywilnej/konsorcjum, oświadczamy, że dla potrzeb niniejszego 

zamówienia, zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, ustanawiamy 

pełnomocnika:………………………………………………………………………………………………………… 

Zakres: do reprezentacji w postępowaniu o  udzielenie zamówienia / do reprezentacji w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie niniejszego 

zamówienia*.  
(wypełniają i dokonują wyboru jedynie wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, 

np. prowadzący działalność w formie spółki cywilnej lub konsorcjum) 

 

11. Oświadczam, że jestem/nie jestem* małym lub średnim przedsiębiorstwem1. 

12. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu 

13. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania kierować należy na 

poniższy adres Wykonawcy:  ............................................................................................. 

*) niepotrzebne skreślić  

 

Załączniki do oferty: 

………………………………………. 

………………………………………. 

 

 

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

miejscowość data podpis wykonawcy lub osoby uprawnionej  

do reprezentowania wykonawcy 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 

Pieczęć Wykonawcy 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp.  

o braku podstaw do wykluczenia z udziału w 

postępowaniu 

 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: Sukcesywne dostawy wraz  

z transportem artykułów żywnościowych dla trzech Placówek Opiekuńczo-

Wychowawczych - Ognisk Wychowawczych im. K. Lisieckiego „Dziadka” w Rumi,  

ul. Ślusarska 4A oświadczam, co następuje: 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY 

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

pkt 12-22 ustawy Pzp. 

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

pkt 1 ustawy Pzp. 

3.  

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

miejscowość data podpis wykonawcy lub osoby uprawnionej  

do reprezentowania wykonawcy 

 

 

 

4. Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na 

podstawie art. ................................... ustawy Pzp2. Jednocześnie oświadczam, że w 

związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem 

następujące środki naprawcze: 

5.  ……..…………………………………………………………………………………….. 

……………………….…………………………………………………………………… 

 

…………….. 

 

……………….. 

 

……………………………..………………… 

miejscowość data podpis wykonawcy lub osoby uprawnionej  

do reprezentowania wykonawcy 

 

 
2 Wypełnić tylko wówczas, gdy w stosunku do wykonawcy występują takie podstawy. W przeciwnym przypadku pozostawić nie 
wypełnione lub przekreślić. 
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU,  

NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA3 

 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby 

powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ………………………………………………… 

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

(podać pełną nazwę/firmę, adres) 

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

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

miejscowość data podpis wykonawcy lub osoby uprawnionej  

do reprezentowania wykonawcy 

 

 

 

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 data podpis wykonawcy lub osoby uprawnionej  

do reprezentowania wykonawcy 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3  Wypełnić tylko wówczas, gdy wykonawca korzysta z takich zasobów. W przeciwnym przypadku pozostawić niewypełnione lub 
przekreślić. 
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ZAŁĄCZNIK NR 3 

 

 

 

 

Pieczęć Wykonawcy 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp  

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:  Sukcesywne dostawy wraz  

z transportem artykułów żywnościowych dla trzech Placówek Opiekuńczo  

-Wychowawczych - Ognisk Wychowawczych im. K. Lisieckiego „Dziadka” w Rumi,  

ul. Ślusarska 4A oświadczam, co następuje: 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego  

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

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

miejscowość data podpis wykonawcy lub osoby uprawnionej  

do reprezentowania wykonawcy 

 

 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM  

NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW4 

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

określonych przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia polegam 

na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ………………………………………………… 

w następującym zakresie: ……………………………………………………………………… 
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu) 

Oświadczam, że powyższy/e podmioty spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie  

w jakim powołuję się na jego/ich zasoby. 

 

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

miejscowość data podpis wykonawcy lub osoby uprawnionej  

do reprezentowania wykonawcy 

 

 
4 Tylko jeśli dotyczy danego wykonawcy. W przeciwnym przypadku pozostawić niewypełnione lub przekreślić. 
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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 data podpis wykonawcy lub osoby uprawnionej  

do reprezentowania wykonawcy 
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Tabela Nr 1 do ZAŁĄCZNIKA NR 4 (Druk ofertowy) 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - CZĘŚĆ I 
 

Sposób obliczenia ceny: 

Wartość brutto: ilość x cena brutto za jednostkę miary  

Łączna wartość oferty brutto = suma pozycji od 1 do 101  

Ceny jednostkowe brutto oraz wartość brutto należy podać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. 

 

 

Lp. 

 

Nazwa przedmiotu zamówienia 

 

j.m. 

 

Ilość 

Cena 

jednostkowa 

BRUTTO 

Wartość  

BRUTTO 

1 2 3 4 5 6 

1 Ananasy w syropie 560 g szt. 72   

2 Bazylia suszona10g  szt. 30   

3 Brzoskwinia w syropie 820g szt. 48   

4 Budyń 40g szt. 600   

5 Bułka tarta 500g szt. 144   

6 Chrzan tarty 170g szt. 20   

7 Cukier 1kg szt. 900   

8 Cukier puder 0,4 kg szt. 50   

9 Cukier waniliowy 32g szt. 175   

10 Cukierki czekoladowe 1kg szt. 60   

11 Cynamon  mielony 20g  szt. 20   

12 Czekolada mleczna100g  szt. 100   

13 Czosnek suszony szt. 120   

14 Ćwikła z chrzanem 315g szt. 20   

15 Drożdże kostka 8g szt. 20   

16 Drożdże suszone 8g szt. 150   

17 Dżem 280g szt. 400   

18 Fasola biała JAŚ 400g szt. 60   

19 Fasola czerwona konserwowa 400g szt. 60   

20 Filet z makreli w pomidorach 170 g szt. 80   

21 Galaretki owocowe 75g szt. 200   

22 Groch łuskany 400g szt. 60   

23 Groszek konserwowy 400g szt. 80   

24 Groszek z marchewką 900g szt. 100   

25 Herbata czarna expresowa 140g szt. 60   

26 Herbata miętowa exp. 20 saszetek  

x 2g 

szt. 100   

27 Herbata owocowa exp. 25 saszetek 

x 2g 

szt. 100   

28 Herbatniki 200g szt. 120   

29 Jabłka prażone 750g szt. 70   

30 Kakao naturalne ciemne 100g szt. 50   

31 Kakao rozpuszczalne 300g szt. 100   

32 Kasza gryczana szt. 24   

33 Kasza jęczmienna 1kg szt. 50   

34 Kasza manna 1kg szt. 50   

35 Kawa Inka 150g szt. 60   

36 Kawa zbożowa 150g szt. 20   

37 Ketchup 500g szt. 600   

38 Kisiel 40g szt. 600   

39 Koncentrat barszczu 300g szt. 30   
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40 Koncentrat pomidorowy 900g szt. 120   

41 Kukurydza konserwowa 400g szt. 120    

42 Kwasek cytrynowy 20 g szt. 60   

43 Liść laurowy 15g szt. 60   

44 Majeranek 15g szt. 60   

45 Majonez 3kg szt. 60   

46 Majonez 400g szt. 60   

47 Makaron gwiazdka 250g szt. 60   

48 Makaron  łazanka 400g szt. 60   

49 Makaron muszelka 1 kg szt. 60   

50 Makaron nitka 1kg szt. 100   

51 Makaron spaghetti 400g szt. 60   

52 Makaron świderki 1kg szt. 200   

53 Marchewka konserwowa 880g szt. 20   

54 Marmolada 1 kg szt. 60   

55 Masa krówkowa w puszce 510g szt. 36   

56 Masa  makowa 850g szt. 24   

57 Mąka tortowa 1 kg szt. 140   

58 Mąka wrocławska 1kg szt. 100   

59 Mąka ziemniaczana 0,5 kg szt. 40   

60 Migdał płatki 100g szt. 20   

61 Miód 25 g szt. 600   

62 Musztarda sarepska 200g szt. 100   

63 Nutella w słoiku 350 g szt. 150   

64 Ogórki konserwowe 870g szt. 150   

65 Olej 0,9l szt. 300   

66 Oregano zioła 10g szt. 20   

67 Paluszki słone 100g szt. 80   

68 Papryka konserwowa 830g szt. 60   

69 Papryka słodka mielona 20g szt. 50   

70 Paprykarz szczeciński 330g szt. 60   

71 Pasztet wielkopolski 130g szt. 120   

72 Pieprz naturalny mielony 20g szt. 150   

73 Płatki kukurydziane 250g szt. 240   

74 Płatki czekoladowe 250g szt. 400   

75 Płatki miodowe 250g szt. 400   

76 Płatki owsiane 1kg szt. 60   

77 Pomidory całe puszka 400g szt. 100   

78 Posypka do ciasta 80g szt. 40   

79 Prince Polo 52g szt. 360   

80 Proszek do pieczenia 36g szt. 100   

81 Przyprawa curry 25g szt. 50   

82 Przyprawa do bigosu 30g szt. 30   

83 Przyprawa do grilla 30g szt. 30   

84 Przyprawa do kurczaka 40g szt. 30   

85 Przyprawa do mięsa mielonego 35g szt. 30   

86 Przyprawa do piernika 20g szt. 35   

87 Przyprawa do ziemniaków 20 g szt. 20   

88 Rodzynki 100g szt. 50   

89 Ryż sypki 1 kg szt. 60   

90 Seler marynowany 350 g szt. 40   

91 Sól 1 kg szt. 50   

92 Śledź w pomidorach 170g szt. 80   

93 Śnieżka kremowa 60g szt. 100   
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94 Tuńczyk w kawałkach 150g szt. 40   

95 Tymianek suche zioła10g szt. 25   

96 Woda mineralna niegazowana 0,5l szt. 480   

97 Ziele angielskie 20g szt. 50   

98 Zioła prowansalskie 10 g szt. 30   

99 Żelatyna spożywcza 50g szt. 50   

100 Żur w butelce 0,5l szt. 60   

101 Wafelki w czekoladzie szt. 120   

 

Łącznie wartość oferty brutto 
 

 

 

 

 

……………………………….., dnia ……………………   ……………………………… 

podpis osoby upoważnionej  

do reprezentowania Wykonawcy  

 

 

1.  Ilość podana w kolumnie 4 powyższej tabeli jest szacunkowa. Zamawiający będzie dokonywał zamówień 

częściowych według faktycznych potrzeb.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sukcesywne dostawy wraz z transportem artykułów żywnościowych dla trzech Placówek Opiekuńczo -

Wychowawczych - Ognisk Wychowawczych, im. K. Lisieckiego „DZIADKA” w Rumi, ul. Ślusarska 4a. 

 

28 
 

Tabela Nr 2 do ZAŁĄCZNIKA NR 4 (Druk ofertowy) 

  

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - CZĘŚĆ II 
Sposób obliczenia ceny: 

Wartość brutto: ilość x cena brutto za jednostkę miary  

Łączna wartość oferty brutto = suma pozycji od 1 do 10  

Ceny jednostkowe brutto oraz wartość brutto należy podać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. 

 

 

Lp. 

 

Nazwa przedmiotu zamówienia 

 

 

j.m. 

 

Ilość 

Cena 

jednostkowa 

BRUTTO 

Wartość  

BRUTTO 

1 2 3 4 5 6 

1 Makrela wędzona kg 20   

2 Filet z flądry mrożony kg 30   

3 Morszczuk mrożony – bloczki 5 kg kg 30   

4 Karp świeży kg 30   

5 Pstrąg świeży kg 30   

6 Filet śledziowy marynowany kg 12   

7 Filet śledziowy solony kg 12   

8 Paluszki rybne z mintaja – 300 g kg 60   

9 Filet z miruny ze skórą bez glazury kg 30   

10 Filet z limandy bez glazury kg 30   

 

Łącznie wartość oferty brutto 

 

 

 

 

 

……………………………….., dnia ……………………   ……………………………… 

podpis osoby upoważnionej  

do reprezentowania Wykonawcy  

  

 

 

1.  Ilość podana w kolumnie 4 powyższej tabeli jest szacunkowa. Zamawiający będzie dokonywał zamówień 

częściowych według faktycznych potrzeb.  

2. Wykonawca powinien zapewnić, że oferowane produkty będą posiadać atesty i/lub certyfikaty higieniczno - 

sanitarne oraz będą świeże (z ważnym terminem przydatności do spożycia tj. w momencie dostawy minimum  

90 dni) i odpowiedniej jakości. Wymagane jest złożenie odpowiedniego oświadczenia, a Zamawiający zastrzega 

sobie prawo do żądania przedstawienia odpowiednich dokumentów potwierdzających jakość produktów przy 

danej dostawie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sukcesywne dostawy wraz z transportem artykułów żywnościowych dla trzech Placówek Opiekuńczo -

Wychowawczych - Ognisk Wychowawczych, im. K. Lisieckiego „DZIADKA” w Rumi, ul. Ślusarska 4a. 

 

29 
 

Tabela Nr 3 do ZAŁĄCZNIKA NR 4 (Druk ofertowy)  

  

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - CZĘŚĆ III 

 
Sposób obliczenia ceny: 

Wartość brutto: ilość x cena brutto za jednostkę miary  

Łączna wartość oferty brutto = suma pozycji od 1 do 16  

Ceny jednostkowe brutto oraz wartość brutto należy podać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. 

 

 

Lp. 

 

Nazwa przedmiotu zamówienia 

 

 

j.m. 

 

Ilość 

Cena 

jednostkowa 

BRUTTO 

Wartość  

BRUTTO 

1 2 3 4 5 6 

1 Brokuły 2,5 kg kg 30   

2 Brukselka 2,5 kg kg 30   

3 Fasolka szparagowa 2,5 kg kg 50   

4 Kalafior 2,5 kg kg 70   

5 Marchewka z groszkiem 2,5 kg kg 30   

6 Mieszanka kompotowa 2,5 kg kg 120   

7 Porzeczka 2,5 kg kg 60   

8 Szpinak mrożony 2,5 kg kg 30   

9 Truskawka 2,5 kg kg 90   

10 Włoszczyzna paski 2,5 kg kg 30   

11 Lody owocowe 1 l szt 72   

12 Knedle z owocami 2,5 kg kg 60   

13 Pierogi z owocami 2,5 kg kg 10   

14 Pierogi ruskie 2,5 kg kg 30   

15 Pierogi z kapustą i grzybami 2,5 kg kg 30   

16 Pyzy z mięsem 2,5 kg kg 30   

 

Łącznie wartość oferty brutto 
 

 

 

 

……………………………….., dnia ……………………   ……………………………… 

podpis osoby upoważnionej  

do reprezentowania Wykonawcy  

 

 

 

1. Ilość podana w kolumnie 4 powyższej tabeli jest szacunkowa. Zamawiający będzie dokonywał zamówień 

częściowych według faktycznych potrzeb.  

 

 

 

 

 

 

 

.  
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Tabela Nr 4 do ZAŁĄCZNIKA NR 4 (Druk ofertowy) 

  

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - CZĘŚĆ IV 
 

Sposób obliczenia ceny: 

Wartość brutto: ilość x cena brutto za jednostkę miary  

Łączna wartość oferty brutto = suma pozycji od 1 do 51  

Ceny jednostkowe brutto oraz wartość brutto należy podać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. 

 

 

Lp. 

 

Nazwa przedmiotu 

zamówienia 

 

j.m. 

 

Ilość   

Cena  

jednostkowa  

BRUTTO 

 

Wartość  

BRUTTO 

1 2 3 4 5 6 

1 Karkówka bez kości kg 240   

2 Łopatka kg 300   

3 Mięso mielone 

wieprzowe 

kg 360   

4 Mięso mielone 

wieprzowo-wołowe 

kg 20   

5 Schab bez kości kg 240   

6 Szynka bez kości kg 180   

7 Żeberka  kg 150   

  

8 Wołowina bez kości kg 20   

  

9 Baleron kg 15   

10 Biała kg 30   

11 Biała grillowana wędzona  kg 10   

12 Boczek wędzony kg 80   

13 Kanapkowa kg 30   

14 Kiełbasa zwyczajna kg 120   

15 Kindziuk kg 20   

16 Krakowska parzona kg 60   

17 Krakowska sucha kg 80   

18 Krakowska drobiowa kg 80   

19 Metka kaszubska kg 40   

20 Mielonka tyrolska kg 80   

21 Mortadela kg 20   

22 Ogonówka kg 20   

23 Parówki kg 200   

24 Pasztet pieczony kg 50   

25 Pasztetowa kg 30   

26 Pieczeń (z warzywami, z 

serem, z pistacjami) 

kg  

10 

  

27 Polędwica drobiowa kg 30   

28 Polędwica sopocka kg 80   

29 Polędwica z warzywami kg 10   

30 Salami kg 30   

31 Schab krotoszyński kg 30   

32 Serdelki kg 50   

33 Szynka konserwowa kg 30   

34 Szynka staropolska kg 30   

35 Szynka śniadaniowa kg 60   
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36 Szynka tyrolska kg 50   

37 Szynka z beczki  kg 5   

38 Szynka z komina kg 5   

39 Szynkowa kg 40   

40 Śląska kg 60   

41 Tatrzańska kg 5   

42 Toruńska kg 5   

43 Żywiecka kg 80   

  

44 Drobne z indyka kg 30   

45 Filet z indyka kg 50   

46 Kurczak cały kg 890   

47 Pierś z kurczaka kg 480   

48 Udka z kurczaka kg 120   

49 Wątróbka drobiowa kg 30   

  

50 Polędwica drobiowa 

wędzona 

 

kg 

 

30 

  

51 Szynka z piersi indyka kg 20   

 

Łącznie wartość oferty brutto 
 

 

 

 

……………………………….., dnia ……………………   ……………………………… 

podpis osoby upoważnionej  

do reprezentowania Wykonawcy  

 

 

 

1. Ilość podana w kolumnie 4 powyższej tabeli jest szacunkowa. Zamawiający będzie dokonywał zamówień 

częściowych według faktycznych potrzeb.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sukcesywne dostawy wraz z transportem artykułów żywnościowych dla trzech Placówek Opiekuńczo -

Wychowawczych - Ognisk Wychowawczych, im. K. Lisieckiego „DZIADKA” w Rumi, ul. Ślusarska 4a. 

 

32 
 

Tabela Nr 5 do ZAŁĄCZNIKA NR 4 (Druk ofertowy)  

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - CZĘŚĆ V 
Sposób obliczenia ceny: 

Wartość brutto: ilość x cena brutto za jednostkę miary  

Łączna wartość oferty brutto = suma pozycji od 1 do 32  

Ceny jednostkowe brutto oraz wartość brutto należy podać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. 

 

Lp. 

 

Nazwa przedmiotu 

zamówienia 

 

j.m. 

 

Ilość 

Cena  

jednostkowa 

BRUTTO 

Wartość  

BRUTTO 

1 2 3 4 5 6 

1 Deser ryżowy 180g szt. 200   

2 Jogurt naturalny 180g szt. 600   

3 Jogurt naturalny 370g szt. 120   

4 Jogurt owocowy 150g szt. 7000   

5 Jogurt pitny Danone 250g szt. 120   

6 Margaryna 250g szt. 100   

7 Masło 200g szt. 4000   

8 Maślanka 1 l szt. 60   

9 Mleko 3,2% UHT 1l szt. 6800   

10 Ser wędzony kg 30   

11 Ser żółty edamski kg 200   

12 Ser żółty gouda kg 300   

13 Ser żółty królewski kg 150   

14 Ser żółty morski kg. 150   

15 Ser natan kg. 100   

16 Ser żółty salami kg. 400   

17 Serek homogenizowany  

Danio 140 g 

 

szt. 

 

1500 

  

18 Serek homogenizowany 250g szt. 400   

19 Serek mascarpone 250g szt. 20   

20 Serek twarogowy 120 g szt. 400   

21 Serek topiony bloczki 100g szt. 700   

22 Serek topiony plastry 146 g szt. 400   

23 Serek twarogowy 1kg szt. 40   

24 Śmietana 36% 0,5 l szt. 96   

25 Śmietana kwaśna 12% 200g szt. 48   

26 Śmietana kwaśna 18% 200g szt. 48   

27 Śmietana słodka 12% 0,5 l szt. 120   

28 Śmietana słodka 18% 0,5 l szt. 120   

29 Twaróg sernikowy 1 kg szt. 72   

30 Twaróg śmietankowy 500g szt. 24   

31 Twaróg śmietankowy 1 kg szt. 24   

32 Twaróg kostka 200 g szt. 300   

 

Łącznie wartość oferty brutto 
 

 

 

 

……………………………….., dnia ……………………   ……………………………… 

podpis osoby upoważnionej  

do reprezentowania Wykonawcy  

1. Ilość podana w kolumnie 4 powyższej tabeli jest szacunkowa. Zamawiający będzie dokonywał zamówień 

częściowych według faktycznych potrzeb.  
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Tabela Nr 6 do ZAŁĄCZNIKA NR 4 (Druk ofertowy)  

  

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - CZĘŚĆ VI 
Sposób obliczenia ceny: 

Wartość brutto: ilość x cena brutto za jednostkę miary  

Łączna wartość oferty brutto = suma pozycji od 1 do 11  

Ceny jednostkowe brutto oraz wartość brutto należy podać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. 

 

 

Lp. 

 

Nazwa przedmiotu zamówienia 

 

j.m. 

 

Ilość 

Cena 

jednostkowa 

BRUTTO 

Wartość 

BRUTTO 

1 2 3 4 5 6 

1 Chleb zwykły, krojony paczkowany -

500g 

szt. 2 250   

2 Chleb razowy ze słonecznikiem, krojony 

paczkowany - 500g 

szt. 1 080   

3 Bułka wrocławska/ kajzerka 55g szt. 9.000   

4 Bułka grahamka 70g szt. 9.000   

5 Pączek z marmoladą 80g szt.  200   

6 Drożdżówka z kruszonką szt.  200   

7 Drożdżówka z dżemem szt.  200   

8 Pączki małe kg  28   

9 Małe ciastka drożdżowe z kruszonką/ 

twarogiem 

kg  30   

10 Omleciki z kremem kg  30   

11 Bułka do hamburgera  szt 504   

 

Łącznie wartość oferty brutto 
 

 

 

 

 

……………………………….., dnia ……………………   ……………………………… 

podpis osoby upoważnionej  

do reprezentowania Wykonawcy  

 

 

 

 

1. Ilość podana w kolumnie 4 powyższej tabeli jest szacunkowa. Zamawiający będzie dokonywał zamówień 

częściowych według faktycznych potrzeb.  
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Tabela Nr 7 do ZAŁĄCZNIK NR 4 (Druk ofertowy) 

  

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - CZĘŚĆ VII 
Sposób obliczenia ceny: 

Wartość brutto: ilość x cena brutto za jednostkę miary  

Łączna wartość oferty brutto = suma pozycji od 1 do 43  

Ceny jednostkowe brutto oraz wartość brutto należy podać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. 

 

Lp. Nazwa przedmiotu 

zamówienia 

j.m. Ilość Cena 

jednostkowa 

BRUTTO 

Wartość  

BRUTTO 

1 2 3 4 5 6 

1.  Jabłka świeże kg 1000   

2. Cytryny świeże kg 100   

3. Banany świeże kg 700   

4. Mandarynki świeże kg 200   

5. Pomarańcze świeże kg 200   

6. Winogrona świeże kg 40   

7. Kiwi świeże szt. 500   

8. Gruszki świeże kg 200   

9. Śliwki świeże kg 70   

10. Truskawki świeże kg 42   

11. Brzoskwinie świeże kg 50   

12. Nektarynki świeże kg 50   

13. Sałata zielona szt 140   

14. Rzodkiewka pęk świeża szt 400   

15. Ogórki świeże kg 120   

16. Papryka świeża kg 100   

17. Pomidory świeże kg 400   

18. Szczypiorek pęk świeży szt 192   

19. Cebula świeża kg 144   

20. Kapusta pekińska świeża szt 96   

21. Kapusta kwaszona kg 100   

22. Kapusta świeża szt 20   

23. Kapusta biała świeża kg 150   

24. Kapusta czerwona świeża kg 20   

25 Pieczarki świeże kg 60   

26 Ogórki kwaszone kg 70   
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27 Burak ćwikłowy świeży kg 120   

28. Marchew świeża kg 800   

29. Seler korzeń świeży kg 120   

30. Koper świeży szt. 100   

31 Natka pietruszki świeża  szt 100   

32 Botwinka świeży szt. 30   

33. Ziemniaki kg 7000   

34. Arbuz świeży kg 100   

35. Fasola świeża kg 10   

36. Kalafior świeży szt. 50   

37. Cukinia świeża kg 20   

38. Jajka szt. 14400   

39. Limonka świeża kg 1,2   

40. Rabarbar świeży kg 30   

41. Wiśnie świeże kg 20   

42. Morele świeże kg 30   

43. Por świeży  kg 50   

 

Łącznie wartość oferty brutto 
 

 

 

 

……………………………….., dnia ……………………   ……………………………… 

podpis osoby upoważnionej  

do reprezentowania Wykonawcy  

 

 

 

 

Ilość podana w kolumnie 4 powyższej tabeli jest szacunkowa. Zamawiający będzie dokonywał zamówień 

częściowych według faktycznych potrzeb.  
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 ZAŁĄCZNIK NR 5  

 

WZÓR UMOWY - UMOWA NA DOSTAWY ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH – 

dla trzech Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Ognisk Wychowawczych  

im. K. Lisieckiego „Dziadka” w Rumi,  

ul. Ślusarska 4A 

  

Umowa została zawarta w ……………….w dniu................................... roku pomiędzy:  

Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie, ul. Sobieskiego 279A, 84-200 

Wejherowo, reprezentowanym przez: Iwonę Romanowską – Dyrektor PCPR, zwanym dalej 

Zamawiającym,  

 

a  

............................................................... NIP:............................................, wpisanym do 

ewidencji działalności gospodarczej / do KRS pod nr ..................... reprezentowanym przez:  

1.........................................................................  

2.........................................................................  

zwanym dalej Wykonawcą.  

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 

sukcesywne dostawy wraz z transportem artykułów żywnościowych dla trzech Placówek 

Opiekuńczo-Wychowawczych - Ognisk Wychowawczych im. K. Lisieckiego „Dziadka” w 

Rumi, ul. Ślusarska 4, w trybie przetargu nieograniczonego strony zawierają umowę o 

następującej treści:  

 

§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do sukcesywnego dostarczania do 

siedziby Zamawiającego artykułów żywnościowych, szczegółowo określonych  

w tabeli nr ………Załącznika nr 4 do SIWZ w okresie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 

31.12.2021 r.  

2. Dostawy będą następowały sukcesywnie na podstawie zamówień częściowych 

dokonywanych przez Zamawiającego.  

3 Niniejsza umowa ulega rozwiązaniu przez upływ czasu z dniem 31.12.2021r. lub po 

wykonaniu całości zamówienia tj. wykonaniu dostaw artykułów………………….  

o wartości..................................... złotych brutto 

(słownie:...........................................................) określonej w ofercie Wykonawcy (załącznik 

nr 1 do SIWZ) z zastrzeżeniem § 6 niniejszej umowy. 

4. Zamawiający będzie składał zamówienia częściowe w miarę swoich potrzeb. Zawarcie 

niniejszej umowy nie oznacza, iż Zamawiający zobowiązuje się do zamówienia artykułów 

żywnościowych w ilościach wskazanych w Tabeli Nr ….. załącznika nr 4 do SIWZ. Zakres 

zamówienia może być zmniejszony odpowiednio do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, a 

Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o dokonanie zamówień o łącznej wartości określonej 

w ust. 3.  
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§ 2 

1. Zamawiający będzie składał zamówienia częściowe telefonicznie na nr telefonu 

……………….pocztą elektroniczną ……………………… lub faksem na nr 

telefonu.................................., najpóźniej do godziny 12:00. Dostawy zamówionej partii 

przedmiotu zamówienia odbywać się będą do godz. 10.00 w ciągu 2 dni roboczych od dnia 

złożenia zamówienia przez Zamawiającego. 

2. Zamówienie określa asortyment, ilość i termin dostawy.  

3. Miejscem dostawy jest: Ognisko Wychowawcze Nr 2, im. K. Lisieckiego „Dziadka”,  

ul. Ślusarska 4A, 84-230 Rumia. 

4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć zamówione produkty na własny koszt i ryzyko 

oraz dokonać ich rozładunku.  

5. Towar powinien być dostarczony w ilości i gramaturze zgodnej z zamówieniem 

częściowym, w odpowiednio oznaczonych opakowaniach producenta.  

6. Wykonawca zobowiązany jest do przewozu produktów środkiem transportu zgodnym z 

wymaganiami ustawy z dnia 25.08.2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.  

 

§ 3 

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu artykułów żywnościowych  

o odpowiedniej jakości, zgodnej z obowiązującymi normami dla żywności.  

2. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne uprawnienia oraz środki techniczne 

umożliwiające wykonywanie niniejszej umowy.  

3. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu sprawdzenie dostarczonych produktów w miejscu 

dostawy pod względem zgodności z umową i wymaganiami SIWZ. 

4. W przypadku stwierdzenia niezgodności zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do 

niezwłocznego dostarczenia przedmiotu zamówienia zgodnego ze zleceniem Zamawiającego 

pod rygorem naliczenia kar umownych o których mowa w § 5. 

6. W przypadku, gdy jakiekolwiek produkty podlegające sprawdzeniu będą miały wady  

(w szczególności dotyczy to jakości, świeżości, uszkodzenia opakowania i terminu 

przydatności do spożycia) lub dane zamówienie nie zostanie zrealizowane w pełnym zakresie, 

co zostanie stwierdzone protokołem, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia  

w terminie ……… godzin/dni produktów wolnych od wad lub brakujących, bez ponoszenia 

przez Zamawiającego z tego tytułu jakichkolwiek dodatkowych kosztów.  

7. Jeżeli Wykonawca nie wypełni zobowiązania zawartego w ust. 6, Zamawiający ma prawo 

zamówić brakujące produkty u osoby trzeciej, a kosztami tej transakcji obciążyć Wykonawcę. 

8. Dokonanie odbioru produktów zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy nie pozbawia 

Zamawiającego dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi.  

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania, przy wskazanej dostawie, dokumentów 

potwierdzających jakość.  

§ 4 

1. Za wykonanie Umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie według cen 

jednostkowych (brutto) podanych w formularzu cenowym (tabela nr 1 i/lub nr 2 i/lub nr 3 

i/lub nr 4 i/lub nr 5 i/lub nr 6 i/lub nr 7 do załącznika nr 4 do SIWZ).  Raz w miesiącu na 

podstawie zrealizowanych zamówień i zgodnie z dostarczonym towarem. 
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2. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji, za wyjątkiem zmiany ustawy o podatku od 

towarów i usług. W tym przypadku ceny jednostkowe brutto zmienią się o wielkość, o jaką 

zmieni się stawka podatku VAT.  

3. Należność, o której mowa w ust. 1 Zamawiający wypłaci Wykonawcy przelewem na 

rachunek bankowy o numerze:................................................................................................ 

w terminie …….. dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej 

faktury przez Wykonawcę. (wg formatu: NABYWCA:  Powiat Wejherowski, ul. 3 Maja 4, 

84-200 Wejherowo, NIP 588-241-79-33, ODBIORCA: Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie, ul. Sobieskiego 279A, 84-200 Wejherowo) 

4. Strony postanawiają, iż zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego.  

5. W przypadku nieterminowej płatności należności Wykonawca ma prawo naliczyć 

Zamawiającemu odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia.  

 

§ 5 

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy 

w formie kar umownych.  

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 10 % wartości zamówienia 

częściowego brutto za każdy dzień zwłoki.  

b) w przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy - w 

wysokości 10 % wartości oferty Wykonawcy brutto.  

c) w przypadku realizacji zamówienia częściowego niezgodnie z ilością lub gramaturą w 

wysokości 10% wartości zamówienia częściowego brutto.  

3. Dostarczenie produktów w ilości, terminie lub asortymencie niezgodnym z zamówieniem 

częściowym, a także nie spełniających wymagań higieniczno - sanitarnych (w zakresie 

jakości, świeżości, terminu przydatności do spożycia), niezależnie od wypełnienia przez 

Wykonawcę obowiązku zawartego w § 3 ust. 6, Zamawiający uważał będzie za nienależyte 

wykonanie umowy.  

4. Trzykrotne nienależyte wykonanie umowy, określone w ust. 3 lub w innych przypadkach 

stwierdzonych pismem, upoważnia Zamawiającego do natychmiastowego rozwiązania 

umowy z winy Wykonawcy.  

5. W przypadku niewykonania lub odmowy wykonania przez Wykonawcę niniejszej umowy 

Zamawiający rozwiąże umowę ze skutkiem natychmiastowym.  

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania w zakresie szkody 

przewyższającej wysokość zastrzeżonych kar umownych.  

 

§ 6 

1. Zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na 

piśmie, pod rygorem nieważności.  

2. Niedopuszczalna jest, pod rygorem nieważności, zmiana istotnych postanowień zawartej 

Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, z 

zastrzeżeniem przypadków przewidzianych w niniejszej umowie i SIWZ.  
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3. Strony mogą zmienić niniejszą umowę poprzez realizację dodatkowych dostaw o wartości 

nieprzekraczającej 10% wartości zamówienia określonej w § 1 ust. 3. W takim wypadku 

strony zawierają pisemny aneks do niniejszej umowy.  

4. 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 jednego miesiąca od powzięcia 

wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać 

jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy.  

 

§ 7 

Zamawiający stworzy niezbędne warunki organizacyjne umożliwiające dostęp pracownikom 

Wykonawcy do pomieszczeń i personelu Zamawiającego - w zakresie niezbędnym do 

wykonania niniejszej umowy.  

 

§ 8 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy kodeksu 

cywilnego, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. 2019 

r. poz. 1843, oraz z 2020r. poz. 288,1086) i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa 

polskiego.  

2. Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle wykonywania niniejszej umowy będą 

rozstrzygane polubownie, a w ostateczności zostaną poddane rozstrzygnięciu sądowi 

właściwemu dla siedziby Zamawiającego.  

3. Umowę niniejszą sporządzono w 2 egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Zamawiającego, 

oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.  

4. Integralną część Umowy stanowią:   

a) formularz oferty - oferta wykonawcy (załącznik nr 1 do SIWZ)  

b) druk ofertowy (Załącznik Nr 4 do SIWZ). 
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ZAŁĄCZNIK NR 6 

  

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

        (pieczęć wykonawcy) 

 

WYKAZ WYKONANYCH LUB WYKONYWANYCH DOSTAW W OKRESIE OSTATNICH 2 LAT 

Lp. Przedmiot dostawy  
Wartość brutto 

dostawy 

Data 

wykonania 

Nazwa odbiorcy i 

miejsce wykonania 

1 2 3 4 5 

  
 

  

 

  
 

  

 

  
 

  

 

  

 
 

  

 

Do wykazu należy dołączyć dowody określające 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 lub usługi były 

wykonywane lub są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 

charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie 

wykonawcy; w przypadku dostaw nadal wykonywanych referencje bądź inne 

dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.  

 

 

……………………………….., dnia ……………………   ……………………………… 

podpis osoby upoważnionej  

do reprezentowania Wykonawcy  

 


