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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)  
sporządzona w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 j.t.) 

 

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

 
Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego NIWA  

ul. C.K. Norwida 3, 

78-100 Kołobrzeg  

KRS 0000000958, NIP 671-10-43-248, Regon 330392390,  

strona internetowa Zamawiającego: www.niwa.info.pl,  

faks + 94 355 20 11,  

adres poczty elektronicznej Zamawiającego: crrkolobrzeg@krus.gov.pl,  

godziny pracy: 700 – 1435 od poniedziałku do piątku 

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

 

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

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 j.t.) zwanej dalej „ustawą 

Pzp” i zgodnie z postanowieniami 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.16.1126).  

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

zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp.   

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiotem zamówienia są: 
 

„Dostawy artykułów spożywczych” 
 

dla CRR KRUS NIWA w okresie obowiązywania umowy z podziałem na trzy Zadania, tj.: 

 

1.1. Zadanie nr 1 obejmuje dostawy warzyw i owoców konserwowych przetworzonych, sosów, zup  

i bulionów, ziół i przypraw, mieszanek przypraw i mieszanek przypraw korzennych oraz owoców 

suszonych określone w Załączniku nr 1A.1. do SIWZ – Asortyment zamówienia – Arkusz kalkulacyjny 

określający cenę oferty oraz w Załączniku nr 1 do SIWZ – Formularz Ofertowy.   

1.2. Zadanie nr 2 obejmuje dostawy produktów przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych określone 

w Załączniku nr 1A.2. do SIWZ – Asortyment zamówienia – Arkusz kalkulacyjny określający cenę oferty 

oraz w Załączniku nr 1 do SIWZ – Formularz Ofertowy.   

1.3. Zadanie nr 3 obejmuje dostawy herbat, kaw, słodyczy określone w Załączniku nr 1A.3. do SIWZ – 

Asortyment zamówienia – Arkusz kalkulacyjny określający cenę oferty oraz w Załączniku nr 1 do SIWZ 

– Formularz Ofertowy.   

Kody CPV:  

15332410-1, 15331400-1, 15332400-8, 15600000-4, 15613000-8, 15614100-6, 15842000-2, 15851100-9, 

15860000-4, 15870000-7, 15871200-6, 15891000-0. 

http://www.niwa.info.pl/
mailto:crrkolobrzeg@krus.gov.pl
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2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością i terminowo. 

Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania wymienione w obowiązujących przepisach prawa 

dotyczących żywności, a w szczególności: 

1) ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U.2017.149  

j.t. ze zmianami), 

2) ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz.U.2016.1604 

j.t. ze zmianami), 

a także musi spełniać wymagania jakościowe zgodne z systemem HACCP. 

 

3. Wymaga się aby Wykonawca posiadał wdrożony i funkcjonujący system HACCP w zakładzie/hurtowni,  

z którego/ej dokonywana będzie dostawa przedmiotu zamówienia. 

 

4. Wykonawca zobowiązany jest dysponować decyzją wydaną przez właściwy organ dopuszczającą środek/ki 

transportu do przewozu przedmiotu zamówienia lub dokumentem równoważnym wydanym przez właściwy 

organ. 

UWAGA:  

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu musi przed podpisaniem umowy 

(najpóźniej w dniu jej podpisania) bezwzględnie dostarczyć do Zamawiającego ważną/e decyzję/e wydaną/e 

przez właściwy organ dopuszczającą/e środek/ki transportu do przewozu artykułów spożywczych objętych 

przedmiotem zamówienia lub dokument/y równoważny/e wydany/e przez właściwy organ. Brak przedłożenia 

ww. dokumentu/ów Zamawiający potraktuje jako uchylanie się Wykonawcy od zawarcia umowy na warunkach 

określonych w ofercie i dokona czynności, do których jest upoważniony ustawą Pzp. 

 

5. Wykonawca ma obowiązek dostaw przedmiotu zamówienia w ilości i asortymencie określonym w zamówieniu 

zgłoszonym telefonicznie, elektronicznie lub przesłanym faksem w dniu poprzedzającym dostawę,  

a w sytuacjach wyjątkowych nawet tego samego dnia po telefonicznym zgłoszeniu. Realizacja zamówienia 

odbywa się codziennie od godz. 7:00 do godz. 8:00, transportem spełniającym wymagania określone  

w pkt. 4 na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

6. W przypadku awarii środka transportu Wykonawca zobowiązany jest do zagwarantowania we własnym 

zakresie transportu zastępczego dopuszczonego decyzją właściwego organu do przewozu przedmiotu 

zamówienia, w celu zapewnienia ciągłości dostaw lub dokumentem równoważnym. 

7. Zamawiający wymaga aby dostarczane artykuły spożywcze znajdowały się w opakowaniach zawierających 

czytelne etykiety w języku polskim umieszczone na produktach w sposób uniemożliwiający  

ich przemieszczanie się, z opisem produktu, temperaturą przechowywania, terminem ważności oraz numerem 

partii.  

8. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania dokumentu identyfikacyjnego i jakościowego produktu  

na żądanie Zamawiającego. 

9. Wykonawca ma obowiązek dostarczania artykułów spożywczych z terminem do spożycia nie krótszym  

niż 30 dni od dnia dostawy.  

10. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania wyłącznie wyselekcjonowanych, o potwierdzonych 

odpowiednimi dokumentami jakości i pochodzenia towarów i surowców w celu utrzymania stabilnego, 

wysokiego standardu oferowanych wyrobów, gwarantującego bezpieczeństwo zdrowotne konsumentom  

jak i pełne zadowolenie i satysfakcję gości CRR KRUS NIWA. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z pierwszą dostawą każdego asortymentu wymienionego  

w Załączniku nr 1A.1., 1A.2. i 1A.3. do SIWZ – Asortyment zamówienia – Arkusz kalkulacyjny określający 

cenę oferty oraz na każde żądanie Zamawiającego aktualnych kart charakterystyk, specyfikacji produktu,  

itp. w języku polskim zawierających informacje o substancjach lub produktach powodujących alergie  

lub reakcje nietolerancji wskazanych w Załączniku nr II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat 

żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 

oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 

1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE  

i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004. 
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12. Wykonawca ma obowiązek dostarczania produktów zgodnych z wymaganiami Zamawiającego wskazanych  

w Załączniku nr 1A.1., 1A.2. i 1A.3. do SIWZ – Asortyment zamówienia – Arkusz kalkulacyjny określający 

cenę oferty oraz w treści niniejszej SIWZ. 

13. Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia przy dostawie wszystkich niezbędnych informacji w celu 

dokonania oceny ilościowo – jakościowej przedmiotu dostawy. 

14. Zamawiający zastrzega, że w ramach ceny ofertowej ma prawo do zmiany ilości asortymentu dostaw  

w poszczególnych pozycjach Załączniku nr 1A.1., 1A.2. i 1A.3. do SIWZ – Asortyment zamówienia – Arkusz 

kalkulacyjny określający cenę oferty po cenach w nich określonych.  

 

Powyższe wynika z różnic w planowanym obłożeniu Obiektu, zmian kategorii gości oraz stanów chorobowych 

osób na pobytach leczniczych, tym samym zapotrzebowanie na poszczególny asortyment nie jest wiążące  

dla Zamawiającego i jego niezrealizowanie nie będzie stanowić podstawy roszczeń odszkodowawczych 

Wykonawcy. 

 

15. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany umowy, o której mowa w art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp  

pod warunkiem, że łączna wartość zmian jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie  

w umowie z zastrzeżeniem zachowania dotychczasowych cen jednostkowych asortymentu określonego  

w Załączniku nr 1A.1., 1A.2. i 1A.3. do SIWZ – Asortyment zamówienia – Arkusz kalkulacyjny określający 

cenę oferty. 

16. Jeżeli treść SIWZ bądź załączników do niej wskazywałaby w odniesieniu do niektórych produktów nazwy 

własne, znaki towarowe, źródło lub pochodzenie, Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy  

Pzp, dopuszcza możliwość składania ofert z rozwiązaniami równoważnymi, tzw. „ofert równoważnych”,  

tj. zastosowania innych produktów niż podane w ww. dokumentacji, pod warunkiem zapewnienia parametrów 

nie gorszych niż minimalne wymagania określone przez Zamawiającego. Oferowane produkty równoważne 

powinny charakteryzować się właściwościami funkcjonalnymi i jakościowymi takimi samymi lub zbliżonymi  

do tych, które zostały określone w SIWZ, lecz oznaczone innym znakiem towarowym, patentem, źródłem  

lub pochodzeniem. Istotne jest, że produkt równoważny to produkt, który nie jest identyczny, tożsamy  

z produktem referencyjnym, ale posiada pewne, istotne dla Zamawiającego, zbliżone do produktu 

referencyjnego cechy i parametry. Wszelkie produkty pochodzące od konkretnych producentów, określają 

minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagan ia 

stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia.  

 

Ponadto Zamawiający informuje, że ilekroć w treści SIWZ bądź załączników do niej, Zamawiający powołuje 

się na jakiekolwiek normy, aprobaty lub certyfikaty, Wykonawca może wykorzystać normy, aprobaty  

lub certyfikaty w stosunku do nich równoważne.  

 

Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp jeżeli Wykonawca powołuje się na rozwiązania równoważne 

opisywanym przez Zamawiającego, obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego dostawy 

spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 

 

III.A. STANDARDY JAKOŚCIOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 91 UST. 2A USTAWY PZP   

 

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa artykułów spożywczych, które są powszechnie dostępne,  

o jakości i składzie nie wymagających indywidualnego określenia pod potrzeby Zamawiającego. 

Przedmiot niniejszego zamówienia objęty jest produkcją masową, zaspokaja podstawowe codzienne potrzeby 

konsumentów.  

Przepływ artykułów żywnościowych w krajach Unii Europejskiej jest regulowany poprzez wymagania znajdujące 

się w systemach gwarantowanej jakości żywności – jako zdolności do spełnienia trzech podstawowych wymagań: 

zdrowotności (wartość dietetyczna, wartość odżywcza i bezpieczeństwo dla zdrowia), atrakcyjności sensorycznej 

(wygląd zewnętrzny produktu, wygląd na przekroju, konsystencja, soczystość i kruchość, smakowitość i zapach) 

oraz dyspozycyjności (wielkość jednostkowa i rozpoznawalność gatunku, trwałość oraz łatwość przygotowania). 

Zgodnie z ustawodawstwem Unii Europejskiej wszyscy producenci żywności mają obowiązek zastosowania  

w swoich zakładach produkcyjnych systemów zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności: Dobrej 
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Praktyki Higienicznej (GHP), Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) oraz Analizy Zagrożeń i Krytycznych punktów 

Kontroli (HACCP). 

 

III.B. PODWYKONAWSTWO 

 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.  

2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę prac związanych  

z rozmieszczeniem i instalacją przedmiotu dostawy. 

3. Jeżeli Wykonawca będzie korzystał z usług podwykonawców, wówczas Zamawiający żąda wskazania  

przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ w pkt. 13, części 

zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm 

podwykonawców.  

4. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności  

za należyte wykonanie tego zamówienia. 

5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał 

się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp w celu wykazania spełniania warunków udziału  

w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny 

podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca,  

na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.  

 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

Zamówienie wykonywane będzie w okresie od 26 października 2017 r. do 26 października 2018 r. 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

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

1.1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie  

art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 23 ustawy Pzp w związku z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp oraz na podstawie  

art. 24 ust. 5 pkt. 1, 3, 4 i 8 ustawy Pzp o czym mowa w rozdziale V.A SIWZ. Zamawiający uzna,  

że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 23  

oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1, 3, 4 i 8 ustawy Pzp, jeżeli z przedstawionych przez Wykonawcę oświadczeń  

i dokumentów, do których przedłożenia Wykonawca będzie zobowiązany, wynikać będzie,  

że nie występują uwarunkowania określone w art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 23 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1, 3, 4 i 8 

ustawy Pzp. 

1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp dotyczące: 

1.2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika  

to z odrębnych przepisów. 

Niniejszy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że zakład 

Wykonawcy z którego dokonywana będzie dostawa przedmiotu zamówienia został zatwierdzony 

i/lub został wpisany do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej 

Inspekcji Sanitarnej na podstawie ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności  

i żywienia (Dz.U.2017.149 j.t. ze zmianami); 

1.2.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 
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Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie; 

1.2.3. zdolności technicznej lub zawodowej. 

Niniejszy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje  

co najmniej jednym pojazdem/ środkiem transportu, którym będzie dostarczał przedmiot 

zamówienia odpowiadającym wymaganiom sanitarnym, określonym ustawą z dnia 25 sierpnia 

2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U.2017.149 j.t. ze zmianami) w związku  

z rozporządzeniem nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 29 

kwietnia 2004 r. (ogólne wymogi higieny dla wszystkich przedsiębiorstw sektora spożywczego – 

załącznik nr 2 do rozporządzenia).  

W przypadku gdy Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedno Zadanie, Zamawiający 

uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej jednym  

pojazdem/ środkiem transportu, którym będzie dostarczał artykuły spożywcze objęte 

przedmiotem zamówienia, zgodnym z wymaganiami Zamawiającego opisanymi powyżej. 

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 Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 

3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia poszczególne warunki 

udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego, o których mowa w pkt. 1.2.1. i 1.2.3. niniejszego 

rozdziału SIWZ zostaną spełnione wyłącznie jeżeli przynajmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających 

się o udzielenie zamówienia wykaże ich spełnienie. Natomiast każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających 

się o udzielenie zamówienia musi wykazać brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków 

określonych w  art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 23 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1, 3, 4 i 8 ustawy Pzp o czym mowa  

w pkt. 1.1. niniejszego rozdziału SIWZ. 

4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa  

w pkt. 1.2.3. niniejszego rozdziału SIWZ, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego 

zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych zgodnie z art. 22a ust. 1 

ustawy Pzp.  

5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu,  

że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności 

przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów  

na potrzeby realizacji zamówienia.  

6. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach 

określonych w art. 22a ustawy Pzp będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym 

należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi 

podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów Zamawiający żąda dokumentów, które określają 

w szczególności: 

 zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

 sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego; 

 zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego. 

7. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne  

lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu 

oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 
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pkt 13 – 22 i ust. 5 pkt. 1, 3, 4 i 8 ustawy Pzp o czym mowa w rozdziale V.A SIWZ. Tym samym Wykonawca, 

który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp 

zobowiązany jest przedstawić w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w rozdziale  

VI pkt 1.B.2. – 1.B.4. SIWZ. 

 

8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa w pkt. 4 niniejszego rozdziału SIWZ  

nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec  

tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym  

przez Zamawiającego: 

8.1. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

8.2. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności 

techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt. 1.2.3. niniejszego rozdziału SIWZ. 

9. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20  

lub ust. 5 pkt. 1, 3, 4 i 8 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki  

są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody 

wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną 

krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami 

ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które  

są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym  

lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Powyższego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, 

będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie 

zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 

10. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności 

czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie zapisu w pkt.9 niniejszego 

rozdziału SIWZ. 

11. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

UWAGA: 

 

Zamawiający zastrzega możliwość zastosowania procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy  

Pzp, zgodnie z którą Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, 

którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki 

udziału w postępowaniu. 

 

V.A. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST.5       

1. Zamawiający dodatkowo przewiduje wykluczenie Wykonawcy: 

1.1. 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); 
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1.2. jeżeli Wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp, uprawnione  

do reprezentowania Wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2–4 ustawy Pzp 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 ustawy Pzp 

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

niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

1.3. 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 ustawy Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia 

odszkodowania; 

1.4. 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 art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp, 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. 

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW 

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA       

1.A.  W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany będzie  

do przedłożenia następujących oświadczeń i dokumentów: 

1.A.1. aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia, stanowiącego wstępne potwierdzenie, że nie 

podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca składa powyższe 

oświadczenie w zakresie wskazanym w Załączniku nr 2 do SIWZ – Oświadczenie własne 

Wykonawcy;  

1.A.2. aktualnej decyzji właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego lub państwowego 

granicznego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu określonego w art. 61 ustawy  

z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U.2017.149  

j.t. ze zmianami) lub zaświadczenia o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli 

organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, wystawionych przez właściwego państwowego 

powiatowego inspektora sanitarnego lub państwowego granicznego inspektora sanitarnego  

w sprawie rejestracji i/lub zatwierdzenia zakładu na podstawie ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r.  

o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U.2017.149 j.t. ze zmianami). 

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa powyżej, składa dokumenty wystawione w kraju,  

w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że posiada 

uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności związanych z przedmiotem zamówienia; 

1.A.3. wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu 

wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami,  

w zakresie wymaganym w rozdziale V pkt 1.2.3. SIWZ (wzór dokumentu stanowi Załącznik nr 3  

do SIWZ). 

1.B.  W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 23 ustawy  

Pzp w związku z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp oraz na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1, 3, 4 i 8 ustawy  



Nr sprawy: O.271.1.9.2017 
 
 

 

CRR KRUS NIWA Strona 9 z 36 Utworzony przez MKP 
 

 

Pzp o czym mowa w rozdziale V.A SIWZ, Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia 

następujących oświadczeń i dokumentów: 

1.B.1. aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia, stanowiącego wstępne potwierdzenie,  

że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca składa 

powyższe oświadczenie w zakresie wskazanym w Załączniku nr 2 do SIWZ – Oświadczenie 

własne Wykonawcy;  

1.B.2. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw 

wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;  

1.B.3. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca  

nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł 

porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności  

wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu;  

1.B.4. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  

lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego,  

że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego 

dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem  

w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności 

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności  

lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;  

1.B.5. oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa 

w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716) 

(wzór dokumentu stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ); 

1.B.6. oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć 

wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym 

Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu (wzór dokumentu stanowi 

Załącznik nr 5 do SIWZ). 

2. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności,  

o których mowa w rozdziale V pkt 1.1. i 1.2. SIWZ, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia  

lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych 

baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.  

o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2014 r. poz. 1114  

oraz z 2016 r. poz. 352).   

3. Oświadczenie własne Wykonawcy stanowiące Załącznik nr 2 do SIWZ, o którym mowa w pkt. 1.A.1.  

oraz 1.B.1. niniejszego rozdziału SIWZ Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą.  

Zamawiający nie wymaga przedłożenia wraz z ofertą dokumentów i oświadczeń, o których mowa  

w pkt. 1.A.2 – 1.A.3 oraz 1.B.2 – 1.B.6 niniejszego rozdziału SIWZ.  

Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym,  

nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia dokumentów określonych w pkt. 1.A.2 – 1.A.3 

oraz 1.B.2 – 1.B.5 niniejszego rozdziału SIWZ. 
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4. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1.B.6. niniejszego rozdziału SIWZ, Wykonawca zobowiązany  

jest złożyć w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa  

w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, tj. informacji z otwarcia ofert. 

5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec  

nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków 

udziału w postępowaniu  zamieszcza informacje o tych podmiotach w Oświadczeniu własnym Wykonawcy 

stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.  

6. Zamawiający żąda, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 

podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału  

w postępowaniu zamieścił informacje o podwykonawcach w Oświadczeniu własnym Wykonawcy 

stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.  

7. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców Oświadczenie własne Wykonawcy 

stanowiące Załącznik nr 2 do SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających  

się o zamówienie. Dokumenty te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu  

oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

8. Jeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 

zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia 

wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, 

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

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

lub dokumentów. 

 

VI.A. WYKONAWCY MAJĄCY SIEDZIBĘ LUB MIEJSCE ZAMIESZKANIA POZA TERYTORIUM 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

 

1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 

dokumentów, o których mowa w pkt. 1.B.2. – 1.B.6. rozdziału VI SIWZ składa dokument  

lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 

odpowiednio, że: 

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne  

albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności  

wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu, 

 

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

2. Dokument, o którym mowa w pkt. 1. lit. a niniejszego podrozdziału SIWZ powinien być wystawiony  

nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa  

w pkt. 1. lit. b niniejszego podrozdziału SIWZ powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy  

przed upływem tego terminu. 

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

ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów o których mowa w pkt. 1. niniejszego 

podrozdziału SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy,  

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

której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym 

albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce 

zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Terminy określone w pkt. 2. niniejszego 

podrozdziału SIWZ stosuje się odpowiednio.      
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4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić 

się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji 

dotyczących tego dokumentu. 

VI.B. PEŁNOMOCNICTWO, O KTÓRYM MOWA W ART. 26 UST. 3a USTAWY PZP, JAKIE MAJĄ 

DOSTARCZYĆ WYKONAWCY 

Załącznik nr 2A – Pełnomocnictwo dla ustanowionego pełnomocnika, w przypadku składania ofert  

przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia i/lub pełnomocnictwo dla ustanowionego 

pełnomocnika do podpisania oferty, jeśli z dokumentów Wykonawcy nie wynika umocowanie do działania  

w firmie, odpowiednio do postanowień określonych w pkt 1.4. rozdziału X SIWZ i pkt. 8 w Załączniku nr 1  

do SIWZ pt. Formularz Ofertowy.  

 

VI.C. DOKUMENTY PRZEDMIOTOWE 

1. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego 

Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć: 

zaświadczenie właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o wdrożeniu przez Wykonawcę systemu 

HACCP w zakładzie/hurtowni z którego/ej dokonywana będzie dostawa przedmiotu zamówienia (podstawa 

prawna art. 59 i 73 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia 

Dz.U.2017.149 j.t. ze zmianami) 

lub  

protokół z urzędowej kontroli żywności, przeprowadzonej przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej 

zgodnie z art. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 882/2004 z dnia 

29.04.2004r. Dz. U. UE L.04.139.l, w skład którego wchodzi punkt określający prawidłowości stosowania 

zasad systemu HACCP w zakładzie/hurtowni z którego/ej dokonywana będzie dostawa przedmiotu 

zamówienia (podstawa prawna: art. 9 i 10 rozporządzenia jak wyżej oraz art. 59 i 73 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 

25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia Dz.U.2017.149 j.t. ze zmianami)  

lub  

aktualny certyfikat HACCP wystawiony przez upoważnioną, niezależną jednostkę certyfikującą - nie dotyczy 

producentów na etapie produkcji pierwotnej. 

 

Prawo Unii Europejskiej nie zobowiązuje przedsiębiorców do certyfikacji wdrożonego systemu 

HACCP. System certyfikacji przez niezależne instytucje certyfikujące jest w pełni dobrowolny. Zatem 

alternatywne sformułowanie wymagań Zamawiającego co do dokumentów potwierdzających 

wdrożenie i stosowanie HACCP jest w pełni uzasadnione. 

 

2. Zamawiający nie wymaga przedłożenia wraz z ofertą dokumentu, o którym mowa w pkt. 1 niniejszego 

podrozdziału SIWZ. Obowiązek przedłożenia ww. dokumentu dotyczył będzie jedynie Wykonawcy, 

którego oferta zostanie najwyżej oceniona.  

Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym,  

nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnego na dzień złożenia dokumentu określonego w pkt. 1 niniejszego 

podrozdziału SIWZ potwierdzającego spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych  

przez Zamawiającego. 

 

VI.D. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY,  

NA POTWIERDZENIE ZGODNOŚCI OFERTY Z TREŚCIĄ SIWZ 

 

Załącznik nr 1 – Formularz Ofertowy;  

Załącznik nr 1A.1. – Asortyment zamówienia – Arkusz kalkulacyjny określający cenę oferty – Jeżeli Wykonawca 

składa ofertę na Zadanie nr 1 wypełnia i załącza do oferty Załącznik nr 1A.1.; 
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Załącznik nr 1A.2. – Asortyment zamówienia – Arkusz kalkulacyjny określający cenę oferty – Jeżeli Wykonawca 

składa ofertę na Zadanie nr 2 wypełnia i załącza do oferty Załącznik nr 1A.2.; 

Załącznik nr 1A.3. – Asortyment zamówienia – Arkusz kalkulacyjny określający cenę oferty – Jeżeli Wykonawca 

składa ofertę na Zadanie nr 3 wypełnia i załącza do oferty Załącznik nr 1A.3. 

 

VI.E. FORMA DOKUMENTÓW 

1. Formularz Ofertowy oraz załączniki wskazane w podrozdziale VI.D do SIWZ, wszelkie oświadczenia  

dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca  

na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców w tym Oświadczenie 

własne Wykonawcy, oświadczenie Wykonawcy stanowiące Załącznik nr 4 do SIWZ, oświadczenie 

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

w rozdziale VI pkt 1.B.6 SIWZ oraz zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w rozdziale  

V pkt 5 SIWZ, Wykonawca jest zobowiązany złożyć w oryginale. Pełnomocnictwo, o którym mowa  

w podrozdziale VI.B SIWZ musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza  

za zgodność z oryginałem. 

2. Pozostałe dokumenty, o których mowa w rozdziale VI pkt 1.A. i 1.B. oraz w podrozdziale VI.C pkt 1 SIWZ 

należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

3. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego 

zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

4. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, innego  

niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna  

lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości. 

5. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej. 

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

 

VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI  

ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB 

UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

 

1. Osoby upoważnione do kontaktowania się telefonicznego  z Wykonawcami od poniedziałku do piątku: 

 

a) Pani Małgorzata Roszak – Brzykcy – Kierownik Działu Żywienia  – tel. + 48 94 355 20 50 – w zakresie 

merytorycznym, w godz.: 700 – 1435; 

b) Pani Małgorzata Kozłowska – Pióro – Specjalista w Dziale Organizacyjnym – tel. + 48 509 896 094 -  

w zakresie formalnym, w godz.: 700 – 1435. 

 

2. Zgodnie z art. 18 pkt 1 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych 

oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2017.1579 j.t.) komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami 

odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – 

Prawo pocztowe (Dz.U.2017.1481 j.t.), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub za pomocą poczty 

elektronicznej. Tym samym oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz wszelkie informacje w niniejszym 

postępowaniu Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, osobiście lub za pośrednictwem 

posłańca, drogą faksową na numer + 94 355 20 11 lub drogą elektroniczną na adres: przetargi@niwa.info.pl, 

za wyjątkiem złożenia oferty oraz uzupełnienia dokumentów na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp,  

w stosunku, do których zastrzeżona jest forma pisemna.  

 

Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

za pośrednictwem faksu lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony 

mailto:przetargi@niwa.info.pl
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niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania przy czym Zamawiający żąda, w każdym przypadku 

potwierdzenia otrzymania wiadomości. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości 

przez Wykonawcę domniemuje się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub adres 

e-mail podany przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym, zostało mu doręczone skutecznie,  

w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią tego pisma. Wykonawca zobowiązany 

jest do poinformowania Zamawiającego o każdej zmianie adresu.  

3. Zaleca się, aby Wykonawca przekazywał dokumenty, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

w sposób umożliwiający zapoznanie się przez Zamawiającego z ich treścią, tj. od poniedziałku do piątku  

w godz. 700 – 1435. 

 

4.  Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.  Zapytania  prosimy przesyłać  

pisemnie na wskazany adres: przetargi@niwa.info.pl; lub faksem na numer + 94 355 20 11.  

 

PYTANIA DO TREŚCI SIWZ WYKONAWCY ZOBOWIĄZANI SĄ SKŁADAĆ DO ZAMAWIAJĄCEGO 

PISEMNIE. WYKLUCZA SIĘ SKŁADANIE TELEFONICZNYCH PYTAŃ DO TREŚCI SIWZ. 

 

Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem 

terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego  

nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.  

 

Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa 

powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek  

bez rozpoznania. 

 

5. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. 

 

6. Modyfikacje/zmiany złożonej oferty przez Wykonawcę np. dodatkowe dokumenty należy dokonywać  

w tej samej formie jak złożona oferta, szczegóły w rozdziale X pkt 2 SIWZ. 

 

7. Kopię wniesionego do Prezesa Izby ewentualnego środka odwoławczego, należy składać do Zamawiającego 

zgodnie z postanowieniami art. 180 ust. 5 ustawy Pzp. 

 

8. Wszelką korespondencję dotyczącą niniejszego postępowania i realizacji umowy należy kierować do Centrum 

Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego NIWA, na adres: ul. C.K. Norwida 3,  

78-100 Kołobrzeg, ze wskazaniem nr sprawy postępowania.  

 

9. Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do monitorowania strony internetowej Zamawiającego -  

http://bip.niwa.info.pl/ do dnia otwarcia ofert, z uwagi na możliwość dokonania ewentualnej modyfikacji SIWZ 

przez Zamawiającego. 

 

VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

 

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu. 

 

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 

Wykonawca składający ofertę, pozostaje nią związany przez okres 30 dni. 
 

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Wykonawca samodzielnie 

lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może  

tylko raz co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie 

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

 

mailto:przetargi@niwa.info.pl
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X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 

 

1. Postać  oferty. 

1.1. Oferta musi być napisana w języku polskim, ręcznie w sposób czytelny, na komputerze lub pismem 

maszynowym. Wszystkie miejsca wykropkowane lub wolne miejsca przewidziane do uzupełnienia 

treści w załącznikach, np. w tabeli muszą być przez Wykonawcę wypełnione.  

1.2. Oferta musi być złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

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

 

1.4. Wszystkie załączniki muszą być podpisane przez osobę/osoby umocowaną/e do działania w firmie 

Wykonawcy i potwierdzone  pieczątką  imienną  oraz  pieczątką  Wykonawcy  w miejscach  

wskazanych w załącznikach, ewentualnie z załączeniem pełnomocnictwa  jako  Załącznika 2A  

do SIWZ, o którym  mowa  w podrozdziale VI.B SIWZ.   

1.5. Zaleca się, aby Wykonawcy przy sporządzaniu oferty korzystali ze wzorów formularzy przygotowanych  

przez Zamawiającego. Wykonawca może przedstawić ofertę na swoich formularzach z zastrzeżeniem, 

że muszą one zawierać wszystkie informacje określone przez Zamawiającego w przygotowanych 

wzorach. 

 

1.6. Wszystkie składniki cenowe oraz rubryki wskazane w Załączniku nr 1- Formularz Ofertowy  

oraz w Załączniku nr 1A.1 i/lub 1A.2. i/lub 1A.3. – Asortyment zamówienia – Arkusz kalkulacyjny 

określający cenę oferty muszą być wpisane w wyznaczonych miejscach odpowiednio liczbą i słownie – 

w szczególności Wykonawca zobowiązany jest określić nazwę producenta oferowanych 

produktów w rubryce „PRODUCENT” Tabeli w Załączniku nr 1A.1 i/lub 1A.2. i/lub 1A.3.  

 

UWAGA: 

Zamawiający dopuszcza możliwość wpisania w rubryce „PRODUCENT” nazwy handlowej 

oferowanego przez Wykonawcę produktu pod warunkiem, że z nazwy handlowej produktu 

Zamawiający będzie mógł jednoznacznie zidentyfikować oferowany produkt.  

1.7. W przypadku wpisania przez Wykonawcę w rubryce „PRODUCENT” Tabeli w Załączniku  

nr 1A.1, 1A.2. i 1A.3. Asortyment zamówienia – Arkusz kalkulacyjny określający cenę oferty więcej jak 

jednego producenta na dany asortyment, Zamawiający zastrzega, że oferowany asortyment musi 

spełniać wymagania Zamawiającego przez każdego z deklarowanych producentów. W sytuacji 

zaoferowania przedmiotu zamówienia niezgodnego z wymaganiami Zamawiającego u jednego  

ze wskazanych producentów Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 

ustawy Pzp pomimo, wskazania przez Wykonawcę innego producenta na dany asortyment, który 

będzie spełniał wymagania Zamawiającego. 

 

1.8. Treść Załączników nr 1 – Formularz Ofertowy, nr 1A.1., 1A.2. i 1A.3.– Asortyment zamówienia – 

Arkusz kalkulacyjny określający cenę oferty musi być zgodna z postanowieniami SIWZ.   

 

Ww. Załączniki są dokumentami składanymi na potwierdzenie zgodności oferty Wykonawcy z treścią 

SIWZ i stanowią oświadczenie Wykonawcy.  

Nie są to dokumenty składane na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu  

ani nie dotyczą potwierdzenia wymagań przedmiotowych określonych przez Zamawiającego, o których 

mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, więc Zamawiający nie może wzywać Wykonawców  

do ich uzupełnienia lub skorygowania błędów. Tym samym niezgodność treści ww. Załączników  

z postanowieniami SIWZ skutkować będzie odrzuceniem oferty jako sprzecznej z postanowieniami 

SIWZ. 

Zatem Zamawiający prosi Wykonawców o przygotowanie powyżej przywołanych dokumentów zgodnie 

z postanowieniami SIWZ. 
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1.9. Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę w  jednym 

egzemplarzu – na wybrane Zadanie/nia (szczegóły w pkt. 1 rozdziału XVIII SIWZ). Treść oferty musi 

odpowiadać treści SIWZ. 

 

1.10. Oferta powinna być trwale złączona. 

 

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

 

1.12. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, ZMIENIĆ lub WYCOFAĆ ofertę. 

ZMIANĘ albo WYCOFANIE złożonej oferty przez Wykonawcę należy dokonywać w tej samej formie 

jak złożona oferta. Szczegóły w pkt. 2 niniejszego rozdziału SIWZ.  

 

1.13. Zaleca się aby ewentualne poprawki i skreślenia lub zmiany w tekście oferty (i w załącznikach  

do oferty) były parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. 

 

1.14. Zaleca się ponumerowanie zapisanych stron oferty. 

 

1.15. Oferta powinna składać się w szczególności z: 

- Formularza Ofertowego, sporządzonego na wzorze stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ; 

- Załącznika nr 1A.1. – Asortyment zamówienia – Arkusz kalkulacyjny określający cenę oferty – 

Jeżeli Wykonawca składa ofertę na Zadanie nr 1 wypełnia i załącza do oferty Załącznik  

nr 1A.1.; 

i/lub 

- Załącznika nr 1A.2. – Asortyment zamówienia – Arkusz kalkulacyjny określający cenę oferty – 

Jeżeli Wykonawca składa ofertę na Zadanie nr 2 wypełnia i załącza do oferty Załącznik  

nr 1A.2.; 

i/lub 

- Załącznika nr 1A.3. – Asortyment zamówienia – Arkusz kalkulacyjny określający cenę oferty – 

Jeżeli Wykonawca składa ofertę na Zadanie nr 3 wypełnia i załącza do oferty Załącznik  

nr 1A.3.; 

- Oświadczenia własnego Wykonawcy, sporządzonego na wzorze stanowiącym Załącznik nr 2  

do SIWZ; 

- zobowiązania podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów (jeżeli dotyczy); 

- pełnomocnictwa, o którym mowa w podrozdziale VI.B SIWZ (jeżeli dotyczy). 

 

1.16. Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2003.153.1503  

j.t. ze zmianami), Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest zastrzec w pkt. 6 Formularza 

Ofertowego, że wskazane przez niego informacje nie mogą być udostępnione. 

W takiej sytuacji zaleca się, aby Wykonawca informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 

oznaczył klauzulą NIE UDOSTĘPNIAĆ – TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA i umieścił na końcu 

oferty (najlepiej w osobnym skoroszycie, jednak w tej samej kopercie, w której znajduje się oferta). 

 

1.17. Informacje objęte zastrzeżeniem Wykonawcy, o których mowa w pkt. 1.16. niniejszego rozdziału SIWZ 

nie będą ujawniane wówczas, gdy Wykonawca wykaże, nie później niż w terminie składania ofert,  

że zastrzeżone informacje stanowią  tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy  

z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2003.153.1503  

j.t. ze zmianami). Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy 

Pzp.  
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Jeżeli Wykonawca nie wykaże słuszności zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa to Zamawiający  

uzna te informacje za jawne. 

 

2. Sposób opakowania i oznakowania oferty. 

Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości  

bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy 

oraz opisane i zaadresowane na Zamawiającego, a mianowicie:  

 

Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego NIWA  

ul. C.K. Norwida 3 

78-100 Kołobrzeg  

Oferta do postępowania na: 

 

„Dostawy artykułów spożywczych” 

 
Nr sprawy: O.271.1.9.2017 

Nie otwierać przed dniem 14 września 2017 r. do godz. 1115 

 

Dotyczy Zadania nr 1 i/lub Zadania nr 2 i/lub Zadania nr 3  
 

 

ZMIANĘ lub WYCOFANIE oferty należy przygotować w sposób powyżej opisany przy złożeniu oferty,  

przy czym na kopercie zewnętrznej należy wpisać ZMIANA lub WYCOFANIE oferty. 

 

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego NIWA, ul. C.K. Norwida 3, 78-100 Kołobrzeg – Sekretariat.  

Oferty można składać za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. 

– Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście lub za pośrednictwem posłańca. 

 

Termin składania ofert upływa dnia 14 września 2017 r. o godz. 11°°. 

 

Otwarcie ofert nastąpi dnia 14 września 2017 r., o godz. 1115 w siedzibie Zamawiającego Centrum Rehabilitacji 

Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego NIWA, ul. C.K. Norwida 3, 78-100 Kołobrzeg – w Sali 

narad. 

 

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

 

1. Podana w Formularzu Ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ cena zamówienia, tj. cena ofertowa 

brutto w pkt. 1.1. i/lub 1.2. i/lub 1.3. w zależności, na które Zadanie składana jest oferta Wykonawcy musi być 

wyrażona w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, liczbą i słownie. Cena musi 

uwzględniać całą wartość przedmiotu zamówienia, wraz ze wszystkimi podatkami i opłatami, uwzględniać 

wszystkie wymagania zawarte w SIWZ oraz obejmować koszt, m. in. transportu asortymentu, a także 

wszystkie koszty z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu 

zamówienia, bez których nie jest możliwe wykonanie zamówienia, jak również wszystkie koszty wymienione  

w projekcie umowy.   

2. Cena zamówienia wskazana w pkt. 1.1. i/lub 1.2. i/lub 1.3. Załącznika nr 1 do SIWZ Formularz Ofertowy 

dotycząca Zadania nr 1 i/lub Zadania nr 2 i/lub Zadania nr 3 wynika odpowiednio z wiersza 78 kol 10 

Załącznika nr 1A.1., wiersza 16 kol 10 Załącznika nr 1A.2., wiersza 24 kol 10 Załącznika nr 1A.3. – 

Asortyment zamówienia – Arkusz kalkulacyjny określający cenę oferty. 

3. Wykonawca oblicza cenę zamówienia w Załączniku nr 1A.1 i/lub Załączniku nr 1A.2. i/lub Załączniku  

nr 1A.3. (w zależności od Zadania, na które będzie składana oferta) poprzez przemnożenie ilości 

planowanej przez Zamawiającego przez cenę jednostkową netto i tak obliczoną wartość wpisuje w rubrykę 
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„WARTOŚĆ NETTO”, następnie zwiększa cenę jednostkową netto o stawkę podatku VAT i otrzymaną 

wartość wpisuje w rubrykę „CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO”, którą to mnoży przez ilość pozostającą  

w zainteresowaniu Zamawiającego i wynik wpisuje w rubrykę „WARTOŚĆ BRUTTO”. Aby otrzymać wartość 

netto i brutto realizowanego zamówienia na wybrane przez Wykonawcę Zadanie należy podsumować 

odpowiednio wszystkie wiersze kolumny „WARTOŚĆ NETTO” i „WARTOŚĆ BRUTTO” i tak otrzymane wyniki 

wpisać cyframi oraz słownie w odpowiednie pkt. Załącznika nr 1 do SIWZ Formularz Ofertowy.        

4. Zamawiający zastrzega, że w ramach ceny ofertowej ma prawo do zmiany ilości asortymentu dostaw  

w poszczególnych pozycjach Załącznika nr 1A.1., 1A.2. i 1A.3. do SIWZ – Asortyment zamówienia  – Arkusz 

kalkulacyjny określający cenę oferty po cenach w nim określonych. 

Powyższe wynika z różnic w planowanym obłożeniu Obiektu, zmian kategorii gości oraz stanów chorobowych 

osób na pobytach leczniczych, tym samym zapotrzebowanie na poszczególny asortyment nie jest wiążące  

dla Zamawiającego i jego niezrealizowanie nie będzie stanowić podstawy roszczeń odszkodowawczych 

Wykonawcy. 

5. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN. Zamawiający  

nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych. 

6. Dla Wykonawców krajowych, tzn. Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej: cena ofertowa musi zawierać cenę netto w złotych polskich (bez podatku VAT),  

oraz cenę brutto w złotych polskich (z podatkiem VAT). 

Dla Wykonawców zagranicznych, tzn. Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania  

poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej: cena ofertowa musi zawierać cenę netto w złotych polskich. 

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców krajowych  

i zagranicznych, sposób złożenia oferty cenowej uzależniony jest od siedziby lub miejsca zamieszkania 

pełnomocnika (ustanowionego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia), 

zobowiązanego do wystawiania faktur należnych z tytułu wykonania umowy, (tj. pełnomocnik mający siedzibę 

lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z wymaganiami dla Wykonawców 

krajowych; poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z wymaganiami dla Wykonawców 

zagranicznych). 

Dla celów porównania ofert Wykonawców zagranicznych z Wykonawcami krajowymi, Zamawiający doliczy  

do ceny ofertowej netto asortymentu oferowanego przez Wykonawców zagranicznych kwotę należnego, 

obciążającego Zamawiającego z tytułu realizacji umowy podatku VAT. 

 

7. Jeżeli zostanie złożona 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.  

Wykonawca, składając ofertę, zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego, czy wybór oferty będzie 

prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru  

lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wykazując ich wartość 

bez kwoty podatku wypełniając w Formularzu Ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ pkt. 12. 

Brak ww. informacji w pkt. 12 Formularza Ofertowego będzie traktowany, jako deklaracja, że wybór 

oferty Wykonawcy nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego 

zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.   

XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, 

WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

 

1. Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uznawać będzie ofertę spełniającą wymagania Zamawiającego  

i przedstawiającą najwyższą wartość punktową C przyznaną za kryterium wyboru jakim jest cena. 

 

C E N A –  1 00 % 
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Każde Zadanie oceniane będzie oddzielnie na podstawie cen ofertowych brutto określonych  

w Formularzu Ofertowym – Załącznik nr 1 do SIWZ wskazanych odpowiednio w pkt. 1.1. i/lub 1.2. 

i/lub 1.3. ww. Załączników w zależności, na które Zadanie jest składana badana oferta. 

2. Punktacja przyznana za powyższe kryterium – ceny obliczona zostanie wg wzoru: 

                               Cn 

C =  ---------  x  100                                        C 

                             Co 
gdzie: 

C – ilość punktów uzyskanych za kryterium ceny ocenianej oferty  

Cn  – najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert 

Co  – cena oferty ocenianej 

 
Oferty z punktacją C będą ocenione z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

 

XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE 

OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 

1. Wykonawca, którego oferta została wybrana, zostanie niezwłocznie w formie pisemnej powiadomiony 

o decyzji Zamawiającego odnośnie rozstrzygnięcia postępowania i zaproszony do podpisania umowy  

do siedziby Zamawiającego.  

 

2. 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. 

 

3. Przed podpisaniem umowy (najpóźniej w dniu jej podpisania) Zamawiający żąda od Wykonawcy, którego 

oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu dostarczenia do Zamawiającego aktualnej decyzji 

wydanej przez właściwy organ dopuszczający środek transportu do przewozu artykułów spożywczych 

objętych przedmiotem niniejszego zamówienia lub dokumentu równoważnego wydanego przez właściwy 

organ. Brak przedłożenia ww. dokumentu/ów Zamawiający potraktuje jako uchylanie się Wykonawcy  

od zawarcia umowy na warunkach określonych w ofercie i dokona czynności, do których jest upoważniony 

ustawą Pzp. 

 

4. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia „konsorcjum wykonawców” – Wykonawca zobowiązany jest przed zawarciem umowy w sprawie 

zamówienia publicznego przedłożyć Zamawiającemu umowę regulującą współpracę członków konsorcjum. 

W przypadku wyboru oferty złożonej przez spółkę cywilną przed podpisaniem umowy wspólnicy prowadzący 

działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej zobowiązani są do przedłożenia Zamawiającemu umowę 

spółki.  

Zgodnie z treścią art. 141 ustawy Pzp Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia 

ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.  

 

XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 

Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

 

XVI. WZÓR UMOWY 

 

Wzór umowy – Załącznik nr 6, stanowiący integralną część SIWZ, określa warunki na jakich zostanie zawarta 

umowa z Wykonawcą, w sprawie zamówienia publicznego. 
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XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU 

POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

 

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 określone w dziale VI ustawy Pzp. 

 

XVIII. INFORMACJE O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH I WARIANTOWYCH 

 

1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Za ofertę częściową  uznaje się ofertę obejmującą 

zakresem dane Zadanie zgodnie z dokonanym podziałem przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego 

określonym w pkt. 1 rozdziału III SIWZ oraz w Załączniku nr 1A.1, 1A.2. i 1A.3. do SIWZ – Asortyment 

zamówienia – Arkusz kalkulacyjny określający cenę oferty.  

Zamawiający nie wprowadza ograniczenia o jakim stanowi art. 36aa ust. 3 ustawy Pzp, tzn. maksymalnej 

liczby części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu Wykonawcy.  

Tym samym Wykonawca może złożyć ofertę w odniesieniu do wszystkich części niniejszego 
zamówienia (Wykonawca może złożyć ofertę na jedno, dwa i trzy Zadania).  

 

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

 

XIX. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1  

PKT 7, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE UDZIELENIE TAKICH ZAMÓWIEŃ  

 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.    

  

XX. POZOSTAŁE INFORMACJE 

 

1. Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach:  

1.1. wystąpienia zmiany przepisów prawa w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia i konieczności 
dostosowania do nich zapisów umowy, 

1.2. zmiany stawek podatku od towarów i usług (VAT), skutkujących koniecznością zmiany wynagrodzenia, 

1.3. wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie sporządzania SIWZ  

i podpisywania umowy, a które są niezbędne dla prawidłowej realizacji zamówienia, 

1.4. innych okoliczności, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Pzp, 

1.5. Zamawiający dopuszcza zmianę asortymentu wymienionego w Załączniku nr 1A.1 i/lub 1A.2.  

i/lub 1A.3. do SIWZ - Asortyment zamówienia – Arkusz kalkulacyjny określający cenę oferty wyłącznie 

pod warunkiem zaoferowania przez Wykonawcę produktów spełniających wymagania określone  

przez Zamawiającego, nie gorszych jakościowo od dotychczas dostarczanych produktów  

przy jednoczesnym zachowaniu dotychczasowych cen jednostkowych. 

Zmiana dostarczanego asortymentu może nastąpić w następujących przypadkach: 

a) zakończenia produkcji danej pozycji asortymentowej, 

b) zmiany gramatury danej pozycji asortymentowej przez producenta produktu, 

c) zmiany producenta, w przypadku gdy Wykonawca nie jest jednocześnie producentem 

dostarczanych produktów, która będzie spowodowana przez zakończenie lub zawieszenie 

prowadzonej przez producenta działalności gospodarczej, 

po akceptacji powyższego przez Zamawiającego. 
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2. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

Załączniki stanowiące integralną część SIWZ i  będące jednocześnie załącznikami do oferty Wykonawcy: 

Załączniki stanowiące integralną część SIWZ, nie muszą być załączone do oferty: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zatwierdzam: 

Kołobrzeg, dnia 06.09.2017 r.                             

                                              (Podpis Kierownika Zamawiającego) 

Zał. nr 1  
Zał. nr 1A.1.  
Zał. nr 1A.2. 
Zał. nr 1A.3. 
Zał. nr 2 
 

- Formularz  Ofertowy, 
- Asortyment zamówienia – Arkusz kalkulacyjny określający cenę oferty – dot. Zadania nr 1, 
- Asortyment zamówienia – Arkusz kalkulacyjny określający cenę oferty – dot. Zadania nr 2, 
- Asortyment zamówienia – Arkusz kalkulacyjny określający cenę oferty – dot. Zadania nr 3, 
- Oświadczenie własne Wykonawcy. 

  

 
 

 
 

Zał. nr 3 
 
Zał. nr 4 

- Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia 
publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami, 

- Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, 
Zał. nr 5 
Zał. nr 6 
 

- Oświadczenie Wykonawcy należącego do grupy kapitałowej,  
- Wzór umowy. 
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ZAŁĄCZNIK  NR 1 DO SIWZ    

                                                                          

…………………………………. 
Pieczęć nagłówkowa 

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

     

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

 

 

Nazwa  Wykonawcy: ………………………………………………..………………….................................................... 

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

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

Adres do korespondencji………………………………………................................................................................... 

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

Regon….............................................................. NIP  …......................................................................................... 

nr faksu…........................................................... e-mail …...................................................................................... 

nr tel. ………………………………..……..……. 

 

1. W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na   
  

„Dostawy artykułów spożywczych” 
 

z podziałem na trzy Zadania, oferuję(emy) wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w rozdziale  

III niniejszej SIWZ za cenę1:  
 

1.1. Dla Zadania nr 1 - dostawy warzyw i owoców konserwowych przetworzonych, sosów, zup i bulionów, 

ziół i przypraw, mieszanek przypraw i mieszanek przypraw korzennych oraz owoców suszonych 

 

Cena zamówienia : ………………………………………………………………………………………… PLN  

 

Słownie: 

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

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

 

Kwota podatku VAT: …………………………………………………………………….…………………… PLN 

Wartość netto zamówienia: ………………………………………………………………………………….. PLN 

 

Słownie: 

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

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

 

Cena zamówienia, tj. cena ofertowa brutto oraz wartość netto zamówienia dla Zadania nr 1 wynika odpowiednio  

z wiersza 78, kol. 10 oraz z wiersza 78, kol. 7 Tabeli stanowiącej integralną część Załącznika nr 1A.1. Asortyment 

zamówienia – Arkusz kalkulacyjny określający cenę oferty. 

 

1.2. Dla Zadania nr 2 - dostawy produktów przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych 

 

Cena zamówienia : ………………………………………………………………………………………… PLN  

 

Słownie: 

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

…………………………………………………………………………………………...………………………......... 
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Kwota podatku VAT: …………………………………………………………………….…………………… PLN 

Wartość netto zamówienia: ………………………………………………………………………………….. PLN 

 

Słownie: 

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

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

 

Cena zamówienia, tj. cena ofertowa brutto oraz wartość netto zamówienia dla Zadania nr 2 wynika odpowiednio  

z wiersza 16, kol. 10 oraz z wiersza 16, kol. 7 Tabeli stanowiącej integralną część Załącznika nr 1A.2. Asortyment 

zamówienia – Arkusz kalkulacyjny określający cenę oferty. 

 

1.3. Dla Zadania nr 3 - dostawy herbat, kaw, słodyczy 

 

Cena zamówienia : ………………………………………………………………………………………… PLN  

 

Słownie: 

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

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

 

Kwota podatku VAT: …………………………………………………………………….…………………… PLN 

 

Wartość netto zamówienia: ………………………………………………………………………………….. PLN 

 

Słownie: 

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

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

 

Cena zamówienia, tj. cena ofertowa brutto oraz wartość netto zamówienia dla Zadania nr 3 wynika odpowiednio  

z wiersza 24, kol. 10 oraz z wiersza 24, kol. 7 Tabeli stanowiącej integralną część Załącznika nr 1A.3. Asortyment 

zamówienia – Arkusz kalkulacyjny określający cenę oferty. 

 

2. Oświadczam(y), że cena ofertowa uwzględnia całą wartość przedmiotu  zamówienia, wraz ze  wszystkimi 

podatkami i opłatami, uwzględnia wszystkie wymagania zawarte w SIWZ oraz obejmuje koszt,  

m. in. transportu asortymentu, a także wszystkie koszty z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi 

przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, bez których nie jest możliwe wykonanie zamówienia,   

jak również wszystkie koszty wymienione w projekcie umowy.   

 

3. Oświadczam(y), że zapoznałem(liśmy) się z SIWZ i wzorem umowy i nie wnoszę(simy) do nich zastrzeżeń  

oraz przyjmuję(emy) warunki  w nich zawarte. Oświadczam(y), że  uważam(y) się  za związanych ofertą  

przez okres 30 dni. 

 

4. Oświadczam(y), że dysponuję(emy) ważną/ymi decyzją/ami wydaną/ymi przez właściwy organ dopuszczającą 

/ymi środek/i transportu do przewozu przedmiotu zamówienia lub dokumentem równoważnym wydanym  

przez właściwy organ. 

5. W przypadku wyboru Naszej oferty, zobowiązuję(emy) się do zawarcia umowy w miejscu i terminie 

wskazanym przez Zamawiającego. 

6. Mając na uwadze postanowienia pkt. 1.16. i 1.17. rozdziału X SIWZ niniejszym nie wyrażam(y) zgody  

na udostępnienie innym uczestnikom postępowania zawartych w Naszej ofercie informacji stanowiących 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów  ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji Dz.U.2003.153.1503 j.t. ze zmianami (prosimy o wskazanie numerów stron, których Wykonawca nie chce 

udostępnić innym uczestnikom lub  prosimy, aby  Wykonawca wpisał  „nie dotyczy” jeśli wszystkie strony oferty udostępnia innym uczestnikom postępowania)  

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

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

…………………………………………………………………….………………………………….……………………. 
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7. Integralną  część oferty stanowią następujące dokumenty2: 

 

1) …………………………………….…   6) ………………………………………   

2)  ………………………………………   7) ………………………………………   

3) ……………………………………….   8) ……………………………………… 

4) ………………………………………..  9) …………………………………….. 

5) ………………………………………..  10) ……………………………………. 

 

8. Oświadczam(y), że niniejszą ofertę składają niżej wymienieni Wykonawcy występujący jako 

konsorcjum/spółka cywilna3. Jako pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców  wspólnie składających 

niniejszą ofertę ustanawia  się  …………………………………… . 

Powyższe pełnomocnictwo dotyczy reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego/ reprezentowania w postępowaniu i zawarciu  umowy3. 

 

9. Akceptuję(emy) warunki płatności ustalone przez Zamawiającego, tj. zapłata za fakturę wystawioną  

przez Wykonawcę, nastąpi w ciągu 30 dni, licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo 

wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę.   

 

10. Oświadczam(y), że zdobyłem(liśmy) wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i realizacji 

zamówienia. 

 

11. Oświadczam(y), że  akceptuję(emy)  warunki przetargu  nieograniczonego.   

 

12. Niniejszym oświadczam(y), że wybór oferty będzie/ nie będzie3 prowadzić do powstania u Zamawiającego 

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

 

Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa  

lub świadczenie będzie prowadzić do powstania  

u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie  

z przepisami o podatku od towarów i usług4 

Wartość towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie 

będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku  

od towarów i usług bez kwoty podatku4 

  

  

  

  

 

13. Niniejszym informuję(emy), że zamierzam(y) powierzyć wykonanie niżej wskazanych części zamówienia 

następującym podwykonawcom (Wykonawca winien wskazać części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom  

oraz winien podać firmy podwykonawców; jeśli Wykonawca zamierza samodzielnie zrealizować niniejszy przedmiot zamówienia należy wpisać  „nie dotyczy”):   

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

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

 

14. Oferta została złożona na ….. stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr … do nr …. 

 

 

 

 

……………………………..………………………………. 

    Podpis i pieczątka osoby/osób uprawnionej / ych 

do występowania w imieniu Wykonawcy 

 

 

_____________________________________ 
1  Wykonawca wpisuje oferowaną cenę zamówienia tego nr Zadania – pkt.: 1.1. lub/i 1.2. lub/i 1.3., na które składa ofertę, w przypadku gdy oferta 

nie jest składana w danym nr Zadania należy dokonać wykreślenia pkt. dot. tego Zadania lub wpisać „nie dotyczy” 
2   W tym miejscu Wykonawca  zobowiązany jest wyszczególnić  wszystkie dokumenty, jakie załączone zostały do Oferty 
3   Niewłaściwe  skreślić 
4  Wykonawca wypełnia tylko w przypadku gdy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego o czym    

mowa w rozdziale XII pkt. 7 SIWZ w związku z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp 
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ZAŁĄCZNIK  NR 2 DO SIWZ   

 

                                                                                 

Zamawiający: 

Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego NIWA  

ul. C.K. Norwida 3, 

78-100 Kołobrzeg  

 

 

Wykonawca: 
 

 

Pełna nazwa/firma, adres: 

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

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

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

w zależności od podmiotu: 

NIP/PESEL …..............................................................…............................................................................................ 

KRS/CEiDG …........................................................………………………………………………………….……..………. 

 

Czy Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem?     Tak/Nie1 

 

 

 

Adres zakładu/hurtowni, z którego/ej dokonywana będzie dostawa przedmiotu zamówienia: 

1. ………………………………………………..…………………..................................................................................... 

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

2. …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

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

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

 
reprezentowany przez: 
 

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

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 
 
 

 

OŚWIADCZENIE  WŁASNE WYKONAWCY 

 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych2 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA  

ORAZ DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 

  
 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawy artykułów 

spożywczych, prowadzonego przez CRR KRUS NIWA, nr sprawy O.271.1.9.2017, oświadczam, co następuje: 
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OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY 

 

 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 13-23 ustawy 

Prawo zamówień publicznych2. 

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 3, 4 i 8 

ustawy Prawo zamówień publicznych2. 

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

w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącej niniejszego postępowania w rozdziale  

V ww. dokumentu, a mianowicie: 

 zakład, z którego dokonywana będzie dostawa przedmiotu zamówienia został zatwierdzony  

i/lub został wpisany do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej 

Inspekcji Sanitarnej na podstawie ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności  

i żywienia (Dz.U.2017.149 j.t. ze zmianami); 

 dysponuję co najmniej jednym pojazdem/ środkiem transportu, którym będę dostarczał przedmiot 

zamówienia odpowiadającym wymaganiom sanitarnym, określonym ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 

r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U.2017.149 j.t. ze zmianami) w związku  

z rozporządzeniem nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 29 

kwietnia 2004 r. (ogólne wymogi higieny dla wszystkich przedsiębiorstw sektora spożywczego – 

załącznik nr 2 do rozporządzenia). 

 

………………………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

       …………………………….……………….…………………… 

Podpis i pieczątka osoby/osób uprawnionej / ych 

do występowania w imieniu Wykonawcy 

 

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

art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 

13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1, 3, 4 i 8 ustawy Pzp2). Jednocześnie oświadczam, że w związku  

z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp2 podjąłem następujące środki naprawcze3: 

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

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

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

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

 

………………………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

       …………………………….……………….…………………… 

Podpis i pieczątka osoby/osób uprawnionej / ych 

do występowania w imieniu Wykonawcy 
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA3 

 

 

1. Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, 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 podlega/ją 

wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

2. Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych  

przez Zamawiającego w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącej niniejszego 

postępowania w rozdziale V ww. dokumentu, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 

…………………………………………………………………………………………..……………………………., 

w następującym zakresie: …………………………………………………….…………………………………… 

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  

 

………………………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

        

…………………………….……………….…………………… 

Podpis i pieczątka osoby/osób uprawnionej / ych 

do występowania w imieniu Wykonawcy 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY 

POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA3 

 

 

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

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

a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

 

………………………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

 

       …………………………….……………….…………………… 

Podpis i pieczątka osoby/osób uprawnionej / ych 

do występowania w imieniu Wykonawcy 
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI 
 

 

 

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

oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego  

w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

………………………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

       …………………………….……………….…………………… 

Podpis i pieczątka osoby/osób uprawnionej / ych 

do występowania w imieniu Wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________ 
1 Niewłaściwe skreślić. 
2 Ustawa  z dnia  29 stycznia  2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2017.1579 j.t.). 
3 Wypełnić o ile wskazana sytuacja dotyczy Wykonawcy, w pozostałym przypadku należy wpisać „nie dotyczy” lub nie wypełniać danego     

miejsca. 
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ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ                                                                                  

…………………………………. 

Pieczęć nagłówkowa 

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

 

 

 

WYKAZ NARZĘDZI, WYPOSAŻENIA ZAKŁADU LUB URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH DOSTĘPNYCH 

WYKONAWCY W CELU WYKONANIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO WRAZ Z INFORMACJĄ  

O PODSTAWIE DO DYSPONOWANIA TYMI ZASOBAMI 

 

 

 
Oświadczam/y, że dysponuję/emy co najmniej jednym pojazdem/ środkiem transportu, którym będę/ziemy 

dostarczał/li przedmiot zamówienia odpowiadający wymaganiom sanitarnym, określonym ustawą  

z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U.2017.149 j.t. ze zmianami) w związku  

z rozporządzeniem nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 29 kwietnia 2004 r. 

(ogólne wymogi higieny dla wszystkich przedsiębiorstw sektora spożywczego – załącznik nr 2  

do rozporządzenia). 

 
 
 

Lp. 

 
 

Marka  
i nr rejestracyjny 

pojazdu 

 
Nr decyzji właściwego organu 

zezwalającej na przewóz przedmiotu 
zamówienia lub nr dokumentu 

równoważnego 
  

 
 

Nazwa organu 
wydającego 

decyzję/dokument 

 
 

Podstawa do 
dysponowania 

zasobami1 

 

1 2 3 4 5 

1.  
   

  
   

  
   

W tabeli należy wpisać wszystkie pojazdy pozostające w dyspozycji Wykonawcy w celu wykonania niniejszego zamówienia 

 

Jednocześnie zobowiązuję/emy się do przedłożenia Zamawiającemu przed podpisaniem umowy (najpóźniej  

w dniu jej podpisania) ważnej decyzji wydanej przez właściwy organ dopuszczającej środek/ środki transportu 

wskazany/e w niniejszym Załączniku do przewozu artykułów spożywczych objętych przedmiotem zamówienia  

lub dokumentu równoważnego wydanego przez właściwy organ. 

 

 

 

 

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

    Podpis i pieczątka osoby/osób uprawnionej / ych 

do występowania w imieniu Wykonawcy 

 

 

 

_______________________________________________________________________ 
1Należy wpisać m.in.: własność, najem, leasing, dzierżawa, zasoby innych podmiotów na podstawie art. 22a ustawy Pzp, etc. 
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ZAŁĄCZNIK  NR 4 DO SIWZ    

                                                                                 

 

…………………………………. 
Pieczęć nagłówkowa 

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

 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  O NIEZALEGANIU Z OPŁACANIEM PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH 

NA POTWIERDZENIE BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

NA PODSTAWIE  ART. 24 UST.5 PKT 8  

USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH1 

 

 

 

 

 
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, dot.: 

 

 

Dostaw artykułów spożywczych 

nr sprawy: O.271.1.9.2017 

 

składam/y oświadczenie, że podmiot, który reprezentuję/emy nie zalega z opłacaniem podatków i opłat 

lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 

r. poz. 716).  

   

 

 

 

 

 

……………………………..………………………………. 

    Podpis i pieczątka osoby/osób uprawnionej / ych 

do występowania w imieniu Wykonawcy 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________ 
1 Ustawa  z dnia  29 stycznia  2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2017.1579 j.t.). 
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ZAŁĄCZNIK  NR 5 DO SIWZ    

                                                                                 

 

…………………………………. 
Pieczęć nagłówkowa 

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

 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  NALEŻĄCEGO DO GRUPY KAPITAŁOWEJ 

 

 

 
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, dot.: 

 

 

Dostaw artykułów spożywczych 

nr sprawy: O.271.1.9.2017 

 

składam/y oświadczenie, że nie należę/ymy / należę/ymy1 do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy 

z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji  i konsumentów (Dz. U. 2015.184 j.t. ze zmianami), razem  

z innym Wykonawcą/ami, który/rzy złożył/li oferty w niniejszym postępowaniu2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………..………………………………. 

    Podpis i pieczątka osoby/osób uprawnionej / ych 

do występowania w imieniu Wykonawcy 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________ 
1 Niewłaściwe skreślić. 
2 W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty lub informacje 

potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.   
 

 

 

 



Nr sprawy: O.271.1.9.2017 
 
 

 

CRR KRUS NIWA Strona 31 z 36 Utworzony przez MKP 
 

 

ZAŁĄCZNIK  NR 6 DO SIWZ    

PROJEKT UMOWY NR …./Ż/2017 
na Zadanie nr….. dostawy artykułów spożywczych 

 

W dniu …………….2017 roku w Kołobrzegu,  

pomiędzy: 

 Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego NIWA ul. C. K. Norwida 

3, 78-100 Kołobrzeg, NIP 671-10-43-248, REGON 330392390, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze 

Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Gospodarczy KRS Nr 0000000958, 

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”,  

reprezentowanym przez: 

 

1. dr n. med. Elżbietę Wabiszewską – Dyrektora Centrum, 

2. Bogusławę Kozłowską – Główną Księgową 

a 

 Firmą ………………………………. ul. …………………., NIP …………………., REGON ………………………, 

wybraną w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 

Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 j.t.), zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”, 

reprezentowaną przez: 

1. …………………………………………………………………  

 

zawarto umowę o następującej treści: 

  § 1 

Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania następujące zadanie:  

Zadanie nr 1 – dostawy warzyw i owoców konserwowych, przetworzonych; sosów, zup i bulionów, ziół  

i przypraw, mieszanek przypraw i mieszanek przypraw korzennych oraz owoców 

suszonych, 

Zadanie nr 2 – dostawy produktów przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych, 

Zadanie nr 3 – dostawy herbat, kaw, słodyczy 

 

dla Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS NIWA w Kołobrzegu (Sprawa nr O.271.1.9.2017) w zakresie 

szczegółowo określonym w załącznikach do umowy, stanowiących jej integralną część: 

1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy, 

2. Załącznik nr 2 – Asortyment zamówienia – Arkusz kalkulacyjny określający cenę oferty. 

 

§ 2 

Umowa zostaje zawarta na okres odpowiednio: 

 

dla Zadania nr 1 od 26.10.2017 r. do 26.10.2018 r.               

dla Zadania nr 2 od 26.10.2017 r. do 26.10.2018 r. 

dla Zadania nr 3 od 26.10.2017 r. do 26.10.2018 r. 

 

 § 3  

1. Ze strony Zamawiającego upoważnionymi pracownikami do: 

a) zamawiania dostaw są: 

 Małgorzata Roszak–Brzykcy – Kierownik Działu Żywienia, 

    Anna Dziadas – Starszy referent ds. żywienia;  

b) odbioru dostaw są: 

 Marek Obuchowski – Magazynier,    

 Alicja Pilecka – Szef kuchni, 

 Piotr Jączyk – Starszy kucharz, 

 Tomasz Chlebowski – Starszy kucharz. 
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2. Wykonawcę do bezpośrednich, bieżących uzgodnień dotyczących realizacji niniejszej umowy reprezentować 

będzie: 

        - …………………………………………………   

 

§ 4 

Wykonawca oświadcza, że: 

1) dysponuje decyzją właściwego organu dopuszczającą środki transportu do przewozu przedmiotu zamówienia 

lub dokumentem równoważnym wydanym przez właściwy organ, 

2) posiada wdrożony i stosuje system HACCP w zakładzie/hurtowni mieszczącym/ej się w:  

1. ………………………………,  

2. ………………………………, 

     …………………………………     

      z którego/ej dokonywana będzie dostawa przedmiotu zamówienia, 

3) w przypadku wygaśnięcia w okresie trwania umowy: 

- decyzji właściwego organu lub dokumentu równoważnego wydanego przez właściwy organ w zakresie 

dopuszczenia środków transportu do przewozu przedmiotu umowy w okresie obowiązywania umowy, 

- ważności dokumentu potwierdzającego wdrożenie systemu HACCP 

przedstawi Zamawiającemu potwierdzający przedłużenie dokument w ww. zakresie na co najmniej jeden tydzień 

przed wygaśnięciem terminu ważności dokumentu i na każde żądanie Zamawiającego, pod rygorem 

natychmiastowego rozwiązania umowy. 

 

 § 5 

Wykonawca ma obowiązek: 

 

1) wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością i terminowo. Przedmiot zamówienia musi 

spełniać wymagania wymienione w obowiązujących przepisach prawa dotyczących żywności,  

a w szczególności: ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U.2017.149 

j.t. ze zmianami) oraz ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno–spożywczych 

(Dz.U.2016.1604 j.t. ze zmianami), a także musi spełniać wymagania jakościowe zgodne z systemem 

HACCP; 

2) dostaw przedmiotu postępowania w ilości i asortymencie określonym w zamówieniu zgłoszonym 

telefonicznie, elektronicznie lub przesłanym faxem w dniu poprzedzającym dostawę, własnym transportem, 

codziennie od godziny 7:00 do godz. 8:00, na swój koszt i ryzyko, a w sytuacjach wyjątkowych nawet tego 

samego dnia po telefonicznym zgłoszeniu;  

3) dostarczenia wraz z pierwszą dostawą każdego asortymentu wymienionego w załączniku nr 2 do umowy 

oraz na każde żądanie Zamawiającego aktualnych kart charakterystyk, specyfikacji produktu, itp. w języku 

polskim zawierających informacje o substancjach lub produktach powodujących alergie lub reakcje 

nietolerancji wskazanych w Załączniku nr II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  

nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat 

żywności, zmiany rozporządzenia Parlamentu europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 

oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy komisji 

1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE  

i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004; 

4) zagwarantowania we własnym zakresie transportu zastępczego dopuszczonego decyzją właściwego organu 

do przewozu przedmiotu zamówienia, w celu zapewnienia ciągłości dostaw w przypadku awarii środka 

transportu; 

5) zaopatrywania dostarczanych produktów w czytelne etykiety w języku polskim umieszczone na produktach  

w sposób uniemożliwiający ich przemieszczanie się, z opisem produktu, terminem ważności, temperaturą 

przechowywania oraz numerem partii; 

6) dostarczania wyłącznie wyselekcjonowanych, o potwierdzonych odpowiednimi dokumentami jakości  

i pochodzenia towarów i surowców w celu utrzymania stabilnego, wysokiego standardu oferowanych 
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wyrobów, gwarantującego bezpieczeństwo zdrowotne konsumentom, jak i pełne zadowolenie i satysfakcję 

gości CRR KRUS NIWA; 

7) dostarczania artykułów spożywczych z terminem do spożycia nie krótszym niż 30 dni od dnia dostawy; 

8) przekazywania żywności bezpośrednio osobie upoważnionej do odbioru. Nie dopuszcza się pozostawiania 

żywności przez Przedstawiciela Wykonawcy bez nadzoru lub osobom nieupoważnionym;  

9) udostępnienia przy dostawie wszystkich niezbędnych informacji w celu dokonania oceny ilościowo – 

jakościowej przedmiotu dostawy; 

10) dostarczania produktów zgodnych z opisem w ofercie i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia; 

11) dostarczania dokumentu identyfikacyjnego i jakościowego produktu na żądanie Zamawiającego. 

                                                                       

 

                                                                               § 6 

1. Strony zastrzegają, iż w ramach wartości umowy określonej w § 7 ust. 1 Zamawiający ma prawo do zmiany 

ilości asortymentu dostaw w poszczególnych pozycjach załącznika nr 2 do umowy, po cenach  

w nim określonych, przy czym zapotrzebowanie określone w załączniku nr 2 do umowy nie jest wiążące  

dla Zamawiającego i jego niezrealizowanie nie będzie stanowić podstawy roszczeń odszkodowawczych 

Wykonawcy. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do bieżącej kontroli prawidłowości sposobu wykonywania umowy  

na każdym jej etapie. 

 

                                                                               § 7 

1. Wartość wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji umowy dla Zadania: 

 nr 1 nie przekroczy kwoty brutto ………………zł   (słownie………………….),  

 nr 2 nie przekroczy kwoty brutto ………………zł   (słownie………………….),  

 nr 3 nie przekroczy kwoty brutto ………………zł   (słownie………………….). 

 

2. Zapłata następować będzie na podstawie faktury VAT po każdej dostawie, po sprawdzeniu prawidłowości 

sporządzenia faktury przez osobę uprawnioną i odpowiedzialną za przyjęcie dostawy  

oraz po przeprowadzeniu kontroli merytorycznej, formalnej i rachunkowej przez uprawnioną komórkę 

organizacyjną i zatwierdzeniu do realizacji przez Dyrektora Centrum.  

3. Przelew na konto wskazane w fakturze nastąpi w ciągu 30 dni licząc od dnia doręczenia prawidłowo 

wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę. Za datę zapłaty uważa się datę polecenia przelewu na rachunek 

Wykonawcy. 

4. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany umowy, o której mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 j.t.), pod warunkiem, że łączna wartość 

zmian będzie mniejsza od 10 % wartości zamówienia określonej w ust. 1 z zastrzeżeniem zachowania 

dotychczasowych cen jednostkowych asortymentu określonego w załączniku nr 2 do niniejszej umowy. 

5. Umowa wygasa z chwilą wykorzystania przez Zamawiającego wartości zamówienia określonej  

w ust. 1 lub upływu terminu wskazanego w § 2. 

 

§ 8 

1. Zamawiający dopuszcza zmianę asortymentu wymienionego w załączniku nr 2 do umowy wyłącznie  

pod warunkiem zaoferowania przez Wykonawcę produktów spełniających wymagania określone  

przez Zamawiającego, nie gorszych jakościowo od dotychczas dostarczanych produktów przy jednoczesnym 

zachowaniu dotychczasowych cen jednostkowych. 

2. Zmiana dostarczanego asortymentu, o której mowa w ust. 1 może nastąpić w następujących przypadkach: 

a) zakończenia produkcji danej pozycji asortymentowej, 

b) zmiany gramatury danej pozycji asortymentowej przez producenta produktu, 
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c) zmiany producenta, w przypadku gdy Wykonawca nie jest jednocześnie producentem dostarczanych 

produktów, która będzie spowodowana przez zakończenie lub zawieszenie prowadzonej  

przez producenta działalności gospodarczej,  

po akceptacji powyższego przez Zamawiającego. 

 

§ 9 

Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty,  

na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach: 

 

a) wystąpienia zmiany przepisów prawa w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia i konieczności 

dostosowania do nich zapisów umowy, 

b) w przypadku zmiany stawek podatku od towarów i usług (VAT), skutkujących koniecznością zmiany  

wynagrodzenia, 

c) wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie sporządzania SIWZ  

i podpisywania umowy, a które są niezbędne dla prawidłowej realizacji zamówienia, 

d) innych okoliczności, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy z dnia 29 stycznia 20014 roku 

Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 j.t.).  

 

§ 10 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy  

z przyczyn będących po jego stronie i zobowiązuje się do zapłaty wynikającej z tego tytułu kary umownej. 

2. Odbiór ilościowo-jakościowy przedmiotu dostawy będzie potwierdzany przez upoważnionego pracownika 

Zamawiającego.  

3. W przypadku otrzymania przedmiotu zamówienia w niewłaściwej ilości, o niewłaściwej jakości oraz realizacji 

dostawy wykonanej z naruszeniem § 5 Zamawiający zgłosi niezwłocznie reklamację w formie pisemnej, 

elektronicznie lub faxem w dniu dostawy.  

4. Wykonawca uwzględni reklamacje Zamawiającego z zastrzeżeniem kar umownych wynikających z zapisu  

§ 11 ust. 1 w terminie 4 godzin od godziny zgłoszenia reklamacji. W tym terminie Wykonawca zobowiązuje 

się do przyjęcia zwrotu i wymiany na swój koszt przedmiotu umowy nie spełniającego wymagań 

jakościowych, a także do uzupełnienia niezgodności ilościowych stwierdzonych zgłoszeniem reklamacyjnym. 

5. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności  

za należyte wykonanie tego zamówienia. 

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

powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 j.t.), w celu wykazania spełniania warunków udziału  

w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany  

inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca,  

na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.               

  

§ 11 

1. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych Zamawiającemu z tytułu: 

a) rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości  

20 % wartości brutto całej umowy; 

b) jednostronnego rozwiązania umowy przez Wykonawcę w wysokości 40% wartości brutto całej umowy; 

c) naruszenia warunków określonych w § 5 w wysokości 10% wartości zamówienia brutto;  

d) opóźnienia w dostarczeniu zamówienia w wysokości 25% wartości zamówienia brutto. Za opóźnienie 

podlegające karze umownej Zamawiający uzna opóźnienie w wykonaniu umowy powyżej 4 godzin; 

e) niedostarczenia aktualnych dokumentów, o których mowa w § 5 pkt. 3 wraz z pierwszą dostawą każdego 

asortymentu wymienionego w załączniku nr 2 do umowy w wysokości 500 zł brutto (słownie: pięćset 

złotych 00/100). 
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2. Termin zapłaty kary umownej wynosi 7 (siedem) dni od daty doręczenia zawiadomienia o obciążeniu karą 

umowną. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych z należnego Wykonawcy 

wynagrodzenia.  

4. W sytuacjach stwierdzenia dwóch przypadków powtarzania się nieprawidłowości w dostawach zamawianych 

towarów lub realizacji dostaw wykonywanych z naruszeniem § 5, udokumentowanych na piśmie  

przez Zamawiającego i przedłożonych Wykonawcy, Zamawiający może niezwłocznie rozwiązać umowę,  

z zastrzeżeniem kary umownej, o której mowa w ust. 1 lit. a. 

5. Zamawiający zastrzega możliwość rozwiązania umowy bez wypowiedzenia w przypadku innych istotnych 

naruszeń postanowień umownych. 

6. Zamawiający może dochodzić na warunkach ogólnych odszkodowań przewyższających wartość kar 

umownych. 

 

 § 12 

Integralną część umowy stanowi oferta Wykonawcy oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

§ 13 

1. 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 powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy Wykonawca nie podjął realizacji umowy  

lub przerwał jej wykonywanie z przyczyn leżących po jego stronie, a przerwa lub niezrealizowanie trwa dłużej 

niż 3 dni. 

 

3. W przypadku odstąpienia, o którym mowa w ust. 2, stosuje się § 11 ust. 1 lit. a. 

   § 14 

1. Umowa może być rozwiązana w każdym czasie na mocy porozumienia stron.  

2. Zamawiający, poza sytuacją o której mowa w § 11 ust. 4, może także rozwiązać umowę bez zachowania 

okresu wypowiedzenia, gdy: 

1) Wykonawca nie podjął się wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy  

bez uzasadnionych przyczyn lub przerwał ich wykonywanie, zaś przerwa trwała dłużej niż 7 dni, 

2) zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 roku Prawo zamówień publicznych, 

3) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, 

4) powtarzającego naruszenia przez Wykonawcę innych postanowień niniejszej umowy, 

5) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej  

w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło zobowiązaniom, 

które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi  

na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej. 

3. Wszelka komunikacja związana z realizacją niniejszej umowy dotycząca zmiany, uzupełnienia, rozwiązania, 

odstąpienia lub jej wypowiedzenia może się odbywać tylko i wyłącznie w formie pisemnej na adresy 

wskazane w umowie pod rygorem nieważności, a inne środki komunikacji są wyłączone. 

4. Wysłaną korespondencję na adresy wskazane w umowie w przypadku jej nie odebrania uznaje  

się za doręczoną. 

5. Zmiana adresów, o których mowa w ust. 4 może jedynie nastąpić na podstawie powiadomienia drugiej strony 

w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
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§ 15 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy, wymagają dla swojej ważności zachowania formy 

obustronnie podpisanego aneksu, pod rygorem nieważności. 

2. W przypadku zmiany wysokości podatku VAT wynagrodzenie należne Wykonawcy podlega automatycznej 

zmianie odpowiednio o kwotę podatku VAT wynikającą ze stawki tego podatku obowiązującą w chwili 

powstania obowiązku podatkowego.      

                                                               

§ 16 

1. Strony zobowiązują się do zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich materiałów, dokumentów oraz informacji 

technicznych, ekonomicznych, finansowych, prawnych, organizacyjnych i innych dotyczących drugiej Strony, 

których ujawnienie stronie trzeciej mogłoby naruszyć uzasadniony interes Stron. 

2. W przypadku żądania udostępnienia informacji przez organ lub inny podmiot do tego uprawniony z mocy 

obowiązujących przepisów prawa, Strona, do której żądanie zostało skierowane, jest obowiązana 

niezwłocznie poinformować o tym drugą Stronę. Powiadomienie to powinno zostać w miarę możliwości 

dokonane przed udzieleniem informacji uprawnionemu organowi lub innemu podmiotowi oraz powinno 

wskazywać zakres żądanych informacji, chyba, że przekazanie takiej informacji jest zabronione na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa lub decyzji podmiotu żądającego udostępnienia informacji. 

 

§ 17 

Strony przyjmują do akceptującej wiadomości, iż umowy zawierane w sprawach zamówień publicznych  

są jawne i podlegają udostępnieniu na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie  

do informacji publicznej (Dz.U.2016.1764 j.t. ze zmianami). 

 

§ 18 

1.  W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2.  Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle realizacji umowy rozstrzygane będą przez Sąd powszechny 

właściwy miejscowo dla Zamawiającego. 

3.  Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
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