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AMW REWITA Sp. z o.o.  
Oddział Rewita Rogowo  

Rogowo 76, 72-330 Mrzeżyno 
 
 

 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
zwana dalej „SIWZ” 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  

w trybie przetargu nieograniczonego pn. 

„Dostawa wraz rozładunkiem zastawy stołowej do AMW REWITA Sp. z o.o.  
 Oddział Rewita Rogowo ” 

 
Nr postępowania: RWT/ORGW/272-PZP/5/2017 

 
 
 

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach  

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. 

U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) zwanej w dalszej części specyfikacji „Pzp”. 

Zamawiający oczekuje, ze Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej SIWZ. Wykonawca ponosi ryzyko 

niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów oraz przedłożenia oferty nie odpowiadającej 

wymaganiom Zamawiającego. 

 

 

Rogowo,  czerwiec  2017 r. 

Akceptacja Kierownika Zamawiającego 
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Rozdział I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego. 

AMW REWITA Sp. z o.o.  
Oddział  Rewita Rogowo 
Rogowo 76 
72-330 Mrzeżyno 
Telefon: 91 3866269 
Adres e-mail: rogowo@rewita.pl,  
Faks: 91 3866269 
Strona internetowa: www.rewita.pl 
Godziny pracy od 08:00 do 15:00, od poniedziałku do piątku  
NIP: 7010302456, Regon:142990254 
 

Numer postępowania, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:  
RWT/ORGW/272-PZP/5/2017 

Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak. 

Rozdział II. Tryb udzielenia zamówienia. 

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39  
i nast. Pzp. 

2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej 
„SIWZ”, zastosowanie mają przepisy Pzp. 

3. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. 

 

Rozdział III. Opis przedmiotu zamówienia i wymagania Zamawiającego. 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz rozładunkiem zastawy stołowej do AMW REWITA  
Sp. z o.o. Oddział Rewita Rogowo.  

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. 
3. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 39221200-9- zastawa stołowa. 
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
6. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę prac związanych z 

wykonaniem dostawy. 
7. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o 

pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotowego zamówienia. 
8. Zamawiający zastrzega, że dostarczony przedmiot zamówienia musi posiadać wymagane przepisami 

prawa aktualne zezwolenie dopuszczające do obrotu i stosowania na terenie Polski, dopuszczające do 
użytkowania zgodnie z przeznaczeniem, któremu ma służyć. 

9. Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy. 

mailto:rogowo@rewita.pl
http://www.rewita.pl/
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10. Wykonawca składając ofertę gwarantuje, że dostarczony przedmiot zamówienia będzie pierwszej 
jakości, wolny od wad i zgodny z wymaganiami Zamawiającego szczegółowo opisanymi  
w formularzu cenowym. 

11. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia zorganizowanym przez siebie 
transportem, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami i przepisami, na koszt i ryzyko 
Wykonawcy. Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas 
załadunku, transportu oraz rozładunku.  

12. Zamawiający dopuszcza powierzenie części zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku 
Wykonawca na podstawie art. 36b ust. 1 Pzp ma obowiązek wskazać w ofercie część zamówienia, którą 
zamierza powierzyć podwykonawcom. Brak takiego wskazania oznacza, że Wykonawca nie będzie 
korzystał z podwykonawstwa przy realizacji zamówienia. Zmiana podwykonawcy podczas realizacji 
umowy, możliwa będzie jedynie za pisemną zgodą Zamawiającego. 

 

Rozdział IV. Termin wykonania zamówienia. 

 
Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie 20 dni od daty podpisania umowy.  

Wykonawca może zaproponować krótszy okres realizacji zamówienia względem granicznego terminu 

realizacji wskazanego powyżej –  szczegóły w Rozdziale dotyczącym kryterium oceny ofert. 

Rozdział V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 

warunków. 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
1) nie podlegają wykluczeniu; 
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące: 

a) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o 
ile wynika to z odrębnych przepisów. 

Opis warunku: Zamawiający odstępuje od opisu warunku. 

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 
Opis warunku: Zamawiający odstępuje od opisu warunku. 

     c)    zdolności technicznej lub zawodowej. 
          Opis warunku: Zamawiający odstępuje od opisu warunku. 
 

2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych 
zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne 
przedsięwzięcia gospodarcze ze strony wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację 
zamówienia. 
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Rozdział VI. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp. 

 
Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy: 

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd 
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo 
restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub 
którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ 
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia 
wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie 
art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 
1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615); 

2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w 
szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał 
lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych 
środków dowodowych; 

3) jeżeli Wykonawca lub osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 14, uprawnione do reprezentowania 
Wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2–4 z: 

a)  Zamawiającym, 

b)  osobami uprawnionymi do reprezentowania Zamawiającego, 

c)  członkami komisji przetargowej, 

d)  osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a 

– chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie Zamawiającego w inny sposób niż przez 

wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

4) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu 
wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z 
Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub 
zasądzenia odszkodowania; 

5) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne 
lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych,  
z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że Wykonawca dokonał płatności 
należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami 
lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności. 

6) Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się  
o zamówienie publiczne. 

 

 

 

 

 



 

5 
 

Rozdział VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. 

 

1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie 
wskazanym w załączniku nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne 
potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym 
mowa w rozdziale VI. 1 niniejszej SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się  
o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak 
podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.  

3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu 
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza 
informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdziale VII. 1 niniejszej SIWZ. 

4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec 
nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków 
udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w 
rozdziale VII. 1 niniejszej SIWZ. 

5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej 
oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia 
następujących oświadczeń lub dokumentów: 

a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku 
podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 

 
b) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub 

ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – 
dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi 
odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 

 
c) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu 

ubiegania się o zamówienia publiczne. 
 
6. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której 

mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze 
złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
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7. W zakresie nieuregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju  
z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od 
Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126). 

 

8. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdziale VII. 1. niniejszej SIWZ, 
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, lub 
innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są 
niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający 
wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo 
ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 
postępowania. 

 

Rozdział VIII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń i dokumentów, a  także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania 

się z Wykonawcami. 

 
1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą 

przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i 
dokumentów wymienionych w rozdziale VII niniejszej SIWZ (również w przypadku ich złożenia w 
wyniku wezwania o którym mowa w art. 26 ust. 3 Pzp) dla których dopuszczalna jest forma pisemna. 

2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy 
określonym w SIWZ, tj. RWT/ORGW/272-PZP/5/2017 

3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie 
winny być składane na adres: AMW REWITA Sp. z o.o. Oddział Rewita Rogowo, Rogowo 76,                    
72-330 Mrzeżyno. 

4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą 
elektroniczną winny być kierowane na adres: rogowo@rewita.pl albo faksem pod numer: 91 3866269. 

5. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub 
w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich 
otrzymania. 

6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.  

7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, 
w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak 
nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści 
SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, 
Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści 
wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.  

8. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa 
w rozdziale VIII. 7 niniejszej SIWZ. 
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9. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako 
obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 

10. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców. 

11. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Pani Monika 
Kalinowska-Światły, e-mail: m.kalinowska-swiatly@rewita.pl. 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy Pzp nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt - zarówno z 

Zamawiającym  jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami - niż wskazany w 

niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania 

się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie. 

 

Rozdział IX. Wymagania dotyczące wadium. 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

Rozdział X. Termin związania ofertą. 

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się 
wraz z upływem terminu składania ofert.  

2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy, 
samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, 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. 

 

Rozdział XI. Opis sposobu przygotowywania oferty. 

1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:  

1) wypełniony Formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 
2 i 2A  do SIWZ, zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, 
łączną cenę ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, okresu 
gwarancji i warunków płatności, oraz oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji 
wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń, a także informację którą część 
zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy; 

2) oświadczenia wymienione w rozdziale VII. 1-4 niniejszej SIWZ. 

2. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą 
i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na 
zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. 

3. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez 
osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty 
dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 

4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 
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5. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję. 
Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego 
Wykonawcę. 

6. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

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

8. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta 
wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta uniemożliwiając 
jej samoistną dekompletację), oraz zawierała spis treści. 

9. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane 
własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. 

10. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący 
sposób: 

AMW REWITA Sp. z o.o. 

Oddział Rewita Rogowo 

Rogowo 76, 72-330 Mrzeżyno 

 „ Oferta w postępowaniu na dostawę wraz z rozładunkiem zastawy stołowej do AMW REWITA  
Sp. z o.o. Oddział Rewita Rogowo” 

nr sprawy: AMW/O/ROG/PZP/5/2017 

Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 19.06.2017 r. o godz. 10:00" 

 

i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy. 

11. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 Pzp oferty składane w postępowaniu 
o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem 
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), jeśli Wykonawca w 
terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż 
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

12. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez 
Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica 
przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak 
jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że 
wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez 
zastrzeżeń. 

13. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie 
zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem. 

14. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 
Pzp, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w 
rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo 
zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie Zamawiający uzna za 
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skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż 
dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

15. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod 
warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem 
składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak 
składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone 
„ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po 
stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty. 

16. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez 
złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek 
z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej 
kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi 
ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane. 

17. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie 
średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia postępowania. 

18. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp zostanie 
odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Wszelkie niejasności i wątpliwości dotyczące treści zapisów 
w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie 
przewidzianym w rozdziale VII niniejszej SIWZ. Przepisy Pzp nie przewidują negocjacji warunków 
udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert. 

19. Wszelkie błędne oznaczenia oferty (koperty) obciążają Wykonawcę, z tytułu których nie ma on prawa 
do żadnych roszczeń wobec Zamawiającego. 

 

Rozdział XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

1. Ofertę należy złożyć do dnia 19.06.2017 r. do godz. 09:00 w siedzibie Zamawiającego tj. Oddział  
Rewita Rogowo, Rogowo 76, 72-330 Mrzeżyno, budynek Syrena, pok. nr 17. 

2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty 
do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.  

3. Oferta złożona po terminie wskazanym w rozdz. XI. 1 niniejszej SIWZ zostanie zwrócona Wykonawcy 
zgodnie z zasadami określonymi w art. 84 ust. 2 ustawy PZP. 

4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – sala nr 11, w dniu 19.06.2017 r., o godzinie 10:00. 

5. Otwarcie ofert jest jawne. 

6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP.  

7. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie www.rewita.pl informacje dotyczące: 

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

b) termin realizacji zamówienia; 

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

d) cen zawartych w ofertach. 

 

http://www.rewita.pl/
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Rozdział XIII. Opis sposobu obliczenia ceny. 

1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu ofertowym 
sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załączniki nr 2 do SIWZ łącznej ceny ofertowej brutto za 
realizację przedmiotu zamówienia.  

2. Łączna cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 
zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy określonym w niniejszej 
SIWZ. 

3. Zamawiający nie przewiduje możliwości zmian ceny ofertowej brutto w sytuacjach wymienionych w 
umowie. 

4. Ceny muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada 
zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę). 

5. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN). 

6. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u 
Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 
Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i 
usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, 
składając ofertę, jest zobligowany poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie 
prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru 
/usługi, których dostawa/ świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich 
wartość bez kwoty podatku.  

 

Rozdział XIV. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,  

wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

 
1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów 
 w  kryteriach: 

„Łączna cena ofertowa brutto” – C; 

„Termin  realizacji dostawy wraz z rozładunkiem” – T. 

2. Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie: 

 

Kryterium 
Waga 

[%] 

Liczba 

punktów 
Sposób oceny wg wzoru 

Łączna cena 

ofertowa 

brutto 

90% 90 

                             Cena najtańszej oferty 

C = -----------------------------------------  x 90pkt 

                            Cena badanej oferty 
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Termin 

dostawy wraz 

z 

rozładunkiem  

(ilość dni, nie 

większa niż 

20) 

10% 10 

 

Najkrótszy termin realizacji dostawy wraz z rozładunkiem  spośród  
badanych ofert 

T = -----------------------------------------------------------------  x 10 pkt 
Termin realizacji dostawy wraz z rozładunkiem w badanej ofercie 

 

RAZEM 100% 100 ──────────────────── 

 

3. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru: 

L = C + T 

gdzie: 

L – całkowita liczba punktów, 

C – punkty uzyskane w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto”, 

T – punkty uzyskane w kryterium „Termin realizacji dostawy wraz z rozładunkiem”.  

4. Ocena punktowa w  kryterium „Łączna cena ofertowa brutto” dokonana  zostanie na   

 podstawie łącznej ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i  

 przeliczona według wzoru opisanego   w tabeli powyżej. 

5.  Ocena punktowa w kryterium „Termin realizacji dostawy wraz z rozładunkiem ” dokonana zostanie na  
podstawie liczby dni dostawy jaką Wykonawca wskaże w złożonej ofercie i przeliczona wg wzoru    

       opisanego w tabeli powyżej.  
6.  Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę. 

7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim 
wymaganiom przedstawionym w Pzp, oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu 
o podane kryteria wyboru. 

8. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej 
ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych 
ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną.  

9. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej. 
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Rozdział XV. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 

1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty 
potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać 
z dokumentów załączonych do oferty. 

2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej 
współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób 
współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność 
za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji 
przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy 
konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia. 

3. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego. 

4. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom. 

5. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od 
zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł 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 Pzp. 

 

Rozdział XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 

Rozdział XVII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy 

w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy. 

Wzór umowy stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ. 
 

Rozdział XVIII. Pouczenie o środkach ochrony. 

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego 
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 
przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP jak dla 
postępowań poniżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 
8 Pzp. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom 
wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Pzp. 
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Rozdział XIX. Wykaz załączników do SIWZ 

Załącznik nr 1 –  Opis przedmiotu zamówienia. 

Załącznik nr 2  – Formularz ofertowy. 

Załącznik nr 2A – Formularz ofertowo-cenowy 

Załącznik nr 3 – Oświadczenie. 

Załącznik nr 4 – Projekt umowy. 
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Załącznik nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z rozładunkiem zastawy stołowej do Oddziału Rewita Rogowo. 

Lp. Asortyment Jm. Ilość 

1 
Cukiernica ze stali nierdzewnej z przykrywką                                                                            
H 78mm,V:0,33l,D:95mm,W:85mm 

szt. 15 

2 
Chochelka do wazy ze stali nierdzewnej80mm, lit.0,1- pozbawiona spawów, 
wykonana z jednego kawałka stali, łatwa w utrzymaniu czystości, mycie w 
zmywarce 

szt. 15 

3 
Dyspenser do mleka ze stali nierdzewnej wysoko polerowana 18/10, ruchoma 
kratka ociekowa, stalowy kranik 35x26x55cm, pojemność 8l 

szt. 2 

4 
Dyspenser do płatków śniadaniowych pojedynczy  o chromowanej podstawie ze 
stopu cynku oraz pokrywie ze stali nierdzewnej. Pojemnik na płatki wykonany z 
poliwęglanu. 220mm x 175mm x 520mm, pojemność 4,5l 

szt. 2 

5 
Dzbanek przezroczysty 1,3l ARCOPOK wykonany z wysokiej jakości szkła sodowego 
przystosowany do mycia w zmywarce, odporny na uderzenia i zarysowania 

szt. 20 

6 Dzbanek ze stali nierdzewnej z pokrywką   litr, v-2 l szt. 20 

7 Filiżanka porcelanowa „Merkury”  0,2 –Lubiana szt. 120 

8 Filiżanka porcelanowa „Merkury” lit 0,25 – Lubiana szt. 520 

9 Kosz na sztućce do zmywarek gastronomicznych 50x50x108mm z tworzywa 
sztucznego z możliwością składowania pionowego. 

szt. 4 

10 Kubek z uchem Duralex przezroczysty  poj.250ml ,wysokość 89mm, średnica  72mm szt. 400 

11 Literatki szklane 100ml, kpl. 6szt kpl 20 

12 Łyżeczka do herbaty ze stali nierdzewnej „London” szt. 800 

13 Łyżka stołowa  ze stali nierdzewnej „London” szt. 160 

14 Nóż stołowy ze stali nierdzewnej  „London" szt. 160 

15 Salaterka Merkury porcelanowa 130mm –Lubiana szt. 300 

16 Salaterka Merkury porcelana 210mm – Lubiana szt. 90 

17 Spodek porcelanowy okrągły 135mm- Lubiana szt. 200 

18 Szklanka wysoka do drinków i napojów 290ml. odporna na obicia i szok termiczny. szt. 120 
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19 Spodek porcelanowy okrągły 150mm- Lubiana szt. 300 

20 Talerz głęboki porcelanowy okrągły 225mm „Kaszub” Lubiana szt. 480 

21 Talerz płytki porcelanowy okrągły 240mm „Kaszub"- Lubiana szt. 540 

22 Talerz płytki porcelanowy okrągły 170mm „Kaszub”  – Lubiana szt. 120 

23 Talerz płytki porcelanowy okrągły 190 mm „Kaszub” – Lubiana szt. 492 

24 Waza ze stali nierdzewnej do zupy bez przykrywki lit 3 szt. 20 

25 Widelec ze stali nierdzewnej „London” szt. 380 

26 
Zestaw do przypraw 2-elementowy- koszyczek i nakrętki stal nierdzewna, 
pojemniczki szklane, średnica  górna ok 3,7mm, wysokość ok 7,5cm 

szt. 10 

 

1. Wszędzie tam, gdzie użyto nazw własnych produktów, wskazano znaki towarowe, parametry lub 

pochodzenie przyjmuje się, że mogą być zastosowane materiały lub produkty równoważne. 

Wskazane przez Zamawiającego nazw własnych, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia 

ma jedynie charakter przykładowy i jest użyty w celu określenia standardów jakościowych i klasy 

wymaganych w odniesieniu do stosowanych materiałów lub produktów. 

2. W przypadku złożenia oferty zawierającej zastosowanie równoważnych lub opisanych przez 

Zamawiającego, obowiązek udowodnienia ich równoważności z wymaganiami wskazanymi przez 

Zamawiającego, leży po stronie Wykonawcy. 

3. Za równoważny, w stosunku do wskazanego przedmiotu zamówienia, Zamawiający uzna taki, 

oferowany przez Wykonawcę asortyment, który pod względem wizualnym, funkcjonalnym, 

technicznym i użytkowym będzie równoważny do opisanego w przedmiocie zamówienia. 

4. Za równoważne pod względem: 

a) wizualnym i funkcjonalnym – Zamawiający rozumie tak wykonany asortyment, który 

umożliwi na etapie jego eksploatacji osiągnięcie zakładanych walorów wizualnych w trakcie 

użytkowania, takich jak przy użyciu asortymentu o parametrach referencyjnych. 

b) technicznym i użytkowym – Zamawiający rozumie tak wykonany asortyment, który posiada 

równoważną pod względem technicznym budowę (rozmiar, kolor, użyty do produkcji 

materiał) co zawarty w opisie przedmiotu zamówienia o podanych parametrach 

referencyjnych. 
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5. Zamawiający zastrzega, że zaproponowany przez Wykonawcę w ramach niniejszego postępowania 
asortyment winien spełniać wszystkie wymogi podane w opisie przedmiotu zamówienia. W związku 
z tym w przypadku zaproponowania produktów równoważnych, niezbędnym jest wypełnienie przez 
Wykonawcę kolumny nr 3 w załączniku nr 2A do SIWZ w sposób precyzyjny, kompletny i 
jednoznaczny. 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

OFERTA 

złożona przez: 

 

___________________________________ 

____________________________ 

________________________ 

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na „Dostawa wraz z  rozładunkiem, 
zastawy stołowej do AMW REWITA Sp.z o.o., Oddział Rewita Rogowo.”  
(postępowanie nr RWT/ORGW/272-PZP/5/2017 ) 

A. DANE WYKONAWCY: 

Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę:………………..………………………………….. 
Wykonawca/Wykonawcy:……………..……………..………………………………………….……….…………….……………...……………….. 
………………………………………………………………………………………………………..…….………………………………………………………… 
Adres:………………………………………………………………………………………………………..……..……..……..…...…….……………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym:.…………………………………………..………………………………………….. 
Dane teleadresowe na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem:  
faks……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
e-mail………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres siedziby): ……………………………………………………….………………………….  

B. OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 

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

C. ŁĄCZNA CENA OFERTOWA ORAZ TERMIN DOSTAWY: 

Niniejszym oferuję realizację przedmiotu zamówienia za ŁĄCZNĄ CENĘ OFERTOWĄ, która stanowi całkowite 
wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia 
zgodnie z SIWZ. Na łączną cenę brutto składają się ceny jednostkowe zaoferowane przeze mnie w Formularzu 
cenowo-ofertowym, który załączam do ofert. 

ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO PLN: 
 

TERMIN REALIZACJI DOSTAWY PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA WRAZ Z ROZŁADUNKIEM 

 (liczba dni, nie więcej niż 20) 
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D. OŚWIADCZENIA: 

1) zamówienie zostanie zrealizowane w terminie określonym w formularzu ofertowym; 

2) w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia; 

3) zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz wzorem umowy i nie wnosimy 
do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte; 

4) uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni licząc od dnia otwarcia ofert (włącznie z tym 
dniem); 

5) akceptujemy warunki zapłaty wskazane we wzorze Umowy; 

6) na dostarczony przedmiot zamówienia udzielamy ………………………..m-ce gwarancji. 

 

E. ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA: 

1) zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego; 

2) osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy jest 
......................................................................................................................................................................... 

e-mail: ………...……........………….…………………..……....….tel./fax: .....................................................…… 

F. PODWYKONAWCY: 

Podwykonawcom zamierzam powierzyć poniższe części zamówienia (Jeżeli jest to wiadome, należy podać 
również dane proponowanych podwykonawców) 

1) ......................................................................................................................................................... 

2) ......................................................................................................................................................... 

3) ......................................................................................................................................................... 

4) ......................................................................................................................................................... 

G. SPIS TREŚCI: 

Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: 
1) ......................................................................................................................................................... 

2) ......................................................................................................................................................... 

3) ......................................................................................................................................................... 

4) ......................................................................................................................................................... 

Oferta została złożona na .............. kolejno ponumerowanych stronach. 

………………………………………………………. 

pieczęć Wykonawcy 

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

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA / I SPEŁNIENIA WARUNKÓW 

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

Przystępując do postępowania na „Dostawę wraz z  rozładunkiem zastawy stołowej do AMW REWITA Sp.z 

o.o., Oddział Rewita Rogowo.”  

(postępowanie nr RWT/ORGW/272-PZP-5/2017) 

działając w imieniu Wykonawcy: 

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

(podać nazwę i adres Wykonawcy) 

Oświadczam, że na dzień składania ofert  nie podlegam wykluczeniu z postępowania i spełniam warunki 

udziału w postępowaniu. 

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy PZP wykluczy: 

1. Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został 
zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw 
wykluczenia; 

2. Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 
258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z 
późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 
176), 

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – 
Kodeks karny, 

c) skarbowe, 

d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769); 

3. Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika 
spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub 
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 
2; 

4. Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne 
lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące 
porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

5. Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził 
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zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki 
udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie 
przedstawić wymaganych dokumentów; 

6. Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające 
w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

7. Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub 
pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

8. Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego 
pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub 
innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że 
spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez 
wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

9. Wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie 
konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w 
stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 

10. Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o 
zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności 
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 
oraz z 2016 r. poz. 437); 

11. Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o 
zamówienia publiczne; 

12. Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne 
oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że 
istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia. 

Ponadto Zamawiający przewiduje możliwość wykluczenia wykonawcy w sytuacji: 

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub 
sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo 
restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub 
którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ 
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia 
wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w 
trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 
233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615); 

2)  który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w 

szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie 

wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą 

stosownych środków dowodowych; 

3)  jeżeli Wykonawca lub osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 14, uprawnione do reprezentowania 



 

21 
 

wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2–4 z: 

a)  zamawiającym, 

b)  osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego, 

c)  członkami komisji przetargowej, 

d)  osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a 

– chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż 

przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

4)  który z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym 

stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z 

zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub 

zasądzenia odszkodowania; 

5)  który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków 

dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca 

dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty 

tych należności. 

 

Informacja w związku z poleganiem na zasobach innych podmiotów 

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

zamawiającego w rozdziale V SIWZ polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu) 

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. 
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Oświadczenie dotyczące podwykonawcy niebędącego podmiotem, na którego zasoby  

powołuje się Wykonawca 

 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: 

……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także  

w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania  

o udzielenie zamówienia. 

………………………………………………………. 

pieczęć Wykonawcy 

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

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 
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Załącznik nr 4 do SIWZ 
Projekt Umowy 

 

Umowa nr…….. 

na dostawę zastawy stołowej 

 

 zwana dalej „Umową”, zawarta w Rogowie w dniu …. roku, pomiędzy:  
 
AMW REWITA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-310), przy ul. Św. Jacka Odrowąża 15, 
zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy KRS, pod numerem 0000394569, 
NIP 701-030-24-56, REGON 142990254, kapitał zakładowy 534 072 000,00 zł, reprezentowaną na 
podstawie pełnomocnictwa nr .… z dnia ….… roku, przez: 
 

1. Piotra Mergnera – Dyrektora Oddziału Rewita Rogowo.; 
 
zwaną dalej „Zamawiającym”, 
  
a 
     
 (w zależności od formy prawnej Wykonawcy uzupełnić jedno z poniższych) 
............................................ z siedzibą w ……………… (… - .…), przy ul. ………..…, zarejestrowaną w 
rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 
…………………………, Wydział … Gospodarczy KRS, pod numerem ……………., NIP ……………, 
REGON ……………….., kapitał zakładowy w całości wniesiony i opłacony  
w wysokości … zł, reprezentowaną zgodnie z zasadami reprezentacji ujawnionymi w KRS lub na podstawie 
pełnomocnictwa nr .… z dnia ….… roku, stanowiącego wraz z wydrukiem z KRS Załącznik nr 1 do 
Umowy, przez: 
 

1. ……………………… -……………………………..; 
2. ………………………. - ……………………………; 
 
…………………... prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod firmą ………………….…,  
z głównym miejscem wykonywania działalności oraz adresem do doręczeń w …………… (…-…), przy ul. 
…..….., wpisaną/ym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP …….…, 
REGON …………..…, reprezentowaną/m osobiście albo przez pełnomocnika przedsiębiorcy 
ujawnionego w CEIDG lub na podstawie pełnomocnictwa nr ..… z dnia ….. roku, stanowiącego wraz z 
wydrukiem z CEIDG Załącznik nr 1 do Umowy;  
 
zwaną/ym dalej „Wykonawcą”, 
zwane dalej pojedynczo „Stroną”, a łącznie „Stronami”. 

 

Umowa została zawarta po przeprowadzeniu przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z postanowieniami ustawy  
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z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych – nr sprawy AMW/O/ROG/PZP/5/2017, o 
następującej treści: 

§ 1. 

[Przedmiot Umowy] 

1. Przedmiotem Umowy jest jednorazowa dostawa zastawy stołowej (zwanej dalej „Towarem”)  
do Oddziału Rewita Rogowo w Rogowie 76, (72-330) Mrzeżyno, na warunkach i zasadach określonych w 
Umowie. 

2. Szczegółową ilość Towaru określono w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym 
Załącznik nr 2 do Umowy oraz Formularzu ofertowo-cenowym stanowiącym Załącznik nr 3 do Umowy. 

3. W ramach realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca dostarczy Towar do wskazanego miejsca dostawy 
wraz z rozładunkiem. 

4. Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie wymagane koncesje, zezwolenia i uprawnienia  
do prowadzenia działalności w związku z przedmiotem Umowy oraz dysponuje stosownym 
doświadczeniem, możliwościami technicznymi oraz finansowymi do należytej realizacji Umowy. 

 

§ 2. 

[Pakowanie i znakowanie Towaru] 

1. Oznakowania na opakowaniach dostarczanego Towaru będą sporządzone w języku polskim lub zostaną 
przetłumaczone na język polski.  

2. Towar będzie spełniał wymogi i zostanie oznaczony zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem oraz 
będzie posiadał wszelkie wymagane prawem atesty i świadectwa dopuszczające go do obrotu na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. W przypadku zmiany regulacji prawnych w trakcie trwania Umowy, Towar będzie spełniał wymagania 
aktualnie obowiązujących aktów.  

4. Opakowanie Towaru powinno być odpowiednie do rodzaju transportu i będzie chroniło Towar przed 
wszystkimi możliwymi warunkami, których można się spodziewać w czasie transportu. Wykonawca 
zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia Towaru na czas jego przewozu  
i ponosi całkowitą odpowiedzialność za jego dostarczenie, jakość i uszkodzenia powstałe  
w trakcie transportu. Wszelkie koszty związane z transportem i dostawą Towaru zostały zawarte  
w wynagrodzeniu określonym w § 7 ust.1 Umowy. 

 

§ 3.  

[Warunki dostawy] 

1. Wykonawca dostarczy zamawiany Towar do Oddziału Rewita Rogowo w Rogowie 76, (72-330) Mrzeżyno, w 
miejscu wskazanym przez Zamawiającego, w terminie ……….. dni od dnia zawarcia Umowy. 

2. Jakościowy odbiór Towaru w dostawy zostanie dokonany przez przedstawiciela Zamawiającego  
i Wykonawcy w miejscu dostawy określonym w ust. 1 powyżej, w szczególności w oparciu o złożone 
zamówienie, fakturę VAT, dokumenty dostawy i wszelkimi innymi wymaganymi przez obowiązujące prawo 
dokumentami m.in. świadectwami, certyfikatami i atestami. 

3. Przekazanie, Towaru nastąpi na podstawie protokołu odbioru. Protokół odbioru powinien zawierać co 
najmniej: oznaczenie Stron, datę jego sporządzenia, datę wykonania dostawy, oznaczenie pomieszczenia, w 
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którym Towar został zamontowany oraz zawierać oświadczenie, że dostarczony przedmiot Umowy jest 
zgodny z wymaganiami Umowy. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych, jakościowych, Strony 
podpiszą protokół, w którym wskazane zostaną nieprawidłowości oraz wyznaczony zostanie termin 
kolejnego odbioru, z zastrzeżeniem, że Zamawiający może wedle swojego uznania skorzystać z uprawnienia 
do naliczenia kary umownej. Jedynie podpisanie przez Strony końcowego protokołu odbioru kompletnego 
przedmiotu Umowy bez uwag stanowi dowód wykonania przez Wykonawcę przedmiotu Umowy, a data jego 
podpisania oznacza datę wykonania Umowy. 
 

§ 4.  

[Gwarancja i rękojmia] 

1. Wykonawca oświadcza, że Towar jest wolny od wad fizycznych i prawnych oraz może być użytkowany 
zgodnie z przeznaczeniem. 

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakościowej i ilościowej na dostarczony Towar. Gwarancja 
jakościowa i ilościowa udzielona jest na okres 2 lat, z tym zastrzeżeniem, że termin ten upływa ze skutkiem 
na dzień końca roku kalendarzowego. Termin gwarancji rozpoczyna bieg  
z dniem następującym po dniu dokonania odbioru przedmiotu Umowy.  

3. Jeżeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonał usunięcia wad istotnych, termin gwarancji biegnie na nowo 
od chwili usunięcia wady. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu  
o czas, w którym wada była usuwana. 

4. Jeżeli na podstawie § 5 Umowy,  Wykonawca jest uprawniony wykonywania przedmiotu Umowy  
z udziałem podwykonawców, wówczas Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi również na Towary 
dostarczone oraz usługi wykonywane przez podwykonawców. 

5. W przypadku, gdy dostarczony Towar nie odpowiada pod względem ilościowym, jakościowym lub trwałości 
produktowi wskazanemu przez Zamawiającego, Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia 
reklamacji, w jednej z następujących form: pisemnie, faksem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.  

6. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 5 powyżej, Wykonawca zobowiązuje się do 
dostarczenia na własny koszt Towaru odpowiednio: w żądanej ilości, pełnowartościowego lub spełniającego 
wymagania Zamawiającego - w terminie 1 dnia od daty zgłoszenia przez Zamawiającego reklamacji. 

7. Jeżeli z powodu wady prawnej Towaru Zamawiający będzie zmuszony wydać go osobie trzeciej, 
Wykonawca jest obowiązany do zwrotu otrzymanej kwoty bez względu na inne postanowienia Umowy. 

8. Wykonawca zobowiązany jest - w przypadku usterki sprzętu z winy dostarczonego Towaru  
- do naprawy sprzętu w autoryzowanym serwisie oraz pokrycia w całości szkód jakie awaria ta 
spowodowała, a na czas wykonywanej naprawy dostarczyć sprzęt zastępczy. Wszelkie wymagane ekspertyzy 
związane z oceną uszkodzonego sprzętu, na skutek kwestionowanego Towaru wykona na własny koszt 
Wykonawca. 

9. Wykonawca rozpocznie usuwanie usterek w terminie (czas reakcji) 2 dni od dnia zgłoszenia, przy czym 
przez rozpoczęcie usuwania usterek rozumie się przybycie na miejsce stwierdzenia usterki specjalisty lub 
zespołu specjalistów Wykonawcy. 

10. Wykonawca zobowiązuje się usunąć wady i powstałe w jej wyniku usterki niezwłocznie,  
w terminie technicznie uzasadnionym, uzgodnionym z Zamawiającym, nie dłuższym niż 5 dni  
i zastosować na czas usuwania wady rozwiązania tymczasowe. 

11. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi we właściwym terminie do usunięcia wady oraz naprawienia szkód 
wyrządzonych taką wadą, wówczas Zamawiający może, po zawiadomieniu o tym Wykonawcy, usunąć taką 
wadę i naprawić wyrządzone szkody we własnym zakresie i na koszt Wykonawcy. Zamawiającemu będzie 
przysługiwać takie uprawnienie również w sytuacji, jeśli Wykonawca rozpocznie usuwanie wady wraz z 
wyrządzoną szkodą, lecz je bezzasadnie wstrzyma lub też ich nie ukończy we właściwym terminie. Koszty 
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usunięcia wady wraz z wyrządzoną szkodą zostaną  
w takim przypadku zwrócone Zamawiającemu w całości przez Wykonawcę w terminie 7 dni od dnia 
otrzymania żądania Zamawiającego w tej kwestii. Każdorazowe żądanie naprawienia szkody musi zawierać 
uzasadnienie co do poniesionej szkody. 

 

§ 5. 
[Podwykonawcy] 

(wybrać odpowiednie brzmienie zapisu, w zależności, czy Wykonawca jest uprawniony do wykonywania umowy  
z udziałem podwykonawców) 

Wykonawca będzie realizował Umowę bez udziału podwykonawców.  
(lub) 

Zamawiający wyraża zgodę ma realizację Umowy przez Wykonawcę przy udziale niżej wymienionych 
podwykonawców, z tym zastrzeżeniem, że Wykonawca odpowiada za ich działania  
i zaniechania jak za własne: 
 

a) (wskazać nazwę przedsiębiorstwa i dokładny adres i NIP) ………………………………… 
b) (wskazać nazwę przedsiębiorstwa i dokładny adres i NIP)………………………………….. 

 

 

§ 6. 

[Osoby odpowiedzialne za realizację Umowy] 
1. Strony wyznaczają niżej wymienione osoby, jako osoby uprawnione do kontaktowania się  

w związku z realizacją Umowy: 
 

a) w imieniu Zamawiającego – (imię i nazwisko, stanowisko, nr tel., mail)………………..; 
b) w imieniu Wykonawcy – (imię i nazwisko, stanowisko, nr tel., mail)………………….... 

 

2. Każda ze Stron ma prawo do zmiany w każdym czasie osoby odpowiedzialnej za realizację Umowy po jej 
stronie. Zmiana taka nie wymaga zmiany Umowy, wymaga jednak uprzedniego poinformowania o tym 
drugiej Strony, pod rygorem nieważności ustaleń poczynionych między dotychczasowymi osobami. Osoby 
odpowiedzialne mają prawo do składania wszelkich oświadczeń związanych z realizacją Umowy, za 
wyjątkiem składania oświadczeń woli. 

 
§ 7. 

[Wynagrodzenie] 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy ma charakter ryczałtowy  
i wynosi: brutto … PLN (słownie: … …/100), tj. wartość netto … PLN (słownie: … …/100) oraz podatek 
VAT w wysokości … PLN (słownie: … …/100). 
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2. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją postanowień Umowy, w tym koszt Towaru, 
wszelkie koszty związane z jego dostarczeniem do miejsca dostawy, należne podatki, opakowania oraz 
wszelkie inne koszty niewymienione, a niezbędne do właściwej realizacji przedmiotu Umowy.  

3. Szczegółowe ceny jednostkowe określa wypełniony Formularz ofertowo-cenowy. Ceny, o których mowa w 
zdaniu poprzedzającym, nie mogą ulec zmianie przez cały okres realizacji Umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu wraz z Towarem dokumenty dostawy oraz wszelkie 
inne wymagane przez obowiązujące prawo dokumenty m.in. świadectwa, certyfikaty 
i atesty.  

5. Po potwierdzeniu przez Zamawiającego należytego wykonania dostawy lub w przypadku świadczenia 
dodatkowych usług, po podpisaniu przez Strony końcowego protokołu odbioru, Wykonawca wystawi 
fakturę i dostarczy ją Zamawiającemu niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia wystawienia. 

6. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić przelewem cenę za dostarczony Towar w terminie 30 dni  
od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku 
bankowego Zamawiającego. 

7. W przypadku błędnego podania na fakturze numeru rachunku bankowego przez Wykonawcę, koszty 
związane z dokonaniem ponownego przelewu, którymi bank obciąży Zamawiającego, poniesie Wykonawca. 
 

 

§ 8. 

[Termin realizacji Umowy] 

1. Umowa została zawarta na czas jej realizacji, tj. do dnia ….. roku. 
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednostronnego przesunięcia terminu dostawy Towaru  

o okres 30 dni, w sytuacji zaistnienia przyczyn od Zamawiającego niezależnych, o czym Wykonawca zostanie 
poinformowany pisemnie. Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa przesunięcia terminu dostawy nie 
wymaga zmiany Umowy. 

§ 9. 

[Zmiany treści Umowy] 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści Umowy w przypadku: 
 

a) zmian wynikających z siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki 
zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego 
bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody  
w znacznych rozmiarach; 

b) zmiany podwykonawcy, w zakresie wskazanym w zamówieniu, z powodu ogłoszenia upadłości 
podwykonawcy, zakończenia współpracy Wykonawcy z podwykonawcą lub innych okoliczności 
uniemożliwiających dalszą współpracę z dotychczasowym podwykonawcą. 

2. Wszelkie zmiany, o których mowa powyżej wchodzą w życie pod warunkiem zawarcia aneksu do Umowy w 
formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§ 10. 

[Odstąpienie od Umowy] 
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1. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w przypadku wystąpienia jednej  
z niżej wymienionych przesłanek: 
 

a) uchybienia przez Wykonawcę terminu dostawy; 
b) naruszenia norm jakościowych lub ilościowych dostarczonego Towaru; 
c)  zaniechania realizacji dostawy; 
d) wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy; 
e) zaistnienia okoliczności, ze względu których jest wątpliwe, czy Wykonawca ma możliwość 

realizować przedmiot Umowy, np. istnieją przesłanki by wszcząć postępowanie upadłościowe, 
restrukturyzacyjne lub likwidacyjne przedsiębiorstwa Wykonawcy. 

 

2. W przypadku wystąpienia przesłanek określonych w ust. 1 lit a), b) i c) powyżej Zamawiający uprzednio 
wezwie Wykonawcę do zaprzestania naruszeń, zaś w przypadku określonym  
w ust. 1 lit d) i e) Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o 
tych okolicznościach. 

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży  
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze 
wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu 
publicznemu, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o 
tych okolicznościach. 

4. Odstąpienie umowne opisane w ustępach poprzedzających nie ogranicza prawa Zamawiającego do 
odstąpienia od Umowy na zasadach przewidzianych w kodeksie cywilnym. W przypadku odstąpienia 
umownego lub na podstawie kodeksu cywilnego, Wykonawca ma prawo wyłącznie do wynagrodzenia 
należnego za wykonaną i potwierdzoną przez Zamawiającego część Umowy. 

 

§ 11. 

[Kary umowne] 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku: 
 

a) odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z winy Wykonawcy w wysokości 30% 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy, tj. ………. PLN (słownie: …………. 
złotych, 00/100); 

b) niedostarczenia Towaru przez Wykonawcę w terminie i miejscu ustalonym przez Strony - w 
wysokości 100 PLN za każdy rozpoczęty dzień; 

c) dostarczenia Towaru przez Wykonawcę po upływie terminu określonego w Umowie –  
w wysokości 100 PLN za każdy rozpoczęty dzień; 

d) dostarczenia Towaru przez Wykonawcę z wadami - w wysokości 5 PLN za każdy przypadek, za 
każdą wadę; 

e) zwłoki w wykonaniu obowiązków wynikających z gwarancji lub rękojmi - w wysokości 10 PLN za 
każdy rozpoczęty dzień zwłoki, za każdy przypadek. 

 
2. W przypadkach określonych w ust. 1 lit c), d) i e) kary umowne podlegają łączeniu. 
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3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych  
przewidzianych w kodeksie cywilnym w przypadku, jeśli szkoda wynikła z niewykonania lub nienależytego 
wykonania Umowy przewyższa wartość zastrzeżonej kary umownej bądź wynika  
z innych tytułów niż zastrzeżone. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych należnych Zamawiającemu na mocy powyższych 
postanowień z należności za dostawę Towaru. 

 

§ 12. 

[Postanowienia końcowe]  

1. Przeniesienie praw i obowiązków Wykonawcy wynikających z Umowy na osoby trzecie wymaga uprzedniej 
pisemnej zgody Zamawiającego. 

2. Wszelkie informacje uzyskane przy okazji lub w związku z wykonywaniem Umowy, a dotyczące 
Zamawiającego stanowią informacje poufne, za wyjątkiem informacji powszechnie znanych lub 
udostępnionych przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się do ich nieudostępniania osobom 
trzecim, bezpośrednio i pośrednio, bez względu na formę, bez uprzedniej, wyraźnej zgody Zamawiającego – 
przez czas trwania Umowy oraz po jej ustaniu. W przypadku udostępnienia informacji, na żądanie organu 
państwowego, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o tym 
fakcie, zakresie i formie udostępnienia.  

3. Wszelkie oświadczenia woli winny być kierowane na piśmie listem poleconym na adresy wskazane w 
komparycji Umowy. Zmiana adresu nie wymaga zmiany Umowy, aczkolwiek w razie niepoinformowania 
drugiej Strony o zmianie adresu, doręczenie dokonane na adres dotychczasowy uznaje się za skuteczne. 

4. Wszelkie zmiany, rozwiązanie lub odstąpienie od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

5. Nieważność lub bezskuteczność któregokolwiek z postanowień Umowy nie powoduje nieważności lub 
bezskuteczności pozostałych jej postanowień. W przypadku nieważności lub bezskuteczności 
któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy, postanowienie to stosuje się z takimi modyfikacjami, 
które są ważne i skuteczne oraz spowodują podobne konsekwencje ekonomiczne, finansowe i gospodarcze 
dla Stron. 

6. Spory powstałe w związku z realizacją Umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla 
siedziby Zamawiającego. 

7. W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego,  
a w przypadku zawarcia Umowy po przeprowadzeniu przez Zamawiającego postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego także ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 
publicznych. 

8. Wszelkie załączniki do Umowy, stanowią jej integralną część. 
9. Umowa składa się z (wskazać liczbę stron) …………….. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących 

egzemplarzach, po jednym dla Wykonawcy i dwóch dla Zamawiającego.  
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Lista załączników: 

1. Załącznik nr 1 – aktualny wydruk z KRS lub z CEIDG Zamawiającego wraz  
z pełnomocnictwem;  

2. Załącznik nr 2 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia; 
3. Załącznik nr 3 – Formularz ofertowo-cenowy Wykonawcy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(W zależności od rodzaju umowy, podpisuje właściwa jednostka organizacyjna) 

 
 

 

Zamawiający Wykonawca 

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

(pieczątka i podpis) 

 

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

(pieczątka i podpis) 

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

(pieczątka i podpis) 

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

(pieczątka i podpis) 

Dział Gastronomiczny Dział  

Obsługi Gościa 

Dział  

Techniczny 

Zespół 
Administracyjny 

    


