
Załącznik nr 1 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY

OFERTA
złożona przez:

___________________________________
ul. ____________________________
00-000 ________________________

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 zastawy stołowej do

Oddziału Rewita Mielno ” (postępowanie nr RWT/OMLN/272-PZP/04/2018)
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): ……………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………… 
Oświadczam, że zgodnie z kwalifikacją przedsiębiorstw prowadzę przedsiębiorstwo (proszę zaznaczyć właści-
we):  mikro                                 małe                                     średnie                                       duże
B. OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

                                  Dostawa zastawy stołowej do Oddziału Rewita Mielno
C. ŁĄCZNA CENA OFERTOWA:

Niniejszym oferuję realizację przedmiotu zamówienia za ŁĄCZNĄ CENĘ OFERTOWĄ, która stanowi
całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją przedmio-
tu zamówienia zgodnie z SIWZ. Na łączną cenę brutto składają się ceny jednostkowe zaoferowane przeze
mnie w Formularzu ilościowo-cenowym, który załączam do oferty. Ponadto oferuję realizację przedmio-
tu zamówienia i warunki płatności w terminach: 

ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO PLN

TERMIN  DOSTAWY
 (podać datę wykonania zamówienia)

D. OŚWIADCZENIA:

1) zamówienie  zostanie  zrealizowane  w  terminach  określonych  w  SIWZ  oraz  ze  wzorze  umowy  
z uwzględnieniem szczegółowych warunków zamówienia takich jak sposób montażu mebli i wyposażenia;



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 gwarancji w wymiarze ………………(co najmniej 24
m-ce)

6) Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1)
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiega-
nia się 
o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*
*w przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczą-
cych lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art.
14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego
wykreślenie).

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



Załącznik nr 2 do SIWZ
OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA / I SPEŁNIENIA WARUNKÓW

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Przystępując do postępowania na: 

Dostawę zastawy stołowej  do Oddziału Rewita Mielno 
(postępowanie nr RWT/OMLN/272-PZP/04/2018)

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 zaproszo-
ny 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 wyko-
nywania  pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz. U. poz. 769);

3. wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spół-
ki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandyto -
wo-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 spo-
łeczne 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 zamawiają-
cego 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 pozy-



skać 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 in-
nej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowo-
dowane 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 konkuren-
cji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wy-
kazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

10. wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamó-
wienia 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 zamó-
wienia 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 odręb-
ne 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 re-
strukturyzacyjnym 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 re-
strukturyzacyjne (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 wie-
rzycieli 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 wy-
konał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą sto-
sownych środków dowodowych;

3) jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 14, uprawnione do reprezentowania wy-
konawcy 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 stop-
niu  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 spo-
łeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków do-
wodowych, 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.

Wykonawca  ubiegający  się  o  przedmiotowe  zamówienie  musi  spełniać  również  warunki  udziału  
w postępowaniu dotyczące:

Informacja w związku z poleganiem na zasobach innych podmiotów

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zama-
wiającego 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 ni-
niejszym 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.

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



Załącznik nr 4 do SIWZ
Egz.nr …..

wzór umowy

Umowa nr……..
na dostawę zastawy stołowej

zwana dalej „Umową”, zawarta w Mielnie 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. ……………………… -……………………………..;

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 z
dnia  29  stycznia  2004  roku  Prawo  zamówień  publicznych  –  nr  sprawy  RWT/OMLN/272-
PZP/04/2018 o następującej treści:

§ 1.
[Przedmiot Umowy]

1. Przedmiotem Umowy jest jednorazowa dostawa zastawy stołowej (zwanej dalej „Towarem”) do
Oddziału Rewita Mielno w Mielnie (76-032), przy ul. Suriana 24,  na warunkach i zasadach okre-
ślonych w Umowie.

2. Szczegółową ilość  Towaru określono w Formularzu  ilościowo-cenowym wraz z opisem przed-
miotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 2 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 do-
świadczeniem, 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 pra-
wem 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 wyma-
gania 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. Wy-
konawca zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia Towaru na czas jego przewozu i ponosi
całkowitą odpowiedzialność za jego dostarczenie, jakość i uszkodzenia powstałe w trakcie trans-
portu. Wszelkie koszty związane z transportem i dostawą Towaru zostały zawarte w wynagrodze-
niu określonym w § 7 ust. 1 Umowy.

§ 3. 
[Warunki dostawy]

1 Wykonawca dostarczy zamawiany Towar do Oddziału Rewita Mielno, w miejsce wskazane przez
Zabawiającego, w terminie nie dłuższym …………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 złożo-
ne zamówienie, fakturę, 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 Towa-
ru, pomieszczenia, w którym Towar został rozładowany oraz zawierać oświadczenie, że dostarczo-
ny przedmiot Umowy jest zgodny z wymaganiami niniejszej Umowy. W przypadku stwierdzenia
braków  ilościowych,  jakościowych  przedmiotu  Umowy,  Strony  podpiszą  protokół,  w  którym
wskazane zostaną nieprawidłowości  oraz wyznaczony zostanie termin kolejnego odbioru,  z za-
strzeżeniem, 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 podpisa-
nia oznacza datę wykonania Umowy.

§ 4. 
[Gwarancja i rękojmia]

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

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakościowej i ilościowej na dostarczony Towar
oraz wykonane usługi rozładunku Towaru.



3. Gwarancja jakościowa i ilościowa udzielona jest na okres 2 lat. Termin gwarancji rozpoczyna
bieg z dniem następującym po dacie dostawy Towaru, zaś w przypadku świadczenia dodatko-
wych usług, w dniu następnym po dniu dokonania odbioru przedmiotu Umowy. 

4. Jeżeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonał usunięcia wad istotnych, termin gwarancji bie-
gnie na nowo od chwili usunięcia wady. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłuże-
niu o czas, w którym wada była usuwana.

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

6. 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. 

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

8. 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.

9. Jeżeli  Wykonawca nie przystąpi we właściwym terminie do usunięcia wady oraz naprawienia
szkód wyrządzonych taką wadą, wówczas Zamawiający może, po zawiadomieniu o tym Wyko-
nawcy, usunąć taką wadę i naprawić wyrządzone szkody we własnym zakresie i na koszt Wyko-
nawcy. Zamawiającemu będzie przysługiwać takie uprawnienie również w sytuacji, jeśli Wyko-
nawca rozpocznie usuwanie wady wraz z wyrządzoną szkodą, lecz je bezzasadnie wstrzyma lub
też ich nie ukończy we właściwym terminie. Koszty 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. 

§ 5.
[Podwykonawcy]

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

Wykonawca będzie realizował Umowę bez udziału podwykonawców. 
(lub)

Zamawiający wyraża zgodę na 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 Umo-
wy po jej stronie. Zmiana taka nie wymaga zmiany Umowy, wymaga jednak uprzedniego poinfor-
mowania o tym drugiej Strony, pod rygorem nieważności ustaleń poczynionych między dotych-
czasowymi  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 wyno-

si: netto … PLN (słownie: … …/100), tj. wartość brutto… PLN (słownie: … …/100).

2. Wynagrodzenie  obejmuje  wszelkie  koszty związane z  realizacją  postanowień Umowy,  w tym
koszt Towaru, wszelkie koszty związane z jego dostarczeniem do miejsca dostawy, należne podat-
ki,  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. Po potwierdzeniu przez Zamawiającego należytego wykonania dostawy lub w przypadku świad-
czenia dodatkowych usług, po podpisaniu przez Strony końcowego protokołu odbioru, Wykonaw-
ca wystawi fakturę i dostarczy ją Zamawiającemu niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 3
dni od dnia wystawienia.

5. Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur przesyłanych drogą elektroniczną wystawio-
nych przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności ustawy z  dnia 11
marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.),w forma-
cie PDF, przez co zapewniona zostanie autentyczność ich pochodzenia oraz integralność treści i
czytelność.

6. W formacie PDF będą wystawiane i przesyłane drogą elektroniczną również faktury korygujące i
duplikaty faktur.

7. Wykonawca  oświadcza,  że  faktury  będą  przesyłane  z  następującego  adresu  e-mail:
……………….. Wykonawca oświadcza, że faktury nie będą wysyłane z innych adresów e-mail
niż wskazany wyżej.

8. Zamawiający oświadcza, że adresem właściwym do przesyłania dokumentów jest adres e-mail:
faktury@rewita.pl. 

9. Za datę otrzymania faktury przez Zamawiającego uważa się datę wpływu faktury na wskazany w
ust. 8 powyżej adres e-mail.

10. W temacie wiadomości będą zamieszczone dane dotyczące numeru wysyłanej faktury/numerów
wysyłanych faktur.

11. W przypadku gdy przeszkody formalne lub techniczne uniemożliwiają wystawienie i przesłanie
dokumentów, o których mowa w ust. 5 lub 6 powyżej, wówczas dokumenty te powinny zostać
przesłane w formie papierowej.

12. Strony zobowiązują się przechowywać egzemplarze faktur w formie papierowej lub elektronicznej
nie krócej niż do upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych.
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13. Zgoda może zostać cofnięta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wówczas Wykonawca
faktury traci prawo do wystawiania i przesyłania do odbiorcy faktur w formie elektronicznej od
następnego dnia po otrzymaniu zawiadomienia o cofnięciu zgody.

14. 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.

15. W przypadku  błędnego podania na fakturze  numeru  rachunku bankowego przez Wykonawcę,
koszty związane z dokonaniem ponownego przelewu, którymi bank obciąży Zamawiającego, po-
niesie 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 Wykonaw-
ca zostanie poinformowany pisemnie. Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa przesunięcia
terminu dostawy nie wymaga zmiany Umowy.

§ 9.
[Zmiany treści Umowy]

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 szcze-
gólności 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 podwyko-
nawcą.

§ 10.
[Odstąpienie od Umowy]

1 Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w całości lub w części w przypadku wy-
stąpienia jednej z niżej wymienionych przesłanek:

a) uchybienia przez Wykonawcę terminu całości lub części dostawy;

b) naruszenia norm jakościowych i ilościowych całości lub części dostarczonego Towaru;

c) zaniechania realizacji całości lub części dostawy;

d) wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy;

e) zaistnienia okoliczności, ze względu których jest wątpliwe, czy Wykonawca ma możli-
wość 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 Odstąpienie umowne opisane w ustępach poprzedzających nie ogranicza prawa Zamawiającego do
odstąpienia  
od Umowy na zasadach przewidzianych w kodeksie cywilnym. W przypadku odstąpienia umow-
nego 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
20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy, tj. ………. PLN (słow-
nie: …………. złotych, 00/100);

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

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

d) dostarczenia Towaru przez Wykonawcę z wadami - w wysokości 20% wartości wadliwie
dostarczonego Towaru za każdy przypadek, za każdą wadę;

e) zwłoki w wykonaniu obowiązków wynikających z gwarancji lub rękojmi - w wysokości
15% wartości wadliwie dostarczonego Towaru za każdy dzień zwłoki, za każdy przypa-
dek.

2 W przypadkach określonych w ust. 1 lit c), d) i e) kary umowne podlegają łączeniu.

3 Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych przewi-
dzianych w kodeksie cywilnym w przypadku, jeśli szkoda wynikła z niewykonania lub nienależy-
tego 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 po-
wyższych postanowień z należności za dostawę Towaru.

§ 12.
[Dane osobowe]

1. Administratorem danych osobowych otrzymanych  w związku z realizacją Umowy jest:  AMW
REWITA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Św. Jacka Odrowąża 15, 03-310 Warszawa.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem: iod@rewita.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogól -

nego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L
119 z 04.05.2016).

4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych oso-
bowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji Umowy.

5. Dane osobowe nie będą przetwarzane na terenie państw trzecich.
6. Dane osobowe przechowywane będą nie dłużej, aniżeli przez okres przedawnienia lub wygaśnię-

cia roszczeń związanych z realizacją Umowy.
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7. Osobie, której dane będą podlegać przetwarzaniu przysługuje prawo dostępu do danych osobo-
wych,  ich  poprawienia,  usunięcia,  ograniczenia  przetwarzania,  sprzeciwu,  przeniesienia  oraz
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu realizacji Umowy.

§ 13.
[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 oso-
bom trzecim, bezpośrednio i pośrednio, bez względu na formę, bez uprzedniej, wyraźnej zgody
Zamawiającego – przez czas trwania Umowy oraz po jej ustaniu. W przypadku udostępnienia in-
formacji, na żądanie organu państwowego, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poin-
formowania Zamawiającego o tym fakcie, zakresie i formie udostępnienia. 

3. Wszelkie oświadczenia woli winny być kierowane na piśmie listem poleconym na adresy wska-
zane w komparycji Umowy. Zmiana adresu nie wymaga zmiany Umowy, aczkolwiek w razie nie-
poinformowania 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 dla wywoła-
nia skutków prawnych.

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

6. W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego, a
także ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.

7. Wszelkie załączniki do Umowy, stanowią jej integralną część.

8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Wykonawcy i dla
Zamawiającego. 

Lista załączników:
1. Załącznik nr 1 – aktualny wydruk z KRS lub z CEIDG Wykonawcy wraz z pełnomocnictwem; 

2. Załącznik nr 2 – Formularz ilościowo-cenowy Wykonawcy wraz z opisem przedmiotu zamówie-
nia.

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

Zamawiający Wykonawca



Załącznik nr 5 do SIWZ

Wykonawca:

________________________________

________________________________
(pełna nazwa/firma, adres,)

reprezentowany przez:

____________________________

_______________________________
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do re-
prezentacji)

Oświadczenie wykonawcy 

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicz-

nych (dalej jako: ustawa Pzp)

Biorąc  udział w postępowaniu pn.: 
„Dostawa zastawy stołowej do Oddziału Rewita Mielno”, 

nr postępowania: RWT/OMLN/272-PZP/04/2018

prowadzonego przez AMW REWITA Sp. z o.o., Oddział Rewita Mielno, ul. Suriana 24, 76-032 Miel-
no, po zapoznaniu się z  informacją o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, oświadczam, co nastę-
puje:

Oświadczam, że nie należymy do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp) do której na -
leżą inni wykonawcy składający ofertę w postępowaniu * 

Oświadczam, że należymy do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 usta -
wy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp) co wykonawca*:

………………………………………………………………………………….(dane Wykonawcy)

………………………………………………………………………………… (dane Wykonawcy)

który złożył ofertę w niniejszym postępowaniu*; 

* niepotrzebne skreślić  

                                                                         _____________________________________

(podpis Wykonawcy/Wykonawców/Pełnomocnika)



Załącznik nr 6 do SIWZ

………..............................................
                    Pieczęć Wykonawcy                                                                Miejscowość, data
  

OŚWIADCZENIE

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawa zastawy stołowej do

Oddziału Rewita Mielno”.  Nr postępowania: RWT/OMLN/272-PZP/04/2018

Biorąc  udział w postępowaniu pn.  „Dostawa zastawy stołowej do Oddziału Rewita Mielno”,
nr postępowania: RWT/OMLN/272-PZP/04/2018 prowadzonego przez AMW REWITA Sp. z o.o.,
ul. św. J. Odrowąża 15, 03-310 Warszawa oświadczam, że:

1. wobec podmiotu, który reprezentuję nie wydano orzeczenia tytułem środka zapobiegawczego
zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne;

2. wobec podmiotu, który reprezentuję nie wydano prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpie-
czenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji –
dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi od-
setkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należno-
ści.

___________________________________

                                                                                (podpis Wykonawcy/Wykonawców/Pełnomocnika)


