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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH 

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

 

CRZPU/25/2014 
 

 

Przedmiot zamówienia: 

 

DOSTAWA RYB I PRODUKTÓW MROŻONYCH 

DO „SOLPARK KLESZCZÓW” SP. Z O.O.  

Z SIEDZIBĄ W KLESZCZOWIE,  

PRZY UL. SPORTOWEJ 8  

I UL. SPORTOWEJ 3. 
 

 

 

 

 

Zamówienie o wartości niższej niż kwoty  

wskazane w przepisach  wydanych na podstawie art. 11 ust.8  

Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tryb udzielenia zamówienia: 

 

przetarg nieograniczony na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1232) według procedury dla wartości przedmiotu zamówienia 

poniżej progów unijnych. 
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1. NAZWA I ADRES  ZAMAWIAJĄCEGO    

 

„SOLPARK KLESZCZÓW” Sp. z o. o., 

97-410 Kleszczów, ul. Sportowa 8 

NIP: 769-218-02-39 

REGON:100686253 

 

 adres poczty  elektronicznej: biuro@kompleks-solpark.pl 

 strony internetowa: www.solpark.bip.kleszczow.pl 

 numery telefonów Zamawiającego: 044 731 65 00 

 fax.: 044 731 65 20 

 godziny do kontaktu: od  poniedziałku do piątku 7:30 – 15:30 

 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 

kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo Zamówień 

Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r  ( Dz. U. 2014. poz. 1232) 

 

3. MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA O PRZETARGU: 

 

a) Biuletyn Zamówień Publicznych Urzędu Zamówień Publicznych 

b) Strona internetowa Zamawiającego : www.solpark.bip.kleszczow.pl 

      

4. OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

4.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa ryb i produktów  mrożonych dla „SOLPARK 

KLESZCZÓW” Sp. z o.o. z siedzibą w Kleszczowie, przy ul. Sportowej 8 i ul. Sportowej 3.  

4.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 do SIWZ. 

4.3. Przedmiot zamówienia określony w pkt. 4.1. obejmuje produkty wysokiej jakości, spełniające 

wymagania  dotyczące przechowywania, pakowania i transportu zawarte w Polskich Normach 

oraz posiadające ważne terminy przydatności do spożycia , zapewniające bezpieczeństwo 

konsumenta, odpowiadające jakości handlowej określonej w obowiązujących przepisach o 

jakości handlowej i deklarowanej przez producenta w jego oznakowaniu.  

4.4. Zamawiane produkty dostarczane będą przez Wykonawcę w opakowaniach, z materiałów 

przeznaczonych do kontaktów z żywnością. Opakowania te muszą zapewnić pełną identyfikację 

w tym nazwę produktu, nazwę dostawcy (producent i adres), procentową zawartość ryby/fileta, 

termin przydatności do spożycia (nie krótszy niż ¾ okresu przydatności od daty produkcji) oraz 

inne elementy wymagane przepisami prawa. Opakowania jednostkowe dla produktów muszą 

być suche, czyste i bez uszkodzeń mechanicznych i obcych zapachów oraz  powinny zapewnić 

ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz zanieczyszczeniem, jak również 

odpowiednie warunki w czasie przechowywania i transportu, w szczególności: 

a) ryby mrożone - opakowanie zewnętrzne: szczelne, woskowane kartony, wewnętrzne: 

folia; warstwy filetów przełożone folią, elementy nie posklejane, łatwe wydobywanie 

pojedynczych elementów  z bloku, bez konieczności rozmrażania całości 

b) ryby solone (płaty śledziowe majtasy) - wiaderka, 

c) ryby wędzone - kartony  z pergaminem wewnątrz, 

mailto:biuro@kompleks-solpark.pl
http://www.solpark.bip.kleszczow/


4 

4.5. Częstotliwość dostaw: Realizacja zamówienia następować będzie w dniach pracy obiektu (od 

poniedziałku do soboty z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), nie częściej niż 3 

(trzy) razy w tygodniu do obiektu Zamawiającego, w godzinach uzgodnionych przez 

Zamawiającego z Wykonawcą w okresie czasowym od godziny 6:30 – 7:30. W przypadku 

stosunkowo małej ilości tygodniowej dostaw towaru – w zakresie planowanego terminu 

dostawy – Zamawiający może uwzględnić sugestię Wykonawcy. 

4.6. Transport do siedziby Zamawiającego powinien być realizowany środkami transportu 

dostosowanymi  do przewozu ryb i produktów mrożonych oraz spełniającymi wymogi sanitarne 

zgodnie z obowiązującymi przepisami w warunkach zapewniających utrzymanie właściwej 

jakości.  

4.7. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania towarów do obiektów Zamawiającego 

transportem na własny koszt i ryzyko. 

4.8. Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania we własnym zakresie wyładunku i wniesienia 

dostarczonego towaru do pomieszczeń magazynowych Zamawiającego wskazanych przez 

przedstawiciela Zamawiającego (strefa magazynowa lub strefa przyjęcia towaru). 

4.9. Wielkość poszczególnych dostaw Zamawiający będzie zgłaszał  na podstawie pisemnego 

zamówienia wysłanego w formie elektronicznej na adres e-mail. W sytuacji, gdy skorzystanie 

ze skrzynki e-mailowej nie będzie możliwe z powodu usterek technicznych dopuszcza się 

porozumiewanie za pomocą telefonu bądź fax-u. Przy czym zaznaczamy, że Wykonawca jest 

zobowiązany do odesłania potwierdzenia otrzymania zamówienia na adres e-mail, z którego 

zamówienie zostało złożone w terminie nie później niż 6 godziny od momentu złożenia 

zamówienia ze wskazaniem planowanej daty dostawy (dzień oraz godzina). W sytuacji, gdy 

skorzystanie ze skrzynki e-mailowej nie będzie możliwe z powodu usterek technicznych 

dopuszcza się potwierdzenie przyjęcia zamówienia za pomocą telefonu bądź fax-u. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość korekty zamówienia do godziny 15.30 przed dniem                

realizacji.  

4.10. Termin realizacji zamówienia przez Wykonawcę nie może być dłuższy niż 2 (słownie: dwa) dni 

robocze od dnia przesłania zamówienia przez Zamawiającego. 

4.11. Ilość asortymentu będącego przedmiotem zamówienia określona w kalkulacji cenowej 

stanowiącej załącznik nr 2 do SIWZ jest ilością szacunkową. Zamawiający zastrzega sobie 

prawo do jednostronnego ograniczenia ilości i związanej z nią wartości przedmiotu umowy do 

faktycznie zamówionego asortymentu w zależności od rzeczywistych potrzeb w okresie 

obowiązywania niniejszej umowy wynikających z rodzaju diet klientów oraz  ze zmiennej ilości 

klientów Zamawiającego uzależnionych od zakresu zarezerwowanych szkoleń, konferencji, 

eventów, sezonu, w związku z zakresem świadczonych usług i prowadzonej przez 

Zamawiającego działalności  

4.12. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany rodzaju asortymentu w czasie wykonywania 

umowy jeżeli produkt zaoferowany przez Wykonawcę zostanie wycofany z produkcji – w tej 

sytuacji po uzgodnieniu z Zamawiającym, Wykonawca może zaproponować inny produkt 

równoważny nie gorszy jakościowo po cenach zaproponowanych dla produktu wycofanego. 

4.13. W pozycjach dotyczących produktów wskazanych z nazwy handlowej Zamawiający dopuszcza 

składanie ofert równoważnych. Pod pojęciem produktu równoważnego Zamawiający rozumie 

produkty o nie gorszych parametrach jakościowych, posiadające te same walory 

organoleptyczne (jak zapach, barwa, konsystencja) oraz zawierające w swoim składzie co 

najmniej te same surowce użyte do produkcji, tą sama gramaturę/pojemność/ .            W 

przypadku gdy Wykonawca będzie oferował artykuł równoważny, ma obowiązek zaznaczyć ten 

fakt i produkt równoważny w formularzu kalkulacji cenowej (złącznik nr 2 SIWZ), wpisując 

asortyment równoważny. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się 
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na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że 

oferowane przez niego produkty spełniają wymagania stawiane przez Zamawiającego. Nie 

wskazanie produktów równoważnych traktowane będzie, jako deklaracja zastosowania 

produktów wymienionych w dokumentacji przetargowej 

 

5. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): 

03.31.10.00-2 RYBY 

15.89.60.00-5 PRODUKTY GŁĘBOKO MROŻONE  

15.22.00.00-6 RYBY MROŻONE, FILETY RYBNE I POZOSTAŁE  

15.33.11.70-9 WARZYWA MROŻONE  
 

6. INFORMACJA O OFERTACH WARIANTOWYCH 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

7. INFORMACJA O OFERTACH CZĘŚCIOWYCH 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

8. INFORMACJA O ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH 

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.  

9. INFORMACJA O UMOWIE RAMOWEJ 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

10. INFORMACJA O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ 

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

11. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

01.01.2015r. – 31.12.2015r. 

 
12. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW. 

12.1.  Zamawiający dokona zgodnie z art. 22 ust.1 Ustawy Pzp wyboru spośród Wykonawców, 

którzy spełniają następujące warunki: 

12.1.1 Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: 

 

 Zamawiający określa minimalne wymagania, tj. o udzielenie zamówienia mogą ubiegać 

się wykonawcy, którzy: posiadają ważną decyzję zatwierdzającą zakład lub 

zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów, wystawione przez właściwego 

państwowego inspektora sanitarnego w sprawie rejestracji i zatwierdzenia zakładu na 

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

i żywienia (Dz. U. 2006 Nr 171 poz. 1225 z późn. zm.) albo aktualną decyzję 

właściwego organu Inspekcji Weterynaryjnej, wydana na podstawie ustawy z dnia            

16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. 2014 poz. 1577 j.t.)                  

o zatwierdzeniu lub wpisie zakładu lub zaświadczenie tego organu o wpisie go rejestru, 

mając na uwadze przedmiot zamówienia. 

 

12.1.2    Posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia:  
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 Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat 

przed upływem terminu do składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy, w tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie co najmniej dwa zamówienia 

odpowiadające swoim rodzajem i wartościom dostawom stanowiącym przedmiot 

niniejszego postępowania, tj. związane z dostarczaniem artykułów (ryb i produktów  

mrożonych) z czego jeden o wartości co najmniej 40.000,00 zł (łącznie z podatkiem VAT) 

wraz z załączeniem dowodów potwierdzających, że usługa te została wykonana lub jest 

wykonywana należycie. 

 

12.1.3    Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia. 

  

 Posiadają pojazdy (co najmniej 2) spełniające wymagania do przewożenia ryb i 

produktów mrożonych do obiektu Zamawiającego w celu realizacji zamówienia wg. 

załącznika nr 8 do SIWZ    

 

12.1.4    Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

 Podpisane oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że  osoby, które będą 

uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają aktualne zaświadczenie 

lekarskie: sanitarno - epidemiologiczne, zezwalające na pracę w kontakcie z 

żywnością – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 10 do SIWZ 

12.1.5    Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia. 

 warunek ten zostanie uznany, jeżeli Wykonawca posiada ubezpieczenie od 

odpowiedzialności cywilnej (deliktowej, kontraktowej,) w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia na łączną sumę gwarancyjną co 

najmniej 90.000,00 PLN  

 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek określony  

w pkt. 12.1.1– 12.1.5 SIWZ, winien spełniać co najmniej jeden z Wykonawców lub wszyscy 

Wykonawcy wspólnie. 

 

 

12.2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału  

w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy 

Prawo Zamówień Publicznych – wykaz dokumentów wymaganych w tym zakresie przez 

Zamawiającego wskazano w pkt. 13 SIWZ. 

 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek 

określony w pkt. 12. 2 musi spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie. 

 

12.3. Zamawiający dokona wyboru spośród Wykonawców, którzy wykażą brak podstaw 

do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5) ustawy Pzp, tj. spośród 

Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy  

z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z 

późn. zm.), złożyli odrębne oferty w niniejszym postępowaniu. 
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W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 

zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu  

w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy i art. 24 ust. 2 pkt. 5) ustawy Pzp,  

składa każdy z Wykonawców oddzielnie. 

Mając na uwadze powyższe Wykonawcy, należący do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 

16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), 

przedkładają podpisane oświadczenie stanowiące Załącznik nr 5 do SIWZ zgodnie z postanowieniami 

art. 26 ust. 2d ustawy Pzp. 

Jeśli Wykonawca złoży podpisane oświadczenie stanowiące Załącznik nr 5 do SIWZ i nie wykreśli 

z Załącznika nr 1 do SIWZ – Formularz Ofertowy pkt. 14, z którego wynika, że Wykonawca nie należy 

do grupy kapitałowej, Zamawiający za wiążące uzna przynależenie Wykonawcy do grupy kapitałowej 

i przyjmie załączoną do oferty listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej. 

Ocena spełnienia Warunków wymaganych od Wykonawcy, zostanie dokonana zgodnie  

z formułą spełnia – nie spełnia w oparciu o informacje załączone w dokumentach  

i oświadczeniach załączonych do oferty wymaganych przez Zamawiającego w PKT 13 SIWZ 

 

13. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPELNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU  

W POSTĘPOWANIU I BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA 

 

13.1. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 

ust. 1 ustawy należy przedłożyć: 

13.1.1. Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do wykonywania określonej 

działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

w szczególności koncesji, zezwolenia lub licencji:  

 ważną decyzję zatwierdzającą zakład lub zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów, 

wystawione przez właściwego państwowego inspektora sanitarnego w sprawie 

rejestracji i zatwierdzenia zakładu na podstawie ustawy z dnia  25 sierpnia 2006r.                 

o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2006 Nr 171 poz. 1225 z późn. zm.) 

albo aktualną decyzję właściwego organu Inspekcji Weterynaryjnej, wydana na 

podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego(Dz. 

U. 2014 poz. 1577 j.t.) o zatwierdzeniu lub wpisie zakładu lub zaświadczenie tego 

organu o wpisie go rejestru, mając na uwadze przedmiot zamówienia. 

  

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszczania poza terytorium Rzeczypospolitej 

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

w kraju, w którym ma miejsce zamieszkania lub siedzibę, potwierdzające odpowiednio, że 

posiada uprawnienia do wykonywania działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 

 

13.1.2. W zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia: wykonanych, a w przypadku 

świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw, w okresie 

ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, 

dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz 

załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie – wg 

wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ;  
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(Wartość co najmniej jednego wykonanego zamówienia lub części zamówienia 

wykonywanego do dnia składania ofert ma wynosić co najmniej 40.000,00 zł  

z podatkiem VAT) 

 

Dowodami, o których mowa powyżej są: 

1) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw okresowych 

lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące 

przed upływem terminu składania ofert; 

2) oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym 

charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa  

w pkt. 1. 

 

13.1.3. W zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej: Opłacona polisa, a w przypadku jej 

braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności (deliktowej, kontraktowej) w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia na łączną sumę gwarancyjną co najmniej  

90.000,00 PLN  

 

Zamawiający uzna za spełniającą wymagania polisę, jeżeli została opłacona, a w przypadku gdy 

nie będzie to wynikać z treści polisy – należy dołączyć potwierdzenie dokonania opłaty 

polisy/ubezpieczenia (potwierdzony przez bank lub Pocztę Polską odcinek polecenia dokonania 

przelewu lub wydruk przelewu elektronicznego), polisy/ubezpieczenia których termin płatności 

został oznaczony w ratach – należy dołączyć potwierdzenie opłaty rat których termin płatności 

został oznaczony przed terminem składania ofert, 

 

13.1.4. W zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia: 

 wykaz pojazdów służących do transportu ryb i produktów mrożonych  dopuszczonych 

do przewozu żywności wg załącznika nr 8 do SIWZ(co najmniej 2 pojazdy) 

 oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że  osoby, które będą uczestniczyć                 

w wykonywaniu zamówienia posiadają aktualne zaświadczenie lekarskie: sanitarno - 

epidemiologiczne, zezwalające na pracę w kontakcie z żywnością – wg wzoru 

stanowiącego załącznik nr 10 do SIWZ 

 

13.1.5. Oświadczenie  o spełnieniu warunków określonych przepisami art. 22 ust. 1 ustawy 

Prawo zamówień publicznych – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. 

 

13.2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy należy 

przedłożyć:  

 

13.2.1. Podpisane oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia w zakresie art. 

24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – wg wzoru stanowiącego załącznik 

nr 4 do SIWZ 

13.2.2. Aktualny odpis 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 do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 

pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert; 
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13.2.3. Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej: lista podmiotów 

należących do tej samej grupy kapitałowej co Wykonawca w rozumieniu ustawy z dnia 

16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacja o tym, że 

Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 

5 do SIWZ. 

13.2.4. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału  

w postępowaniu na potencjał innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 

ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, 

przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla 

wykonawcy, określonym w pkt. 13.2.1-13.2.5. 

 

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

zamawiającego, należy przedłożyć: 

13.3.1. Zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności 

działań wykonawcy z normami jakościowymi, jeżeli zamawiający odwołują się do 

systemów zapewniania jakości opartych na odpowiednich normach europejskich: 

aktualny certyfikat HACCP wystawiony na Wykonawcę przez niezależną instytucję 

certyfikującą, (lub zaświadczenie właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej 

o sprawowaniu nadzoru nad stosowaniem zasad wdrożonego systemu HACCP przez 

Wykonawcę) a w przypadku gdy Wykonawca nie wdrożył systemu HACCP 

obowiązany jest przedłożyć oświadczenie o wdrażaniu w zakładzie produkcji / obrotu 

artykułami będącymi przedmiotem zamówienia systemu HACCP - wg wzoru 

stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ. 

 

13.4. Ponadto do oferty należy dołączyć: 

13.4.1. Wypełniony formularz ofertowy – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ 

13.4.2. Wypełnioną kalkulację cenową produktów  (opis przedmiotu zamówienia) - wg wzoru 

stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ 

13.5. Dokumenty podmiotów zagranicznych 

13.5.1. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 13.2.: ppkt 

13.2.2  - składają dokumenty określone w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 

dnia 19 lutego 2013r. w sprawie dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od 

Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (DZ.U. 2013 POZ. 

231) przedkłada dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

 nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

 

13.5.2. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę 

lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 13.5.1, 

zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także 

osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem 

sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 

gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym 

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. 
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13.5.3. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę 

mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, Zamawiający może wrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju 

miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących 

przedłożonego dokumentu. 

 

13.6. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 

zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych lub ekonomicznych 

innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. 

Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie 

dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności 

przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 

 

13.6.1. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 

ustawy, tj. pkt. 12 SIWZ, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach 

określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, Zamawiający, w celu oceny, czy Wykonawca 

będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego 

wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi 

podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda przedstawienia 

dokumentów dotyczących w szczególności: 

 zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

 sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę przy 

wykonywaniu zamówienia; 

 charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, 

 zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 

      

13.7. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów 

dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, 

może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie 

opisanego przez Zamawiającego warunku. 

 

13.8. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 

 

W tym przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. 

konsorcjum firm lub spółka cywilna) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się 

odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.  

 

13.8.1. Dokument pełnomocnictwa musi być załączony do oferty i zawierać  

w szczególności wskazanie:  

 postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,  

 wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia  

z wymienieniem nazwy, 

 ustanowionego Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania, obejmujący przede 

wszystkim:  
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 reprezentowanie konsorcjum w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, 

 zaciąganie w imieniu konsorcjum zobowiązań,  

 złożenie oferty wspólnie, 

 prowadzenie korespondencji i podejmowanie zobowiązań związanych  

postępowaniem o zamówienie publiczne. 

 

Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się 

wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego. Podpisy muszą być złożone przez osoby 

uprawnione do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań wymienione we właściwym 

rejestrze lub ewidencji Wykonawców. 

 

W przypadku podmiotów występujących wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna) każdy  

z uczestników musi załączyć do oferty dokumenty określone w 13.2 Pozostałe dokumenty  

i oświadczenia przedkłada w imieniu wszystkich Wykonawców ustanowiony Wykonawca - 

Pełnomocnik jako wspólne – wpisując w miejscu przeznaczonym na podanie nazwy i adresu 

Wykonawcy, nazwy i adresy wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną lub osoby 

umocowane do działania u Wykonawców wspólnie składających ofertę. 

 

13.8.2. Pełnomocnictwo dla ustanowionego pełnomocnika do podpisania oferty, jeżeli  

z dokumentów Wykonawcy nie wynika umocowanie do działania w firmie. 

 

 

WAŻNE!   

Pełnomocnictwa należy przedłożyć w oryginale lub w formie kserokopii poświadczonej przez 

notariusza za zgodność z oryginałem oraz powinny wskazywać postępowanie, którego dotyczą. 

 

13.8.3. W przypadku oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu przez podmioty 

występujące wspólnie, warunki te będą zsumowane w celu łącznej oceny. Nie 

dopuszcza się uczestnictwa danego Wykonawcy w więcej niż jednym podmiocie 

występującym wspólnie. 

 

13.9. UWAGA 

 

W przypadku, gdy zastosowanie znajduje art. 26 ust. 3 ustawy, Zamawiający wzywa Wykonawców, 

którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub  dokumentów o których mowa w art. 25 ust. 

1 ustawy lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego 

oświadczenia i dokumenty o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy zawierające błędy lub którzy 

złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich 

złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie  

przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy 

wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu w którym upłynął termin 

składania ofert.  

 

Wykonawca jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, 

spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, i brak podstaw do wykluczenia  

z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. 
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14. INFORMACJA NA TEMAT WADIUM  

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

15. INFORMACJA NA TEMAT ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 

UMOWY 

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

16. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO  

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIE OŚWIADCZEŃ LUB 

DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO 

POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI  

16.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem. Forma pisemna 

zastrzeżona jest do złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów 

potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oświadczeń i dokumentów 

potwierdzających spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych 

przez Zamawiającego oraz pełnomocnictwa jak również dokumenty dotyczące wyrażenia zgody 

na poprawienie omyłek (nie dotyczy oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych). Jeżeli 

Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich 

otrzymania. Domniemywa się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu podany 

przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy  

z treścią pisma, chyba że Wykonawca wezwany przez Zamawiającego do potwierdzenia 

otrzymania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji oświadczy, iż ww. 

wiadomości nie otrzymał. 

Nr faksu Zamawiającego: 44 731 65 20 

e-mail: biuro@kompleks-solpark.pl 

Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktu z Wykonawcami są: 

 w sprawach merytorycznych: 

Adrian Cybulski  -   tel. 669 316 107.  

w sprawach formalnych: 

Monika Załęska-Kęsy  –Tel. 44/731-65-00  

 

16.2. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących 

złożonej oferty oraz z zastrzeżeniem art. 87 ust. 1a i 2 ustawy dokonywanie jakiejkolwiek 

zmiany w jej treści.   

16.3. Zamawiający poprawia w ofercie:  

 oczywiste omyłki pisarskie, 

 oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek,  

 inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, 

niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

16.4. SIWZ udostępniona jest na stronie internetowej: www.solpark.bip.kleszczow.pl, od dnia 

publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych do upływu terminu składania ofert. 

16.5. Wykonawcy mogą zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest 

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

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

http://www.solpark.bip.kleszczow.pl/
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zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego 

terminu składania ofert – art. 38 ust. 1 pkt. 3 Pzp.  

16.6. 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 – art. 38 ust. 1a Pzp. Przedłużenie terminu 

składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku - art. 38 ust. 1b Pzp. 

16.7. Zgodnie z art. 38 ust. 2 Pzp treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje 

Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja 

jest umieszczona na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie. Wyjaśnienia treści 

specyfikacji oraz jej ewentualne zmiany będą dokonywane zgodnie z art.38 ust.4,6 Pzp.   

16.8. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi  na 

kierowane do Zamawiającego zapytania.  

 

17. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ  

 

Wykonawca związany jest złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz  

z upływem terminu składania ofert.  

 

18. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY 

 

18.1. Na ofertę składają się: 

a) Wypełnione: Formularz Oferty wg załącznika nr 1 do SIWZ  

b) Kalkulacja cenowa produktów wg załącznika nr 2 do SIWZ 

c) Dokumenty i oświadczenia wymienione w punkcie 12 i 13 SIWZ  

d) W przypadku złożenia oferty przez podmioty występujące wspólnie – upoważnienie dla 

wspólnego pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa musi być złożony w postaci 

oryginału (lub notarialnie poświadczonej kopii); 

e) Upoważnienie do podpisania oferty, o ile upoważnienie to nie wynika z innych 

dokumentów dołączonych do oferty. Upoważnienie musi być w formie oryginału lub 

notarialnie poświadczonej kopii. 

18.2. Podpisy złożone przez Wykonawcę powinny być opatrzone czytelnym imieniem  

i nazwiskiem lub pieczęcią imienną. 

18.3. Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność  

z oryginałem przez Wykonawcę (nie dotyczy pełnomocnictwa, upoważnienia). 

Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej 

kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu 

jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości. 

18.4. Oświadczenia lub dokumenty, których złożenia Zamawiający wymaga na załącznikach do 

niniejszej SIWZ (wymienione w pkt. 13), powinny być złożone na tych załącznikach. 

Wykonawca może sporządzić własne oświadczenie lub dokument, ale pod warunkiem, że 

umieści w nim wszystkie informacje ściśle wg wzoru Zamawiającego (musi odpowiadać 

treści SIWZ). 

18.5. Złożenie przez Wykonawcę fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów albo 

nierzetelnych oświadczeń zagrożone jest karą pozbawienia wolności (ustawa z dnia  

6 czerwca 1997 r. kodeks karny) i zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień 

publicznych powoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania (art. 24 ust. 2). 

18.6. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz złożeniem oferty ponosi Wykonawca, 

niezależnie od wyników postępowania z wyjątkiem unieważnienia postępowania  
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o udzielenie zamówienia publicznego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego na 

podstawie art. 93 ust. 4 ustawy, kiedy to Wykonawcom, którzy złożyli oferty 

niepodlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów 

uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty. 

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

poświadczonym przez Wykonawcę. 

18.8. Wykonawcy przedstawią oferty zgodne z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. Oferta musi zawierać wszystkie wymagane niniejszą SIWZ oświadczenia  

i dokumenty, bez wprowadzania do ich treści jakichkolwiek zmian lub zastrzeżeń ze strony 

Wykonawcy, za wyjątkiem dopuszczonych specyfikacją. 

18.9. Ofertę składa się w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Treść oferty musi 

odpowiadać treści SIWZ. 

18.10. Oferta musi być sporządzona: 

a) w języku polskim,  

b) zaleca się, aby oferta została złożona na kolejno ponumerowanych i podpisanych 

kartkach, a numeracja kartek powinna rozpoczynać się od numeru 1, umieszczonego na 

pierwszej kartce oferty, 

c) każda poprawka w ofercie musi być parafowana i datowane własnoręcznie przez osobę 

upoważnioną do  podpisywania oferty, nie dopuszcza się stosowania korektora. 

18.11. Oferta (w tym wszelkie oświadczenia i zaświadczenia dołączone do niej) jest jawna,  

z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca nie później niż w terminie składania 

ofert zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą one być udostępnione innym 

uczestnikom postępowania oraz wykazał iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa. 

18.12. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub 

złożenie ofert wariantowych/alternatywnych spowoduje odrzucenie wszystkich ofert 

złożonych przez Wykonawcę. 

18.13. Kopertę zewnętrzną lub opakowanie zewnętrzne, nieoznakowane nazwą Wykonawcy 

należy  zaadresować: 

„SOLPARK KLESZCZÓW” Sp. z o. o., 97-410 Kleszczów, ul. Sportowa 8 

Sekretariat, I piętro. 

Oferta do  postępowania  na: 

DOSTAWA RYB I PRODUKTÓW MROŻONYCH DO 

 „SOLPARK KLESZCZÓW” SP. Z O.O.  

Z SIEDZIBĄ W KLESZCZOWIE,  

PRZY UL. SPORTOWEJ 8 I UL. SPORTOWEJ 3 

 

Nie  otwierać  przed  dniem 17.12.2014 r. do godz.: 11:30. 

 

Koperta  wewnętrzna, oprócz opisu jw. musi zawierać firmę i adres Wykonawcy. 

 

18.14. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. 

O zmianie lub wycofaniu oferty Wykonawca niezwłocznie zawiadamia Zamawiającego. 

Powiadomienie powinno być opieczętowane i dostarczone w zamkniętych, 

zapieczętowanych kopertach z napisem określonym w pkt. 18.13 i oznaczone dodatkowo 

napisem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. Należy wyszczególnić na odrębnym piśmie, 
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które również musi znaleźć się w zamkniętej kopercie, jakie dokumenty bądź jakie 

zapisy w stosunku do wcześniej złożonej oferty ulegają zmianie!!  

18.15. Wszystkie strony oferty powinny być spięte w sposób trwały, zapobiegający dekompletacji 

oferty bądź możliwości zmiany zawartości oferty. 

18.16. Przygotowując ofertę Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z zawartością 

wszystkich dokumentów składających się na SIWZ, którą należy odczytywać wraz  

z ewentualnymi modyfikacjami i zmianami wnoszonymi przez Zamawiającego. 

19. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

19.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Kleszczowie ul. Sportowa 8 

Sekretariat I Piętro, lub przesłać pocztą nie później niż do dnia 17.12.2014r  do godz. 11
00

. 

O dacie wpływu decyduje data i godzina wpływu do sekretariatu Zamawiającego.  

19.2. Oferty w kopertach (opakowaniach) zewnętrznych naruszonych, uszkodzonych lub nie 

zamkniętych będą traktowane jako odtajnione i nie zostaną przyjęte. 

19.3. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą zamówienia: 

SOLPARK KLESZCZÓW” Sp. z o. o., 97-410 Kleszczów, ul. Sportowa 8 

Sekretariat, I piętro. 

Oferta do  postępowania  na: 

DOSTAWA RYB I PRODUKTÓW MROŻONYCH  DO  

„SOLPARK KLESZCZÓW” SP. Z O.O.  

Z SIEDZIBĄ W KLESZCZOWIE,  

PRZY UL. SPORTOWEJ 8 I UL. SPORTOWEJ 3 

 

Nie  otwierać  przed  dniem 17.12.2014 r. do godz.: 11:30. 

 

oraz pieczęcią firmową Wykonawcy (wraz z adresem i nr telefonu), zapieczętowanej w sposób 

gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do 

terminu otwarcia ofert. 

19.4.  Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie, zgodnie                   

z treścią art. 84 ust. 2 ustawy Pzp. 

19.5. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się 

w dniu 08.12.2014 r. o godz. 13
00

, w siedzibie Zamawiającego w Kleszczowie,                         

ul. Sportowa 8 - Sala Klubowa. 

19.6. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu kopert z ofertami.    

19.7. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Komisja poda kwotę, jaką Zamawiający zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

19.8. Otwarcie ofert będzie poprzedzone stwierdzeniem nienaruszalności kopert przez 

Członków komisji przetargowej oraz przybyłych na otwarcie Wykonawców oraz 

policzeniem otrzymanych ofert. 

19.9. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda do ogólnej wiadomości nazwę (firmę) oraz 

adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, 

terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych  

w ofercie. Informacje te zostaną odnotowane w protokole postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego. 
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19.10. Protokół, oferty oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie 

postępowania są jawne, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa 

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca nie 

później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału  

w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał iż zastrzeżone 

informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W tym przypadku powinien ją oznaczyć 

w sposób nie budzący wątpliwości, iż stanowi ona zastrzeżoną tajemnicę przedsiębiorstwa 

np. w odrębnym opakowaniu oznaczonym napisem „TAJEMNICA 

PRZEDSIĘBIORSTWA. NIE UDOSTĘPNIAĆ INNYM UCZESTNIKOM 

POSTĘPOWANIA” lub równoważnym. Wykonawca nie może zastrzec informacji,  

o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. Załączniki do protokołu udostępnia się po 

dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że 

oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia. 

19.11. Wykonawca, który nie będzie obecny przy otwieraniu ofert może wystąpić do 

Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o przesłanie informacji ogłoszonych w trakcie 

otwarcia ofert. Zamawiający prześle niezwłocznie te informacje. 

19.12. Poufne badanie ofert:  

a) Po publicznym otwarciu ofert komisja przetargowa przystąpi do niejawnej oceny ofert,   

b) Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawców dodatkowych wyjaśnień  

w trybie art. 87 ustawy. 

c) Na podstawie artykułu 87 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający poprawia 

omyłki pisarskie i rachunkowe w tekście oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym 

Wykonawcę. Ofertę odrzuca się, jeżeli Wykonawca nie wyraża zgody na poprawienie innej 

omyłki w tekście oferty polegającej na niezgodności oferty z treścią SIWZ, niepowodujących 

istotnych zmian w treści oferty (art. 89 ust. 1 pkt. 7 Ustawy Pzp). 

 

20. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY 

20.1. Cena zamówienia powinna być obliczona w następujący sposób:  

a) Wykonawca w pkt.1 ppkt. 1a Formularza ofertowego (zał. nr 1 do SIWZ) określi łączną 

kwotę netto realizacji zamówienia wynikającą z sumy kolumny IX, wiersz od 1 do 68 

wskazanych w tabeli, w zał. nr 2 do SIWZ . Wykonawca określi również w tym samym 

pkt. formularza ofertowego – pkt. 1 ppkt. 1c - łączną cenę brutto realizacji 

zamówienia wynikającą z sumy kolumny VIII, wiersz od 1 do 68 wskazanych  

w tabeli, w załączniku nr 2 do SIWZ– dotyczy pkt.4.1 SIWZ. Brak określenia wartości 

w pozycji spowoduje odrzucenie oferty. 

b) Cena oferty musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej specyfikacji oraz 

obejmować wszelkie niezbędne koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz 

zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. (tj. ceny 

jednostkowe artykułów koszty ich dostarczania do obiektu Zamawiającego i wyładunku 

do pomieszczeń magazynowych Zamawiającego wskazanych przez przedstawiciela 

Zamawiającego, koszty opakowań).Wykonawca musi przewidzieć wszystkie 

okoliczności, które mogą mieć wpływ na cenę przedmiotu zamówienia. 

c) Obliczoną wartość oferty netto plus wartość podatku VAT oraz wartość oferty brutto 

Wykonawca wpisze do Formularza ofertowego jako cenę zamówienia. Cenę 

zamówienia należy wyrazić cyfrowo i słownie.  

d) Jeśli Wykonawcy są podmiotowo zwolnieni z płacenia podatku VAT, mają obowiązek 

dołączyć do oferty zaświadczenie wydane przez właściwy organ podatkowy 

potwierdzające fakt zwolnienia lub oświadczenie, wskazujące podstawę prawną 
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zwolnienia podmiotowego (w formularzu ofertowym i kalkulacji cenowej, w miejscu 

stawki podatku VAT należy wpisać „zwolniony”). 

e) Oferowane ceny jednostkowe nie będą ulegały zwiększeniu w okresie obowiązywania 

umowy. 

f) Wszystkie wartości określone w Formularzu ofertowym winny być wyrażone w PLN,  

z zaokrągleniem w górę do drugiego miejsca po przecinku.  

g) Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w PLN. 

Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.  

 

20.2. Faktury będą wystawiane po każdorazowej dostawie. 

20.3. Sposób obliczenia kwoty wynagrodzenia netto (w trakcie realizacji umowy): Cena 

jednostkowa szt./ op./kg  produktu netto określona w kolumnie V tabeli Kalkulacji Cenowej 

(załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji) pomnożona przez ilość szt./op./kg produktu  

w danej dostawie. 

20.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu przedmiotu umowy spowodowanej 

zmniejszeniem rzeczywistych potrzeb Zamawiającego w okresie obowiązywania niniejszej 

umowy ilości szt./op./kg produktu, w zależności od rzeczywistych potrzeb w okresie 

obowiązywania niniejszej umowy wynikających z rodzaju diet klientów oraz ze zmiennej 

ilości klientów Zamawiającego uzależnionych od zakresu zarezerwowanych szkoleń, 

konferencji, eventów, sezonu w związku z zakresem świadczonych usługi i prowadzonej 

przez Zamawiającego działalności 

20.5. W cenie jednej sztuki/opakowania/kg produktu muszą być zawarte wszystkie koszty 

niezbędne do realizowania usługi. 

20.6. Wynagrodzenie oraz wartość netto produktów musi być wyrażona w zł polskich niezależnie 

od wchodzących w jej skład elementów. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym  

a Wykonawcą będą prowadzone w walucie polskiej. 

 

 

 

21. KRYTERIA I SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY OFERT 

21.1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi 

kryteriami i ich znaczeniami: 

Kryteria i ich ranga w ocenie:  

cena – 92 % 

minimum logistyczne – 8% 

 

CENA = całkowita cena brutto za realizację całego zamówienia 

MINIMUM LOGISTYCZNE = minimalna kwota realizacji zamówienia cząstkowego, tj. wartość 

brutto pojedynczej dostawy od której Wykonawca uzależnia przyjęcie pojedynczego zamówienia 

do realizacji. 

21.2. Sposób obliczania wartości punktowej: 
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Ocena ceny za realizację przedmiotu zamówienia zaoferowanej przez Wykonawców będzie 

dokonywana poprzez porównanie danych zawartych w ofertach do ceny najniższej wśród 

zaproponowanych. Punkty za kryterium będą obliczone wg poniższego wzoru: 

 
 Liczba punktów za cenę obliczana będzie wg. poniższego wzoru: 

X1 = 
najniższa oferowana cena brutto 

 x 92 pkt. 
cena badanej oferty brutto 

Wartość jako wynik jest podana w punktach. 

Ocena minimum logistycznego za realizację przedmiotu zamówienia zaoferowanego przez 

Wykonawców będzie dokonywana poprzez porównanie danych zawartych w ofertach. 

Punkty za kryterium będą przyznawane wg poniższej tabeli: 

 

 MINIMALNA KWOTA REALIZACJI 

ZAMÓWIENIA 

Ocena punktowa 

1. Od 0,00 zł do 250,00 zł brutto 8 pkt. 

2. Od 251,00 zł do 500,00 zł brutto 4 pkt. 

3. Powyżej 500,00 zł brutto 0 pkt. 

   

 

X2 = liczba przyznanych punktów w oparciu o rubrykę: ocena punktowa 
 

Celem obliczenia punktów Zamawiający stosuje wzór: 

 

Z = X1+ X2 

Gdzie: 

Z – to łączna ilość punktów 

 

Według Zamawiającego najkorzystniejszą ofertą jest ta, która spełniając wymagania zawarte w SIWZ 

uzyska największą łączną ilość punktów (Z), stanowiącą sumę punktów uzyskanych przez 

Wykonawcę przy uwzględnieniu kryterium ceny (X1) oraz kryterium minimum logistycznego (X2). 

 

22. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH DOKONYWANYCH PO WYBORZE OFERTY 

22.1.   Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia 

Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 

a) Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo 

miejsce zamieszkania Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej 

wyboru oraz nazwy lub imiona i nazwiska Wykonawców, siedziby, miejsca 

zamieszkania i adresy Wykonawców którzy złożyli ofertę a także punktację przyznaną 

ofertom w kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone podając uzasadnienie faktyczne  

i prawne, 

c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia 

podając uzasadnieni faktyczne i prawne, 
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d) Terminie określonym zgodnie z art. 94 ust.1 i 2 po którego upływie umowa w sprawie 

zamówienia publicznego może być zawarta, 

e) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza na stronie 

internetowej i w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie informację o wyborze 

najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce 

zamieszkania Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru oraz 

nazwy lub imiona i nazwiska Wykonawców, siedziby, miejsca zamieszkania i adresy 

Wykonawców którzy złożyli ofertę a także punktację przyznaną ofertom w kryterium 

oceny ofert i łączną punktację, 

f) W zawiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego oferta została wybrana, 

Zamawiający określi miejsce i termin podpisania umowy, 

g) Zgodnie z art. 94 ust. 3 Ustawy Pzp, Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, 

uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi 

wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać 

ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego 

badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których 

mowa w art. 93 ust. 1 Ustawy Pzp, 

h) W przypadku Wykonawców występujących wspólnie przed dniem zawarcia 

umowy, dostarczona będzie Zamawiającemu umowa regulująca zasady współpracy 

uczestników postępowania, tj. 

 umowę konsorcjum spełniającą następujące wymagania (powinna być 

sporządzona w formie pisemnej i zawierać co najmniej: oznaczenie stron 

(firma (nazwa), adres, formę organizacyjno-prawną, wskazanie rejestrów 

lub ewidencji działalności gospodarczej; cel gospodarczy; zakresy zadań 

poszczególnych uczestników konsorcjum; odpowiedzialność solidarną 

uczestników konsorcjum; okres obowiązywania umowy; zasady partycypacji 

w zyskach oraz kosztach związanych z realizacją wspólnego celu 

gospodarczego; określenie sposobu reprezentacji konsorcjum;  

 umowy spółki cywilnej. 

i) Zamawiający nie przewiduje zaliczek na poczet wykonania zamówienia 

 

 

       23. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO 

TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  

Wszelkie przyszłe zobowiązania Wykonawcy związane z umową oraz postanowienia w sprawie 

zamówienia publicznego na DOSTAWĘ RYB I PRODUKTÓW MROŻONYCH DO „SOLPARK 

KLESZCZÓW” SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KLESZCZOWIE, przy ul. Sportowej 8                      
i ul. Sportowej 3 określone zostały w projekcie umowy - załącznik Nr 9 do SIWZ. 

 

24. ZAWARCIE UMOWY 

24.1. Zawarcie umowy nastąpi w terminie określonym w art. 94 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

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

powiadomiony o decyzji Zamawiającego odnośnie rozstrzygnięcia postępowania  

i zaproszony do podpisania umowy. Umowa może być podpisana w terminie nie krótszym 

niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty w sposób określony w art. 

27 ust. 2 ustawy Pzp albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób. Zamawiający 

zawrze umowę przed upływem tego terminu jeżeli w postępowaniu o udzielenie 
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zamówienia została złożona tylko jedna oferta zgodnie z  art. 94 ust. 2 pkt. 1) lit.a) ustawy 

Pzp. lub zajdą okoliczności, o których mowa w art.94 ust. 2 pkt. 3 lit.a) ustawy Pzp. 

24.3. 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. 

 

25. POUCZENIE O ŚRODKACH PRAWNYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCOM 

25.1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają 

oni interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieś  szkodę w wyniku 

naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. 

25.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również 

organizacjom zrzeszającym Wykonawców wpisanych na listę organizacji uprawnionych 

do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa UZP. 

25.3. Środkami ochrony prawnej są odwołanie i skarga do sądu. 

25.4. Odwołanie przysługuje jedynie od niezgodnej z przepisami Ustawy czynności 

Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub 

zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy. 

25.5. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: opisu sposobu dokonywania oceny 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wykluczeniu odwołującego z postępowania 

o udzielenie zamówienia, odrzucenie oferty odwołującego. 

25.6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo 

elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za 

pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 

25.7. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do 

wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 

upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią 

odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii 

nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów 

określonych w art. 27 ust. 2 ustawy. 

25.8. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, 

kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie 

internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana 

specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego. 

25.9. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni 

od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes  

w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie 

przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej 

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy 

wnoszącemu odwołanie. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, 

stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby 

odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron. Czynności uczestnika 

postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami  

i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu,  

o którym mowa w art. 186 ust. 3 ustawy, przez uczestnika, który przystąpił do 

postępowania po stronie zamawiającego. 
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25.10. Na orzeczenie KIO, stronom oraz uczestnikom postępowania  odwoławczego przysługuje 

skarga do sądu. 

25.11. Szczegóły dotyczące środków ochrony prawnej zostały zawarte w Dziale VI Ustawy Pzp. 

 

26. WARUNKI PŁATNOŚCI 

26.1. Zamawiający ureguluje  przelewem  należność  z tyt. wykonanych dostaw  w terminie           

14 dni od  otrzymania  faktury VAT  od  Wykonawcy. 

26.2. Faktury będą wystawiane po każdej dostawie na podstawie protokołów odbiorów dostaw 

podpisanych przez strony po każdej dostawie.  

 

27. TRYB WPROWADZANIA EWENTUALNYCH ZMIAN W SIWZ 

27.1. W uzasadnionych przypadkach, zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie 

wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza na stronie 

internetowej. 

27.2. Zamawiający przedłuża termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści, SIWZ 

niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. 

27.3. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich 

Wykonawców, którym przekazano SIWZ i zamieszcza tę informację na stronie 

internetowej. 

 

 

28. ZMIANY UMOWY 

28.1. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

28.2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy oraz określa następujące warunki 

zmiany: 

28.2.1. zmiany środka transportu przy pomocy którego Wykonawca będzie realizował 

zamówienie – w  przypadku, gdy Wykonawca nie będzie korzystać przy wykonywaniu 

zamówienia ze środka transportu wskazanego w załączniku nr 2 do umowy (np. gdy 

ulegnie awarii) obowiązany jest wskazać inny środek transportu przystosowany do 

przewozu produktów objętych przedmiotem niniejszego zamówieniem, 

28.2.2. sprostowania oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych. 

28.3. Strony zgodnie oświadczają, że w przypadku nie uzyskania przez Zamawiającego zgody 

odpowiednich organów administracyjnych uprawniających do wykonywania przez 

Zamawiającego usług gastronomicznych bądź cofnięcia zgody lub wstrzymania takiej 

zgody oraz gdy świadczenie usług gastronomicznych w Solpark-u byłoby deficytowe  

i zagroziłoby to wypłacalności spółki, Zamawiającemu przysługuje prawo do 

jednostronnego odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia zaistnienia tych zdarzeń. 

W przypadku odstąpienia od Umowy z tego powodu  przez Zamawiającego Wykonawcy 

nie przysługują względem Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze, na co Wykonawca 

wyraża  zgodę i zrzeka się tym samym ewentualnych roszczeń z tego tytułu. 

28.4. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu rozpoczęcia realizacji usług w przypadku 

przedłużenia się procedury wyboru Wykonawcy. 

28.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z części przedmiotu zamówienia  

w zależności od rzeczywistych potrzeb w okresie obowiązywania niniejszej umowy.  



22 

W zależności od rzeczywistych potrzeb w okresie obowiązywania niniejszej umowy 

wynikających z diet klientów oraz ze zmiennej ilości klientów Zamawiającego 

uzależnionych od zakresu zarezerwowanych szkoleń, konferencji, eventów, sezonu  

w związku z zakresem świadczonych usługi i prowadzonej przez Zamawiającego 

działalności. Przedmiot zamówienia jest określony kalkulacyjnymi wartościami, które nie 

mogą stanowić podstawy do roszczeń ze strony wykonawcy w przypadku zamówienia 

mniejszej ilości przez Zamawiającego.  

 

29. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

29.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w przypadkach 

określonych ustawą Prawo zamówień publicznych. O unieważnieniu postępowania 

Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się  

o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem 

terminu składania ofert lub złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po 

upływie terminu składania ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

29.2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

 

 

Specyfikację sporządził: 

 

Strona formalno-prawna: 

 

Strona merytoryczna: 

 

 

Specyfikację zatwierdził:   Kierownik Zamawiającego ………………………………………………… 

 

 
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy  

Załącznik nr 2 – Kalkulacja cenowa produktów 

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu warunków  określonych przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych  

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w zakresie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych  

Załącznik nr 5 – Oświadczenie Wykonawcy, należącego do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 07.70.331, z późn. zm). 

Załącznik nr 6 – Wykaz wykonanych / wykonywanych zamówień. 

Załącznik nr 7 - Oświadczenie dot. wdrażania systemu HACCP. 

Załącznik nr 8 – Wykaz urządzeń niezbędnych do realizacji zamówienia 

Załącznik nr 9 - Wzór umowy 

Załącznik nr 10 - Oświadczenie o posiadaniu zaświadczeń sanitarno - epidemiologicznych 
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Załącznik nr 1 do SIWZ       CRZPU/25/2014 

    

   

 

    

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

Pieczęć nagłówkowa Wykonawcy 

Dane kontaktowe: 

Tel……………………………….…. 

Fax ………………………………... 

E-mail …………………………. 

                   …………………..…… 

         miejscowość, data  

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 
1. W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest udzielenie 

zamówienia publicznego na DOSTAWĘ RYB I PRODUKTÓW MROŻONYCH                         

do „SOLPARK KLESZCZÓW” Sp. z o.o. z siedzibą w Kleszczowie, przy ul. Sportowej 8                              

i ul. Sportowej 3 SKŁADAM OFERTĘ w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia pkt. 4.1 i postanowieniami 

wzoru umowy oferuję realizację zamówienia za: 
 

1a) łącznie kwotę netto .................................................................................PLN***, 

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

 

1b) plus podatek VAT ……….. % 

co stanowi kwotę …………………………………………………………… PLN 

słownie: ………………………………………………………………………………… PLN 

 

1c) co stanowi łącznie kwotę  brutto ….…..........................................................PLN,  

słownie…………………………………………………………………………………...PLN 

 

Zamawiający sugeruje, że cena ofertowa zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem 

przedmiotu zamówienia.   

1.1 Wykonawca w pkt.1 ppkt. 1a niniejszego formularza ofertowego określi łączną kwotę netto 

realizacji wynikającą z  sumy kolumny IX, wiersz od 1 do 68 wskazanych w załączniku nr 2 

(Kalkulacja cenowa) do SIWZ. Wykonawca określi również w tym samym pkt. Formularza 

ofertowego – pkt. 1 ppkt. 1c - łączną kwotę brutto realizacji zamówienia wynikającą  

z  sumy kolumny VIII, wiersz od 1 do 68 wskazanych w załączniku nr 2 do SIWZ.  
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2. Oświadczamy, że zrealizujemy zamówienia cząstkowe (wartość brutto pojedynczej dostawy od, 

której Wykonawca uzależnia przyjęcie pojedynczego zamówienia realizacji) przy ich minimalnej 

wartości w ………………………… zł brutto. 

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SIWZ i wzorem umowy i nie wnosimy do nich zastrzeżeń 

oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte. Oświadczamy, że  uważamy się  za  związanych ofertą  

przez okres 30 dni. 

4. W przypadku wyboru Naszej oferty, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie 

wskazanym przez Zamawiającego. 

5. Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty  

i wykonania zamówienia. 

6. Nie wyrażamy zgody na udostępnienie innym uczestnikom postępowania zawartych w Naszej 

ofercie informacji  stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa: 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

7. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty**: 

1)   

2)   

3)   

4)   

5)   

6)   

7)   

8)   

9)   

10)   

 

8. Oświadczamy, że niniejszą ofertę składają niżej wymienieni Wykonawcy występujący jako 

konsorcjum/spółka cywilna*. 

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  umowy. 

9. Zapłata  faktur  wystawionych przez  Wykonawcę,   nastąpi  w  ciągu  14 dni,  od  dnia  

otrzymania  faktury  VAT  przez  Zamawiającego.  

10. Oświadczamy, że  akceptujemy  warunki trybu przetargu nieograniczonego.   
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11. W przypadku wygaśnięcia  w trakcie  wykonywania przedmiotu  zamówienia  dotychczasowej  

polisy  o  odpowiedzialności  cywilnej w zakresie prowadzenia  działalności  gospodarczej,  

zobowiązujemy się  do  podpisania  kolejnej  polisy stanowiącej  jej  kontynuację, z  zachowaniem  

ciągłości  ubezpieczenia  o odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej  działalności 

gospodarczej. 

12. Zobowiązujemy się do wykonania zleconej Usługi zgodnie z wymaganiami wskazanymi w SIWZ, 

postanowieniami Umowy (załącznik nr 9 do SIWZ) oraz innych aktów prawnych powszechnie 

obowiązujących, uzupełniających podaną regulację prawną. 

13. Dotyczy podwykonawców: 

13.1. Następującą część przedmiotu zamówienia zamierzamy zlecić podwykonawcom (opisać tę 

Część) ……………………………………………………………………….…… …………... 

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

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

13.2.  Jeżeli wykonawca nie poda żadnej informacji w punkcie 13, zamawiający potraktuje to jako 

informację, że wykonawca nie zamierza powierzyć wykonania żadnej części zamówienia 

podwykonawcom. 

14. Oświadczamy, że nie przynależymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5) 

ustawy Pzp w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 

(Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) 

  

 Podpis i pieczątka osoby/osób uprawnionych do 

występowania w imieniu Wykonawcy  

 

*** uwaga! Wyliczyć należy zgodnie z pkt. 1.1. formularza ofertowego oraz pkt.20 ppkt.20.1. SIWZ 

** W tym miejscu Wykonawca  zobowiązany jest wyszczególnić wszystkie dokumenty, jakie załączone zostały do  Oferty.  

* Niepotrzebne  skreślić 
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Załącznik nr 2 do SIWZ CRZPU/25/2014 

 

K A L K U L A C J A   C E N O W A  

(opis przedmiotu zamówienia) 

Lp. Produkt Ilość Jednostka 

Cena 
jednostkowa 
bez podatku 

VAT 
za 1 szt./ 1 op. 

/ 1 kg  

Cena 
jednostkowa 
z podatkiem 

VAT 
 

Stawka 
podatku 
VAT w % 

Całkowita cena 
brutto 

Całkowita cena 
netto 

I II III IV V VI VII VIII IX 

1 Śledzie solone typu matias op. 5kg  50 op.      

2 Śledzie marynowane  80 kg      

3 Makrela wędzona 80 kg      

4 
Filet mrożony dorsz IQF (Individually 
Quick Frozen) 

120 kg      

5 
Filet mrożony morszczuk IQF 
(Individually Quick Frozen) 

40 kg      

6 
Filet mrożony panga IQF (Individually 
Quick Frozen) 

1 000 kg      

7 
Filet mrożony tilapia IQF (Individually 
Quick Frozen) 

40 kg      

8 Paluszki rybne 264 kg      

9 
Łosoś mrożony filet IQF (Individually 
Quick Frozen) 

32 kg      

10 
Pstrąg mrożony patroszony IQF 
(Individually Quick Frozen) 

300 kg      

11 Kawior  opakowanie 50g 64 op.      

12 
Krewetki typu tygrysiego, surowe, bez  
skorupy typu Black Tiger 16x9  

20 kg      

13 
Halibut mrożony tusza IQF (Individually 
Quick Frozen) 

40 kg      

14 
Karp mrożony patroszony IQF 
(Individually Quick Frozen) 

100 kg      
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15 Flądra filet IQF 60 + luz 5 kg Castelmar 40 kg      

16 Paluszki krabowe 20 kg      

17 
Mrożonka mieszanka warzywna op. 2,5 kg 
siedmioskładnikowy 

480 op.      

18 Mrożonka  włoszczyzna paski op. 2,5kg 480 op.      

19 Mrożonka kalafior op. 2,5kg 800 op.      

20 Mrożonka brokuły op. 2,5kg 800 op.      

21 Mrożonka groszek z marchewką op. 2,5kg 416 op.      

22 Mrożonka fasola szparagowa op. 2,5kg 300 op.      

23 Mrożonka marchew  mini op. 2,5kg 300 op.      

24 Szpinak mrożony op.  2,5kg 200 op.      

25 
Frytki cienkie, proste i długie typu 
„Awiko” lub produkt równoważny 2.5 kg 
………………………………………………………… 

1 062 op.      

26 
Ziemniaki kulki typu „Awiko”  2.5 kg lub 
produkt równoważny 
………………………………………………………….. 

532 op.      

27 
Ziemniaki półksiężyce typu „Awiko”  2.5 
kg lub produkt równoważny 
……………………………………………………………… 

532 op.      

28 
Krewetki typu koktajlowe, gotowane, bez 
skorupy  

20 kg      

29 Mieszanka kompotowa op. 2,5kg 820 op.      

30 Jagoda  op. 2,5 kg 50 op.      

31 Malina op. 2,5 kg 50 op.      

32 Truskawka op. 2,50 kg 40 op.      

33 Kabaczek op. 2,5 kg 30 op.      

34 Bakłażan op. 2,5 kg 30 op.      

35 Czereśnia op. 2,5 kg 70 op.      
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36 Kurka op. 2,5 kg 12 op.      

37 Borowik op. 2,5 kg 16 op.      

38 Borowik cały  op. 2,5 kg 10 op.      

39 Kalafior Romanesco  op. 2,5 kg 40 op.      

40 Ziemniaki talarki op. 2,5 kg 500 op.      

41 Frytki Steakhause 2,5 kg 200 op.      

42 Stelchausy  op. 2,5 kg 200 op.      

43 
Cukinia duet żółta i zielona 2,5 kg.  Typu 
Bonduelle lub produkt równoważny 
……………………………………………………………… 

40 op.      

44 
Cukinia grillowana 1 kg  typu Bonduelle 
lub produkt równoważny 
……………………………………………………………… 

40 op.      

45 
Groszek cukrowy strączki 2,5kg  tupu 
Bonduelle lub produkt równoważny 
……………………………………………………………. 

40 op.      

46 
Jagnęcina gicz tylna kg typu DNHS lub 
produkt równowazny 
…………………………………………………………… 

10 kg      

47 
Jagnęcina kotlet  z/k  kg typu DNHS lub 
produkt równoważny 
……………………………………………………………… 

10 kg      

48 
Jeżyna mrożona  2,5 kg typu Cajdex lub 
produkt równoważny 
……………………………………………………………… 

50 op.      

49 
Kalmary Pierścienie Panir  1 kg typu Baltic  
United  lub produkt równoważny 
…………………………………………………………… 

15 kg      

50 
Marchew paryska 2,5 kg typu Oerlemans 
lub produkt równoważny 
……………………………………………………………… 

200 op.      

51 
Marchew z groszkiem 2,5 kg typu Iglotex 
lub produkt równoważny 
……………………………………………………………… 

200 op.      
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52 
Mieszanka chińska 1 kg typu Bonduelle  
lub produkt równoważny 
……………………………………………………………… 

50 kg      

53 
Mieszanka Kalifornia 2,5 kg typu 
Bonduelle lub produkt równoważny 
……………………………………………………………… 

100 op.      

54 
Mieszanka Kolorado 2,5 kg typu Bonduelle 
lub produkt równoważny 
……………………………………………………………… 

100 op.      

55 
Mintaj kostka  biała z fileta 5 kg  typu VICI 
lub produkt równoważny 
……………………………………………………………… 

100 kg      

56 

Miruna filet Z/S SHP 110-170 6,8 KG 
DNHS TYPU FRIOSUR lub produkt 
równoważny 
…………………………………………………………… 

70 kg      

57 

Okoń  Nilowy filet b/s 300-500 6 kg  typu 
Castelmar /Tritton lub produkt 
równoważny 
…………………………………………….……………… 

30 kg      

58 
Groszek Zielony 2,5 kg typu Iglotex lub 
produkt równoważny 
……………………………………………………………… 

150 kg      

59 
Włoszczyzna  10 kg typu Bistro Horeca  
lub produkt równoważny 
……………………………………………………………… 

200 op.      

60 
Bułka mrożona do  hot-doga francuskiego 
op. 40 szt. 

100 op.      

61 Bułka mrożona  do hamburgera 70 g 2 400 szt.      

62 Bułka mrożona do hamburgera 80 g 2 400 szt.      

63 Bułka mrożona do kebabu op. 20 szt. 120 op.      

64 Zapiekanka mrożona 2 200 szt.      

65 Hamburger kotlet op. 24 szt. 200 op.      

66 Placki ziemniaczane 1,5 kg typu  Frites 30 op.      
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67 Łosoś cały patroszony  30 kg      

68 
Prom Dollar (talarki ziemniaczane) 2,5 kg 
typu Iglotex lub produkt równoważny 
……………………………………………………………. 

200 op.      

SUMA ŁĄCZNIE   
 

 

 

 

 

 

 

 

Uwaga!  

W łączną wartość oferty należy wliczyć ceny jednostkowe ryb i produktów mrożonych oraz koszty  ich dostarczania do placówek Zamawiającego i 

wyładunku do pomieszczenia wskazanego przez przedstawiciela Zamawiającego, koszty opakowań.  

 

W przypadku gdy Wykonawca będzie oferował artykuł równoważny, ma obowiązek zaznaczyć ten fakt w formularzu kalkulacji cenowej, wpisując 

asortyment równoważny. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez 

Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania stawiane przez Zamawiającego. Nie wskazanie 

produktów równoważnych traktowane będzie, jako deklaracja zastosowania produktów wymienionych w dokumentacji przetargowej 

 

 

 

 

 

 

..................................                                                                                       ................................................................................................. 
     /miejscowość, data/                                                                                                                           /podpis Wykonawcy / osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy / pełnomocnika/ 
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Załącznik nr 3 do SIWZ CRZPU/25/2014 
 

       

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

Pieczęć nagłówkowa Wykonawcy 

                   …………………..…… 

         miejscowość, data  
 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 

o spełnieniu warunków określonych przepisami 

art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  

(teks jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1232) 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia tj. na dostawę ryb  

i produktów mrożonych do „SOLPARK KLESZCZÓW” Sp. z o.o. oświadczam(my), że firma, 

którą reprezentuję: 

 

   

1) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

 

2) posiada wiedzę i doświadczenie; 

 

3) dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi  

do wykonania zamówienia; 

 

4) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 

 

 

  

 
podpis Wykonawcy  / osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy / Pełnomocnika 
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Załącznik nr 4 do SIWZ CRZPU/25/2014 

 
   

  

  

  

Pieczeń nagłówkowa Wykonawcy 
  

  

  

  Miejscowość, data 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 

o braku podstaw do wykluczenia 

w zakresie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  

(teks jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1232) 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia tj. na dostawę ryb  

i produktów mrożonych do „SOLPARK KLESZCZÓW” Sp. z o.o. oświadczam(my), że nie 

podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, 

o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z którym,  

z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 

 

 1) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono,  

z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony 

prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez 

likwidację majątku upadłego; 

 

 2) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem 

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

wykonania decyzji właściwego organu; 

 

 3) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku  

z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących 

pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 

przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia 

korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału  

w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 

przestępstwa skarbowego; 

 

 4) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku  

z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących 

pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 

przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia 

korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału  

w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 

przestępstwa skarbowego; 

 

 5) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo 

popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko 

prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 
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przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione 

w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo 

udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 

przestępstwa skarbowego; 

 

 6) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza 

prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 

przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko 

obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 

majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej 

grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

 

 7) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za 

przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo 

przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, 

przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 

przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo 

skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

 

 8) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie 

przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. 

 

  9) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo,  

o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się 

wyroku; 

10) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką 

komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka 

zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie 

skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r.  

o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku; 

 

 

  

 podpis Wykonawcy  / osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy / Pełnomocnika 
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Załącznik nr 5 do SIWZ 

CRZPU/25/2014 

 

   

  

  

  

Pieczeń nagłówkowa Wykonawcy 
  

  

  

  Miejscowość, data 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 

dotyczące art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  

(teks jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1232) 

 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia tj. na dostawę ryb  

i produktów mrożonych do „SOLPARK KLESZCZÓW” Sp. z o.o. oświadczam(my), że 

 

1) * nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo 

zamówień publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji  

i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) * 

 

2) *  należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 

(Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), tym samym zgodnie z postanowieniami art. 26 ust. 2d 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2014 r. poz. 1232) w załączeniu przedkładam 

listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.  

 

  

 
podpis Wykonawcy  / osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy / Pełnomocnika 

 

 

 
* niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 6 do SIWZ CRZPU/25/2014 

   

  

  

Pieczeń nagłówkowa Wykonawcy 
  

 

  Miejscowość, data 

 

W Y K A Z 

wykonanych lub wykonywanych dostaw 
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia tj. na dostawa ryb i produktów mrożonych do „SOLPARK KLESZCZÓW” Sp. z o.o. przedstawiam 

wykaz wykonanych lub wykonywanych głównych dostaw w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu do składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy, w tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie co najmniej dwa zamówienia odpowiadające swoim rodzajem i wartościom dostawom stanowiącym przedmiot 

niniejszego postępowania, tj. związane z dostarczaniem ryb i produktów mrożonych z czego jeden o wartości co najmniej 40.000,00 zł (łącznie z podatkiem VAT) oraz  

z załączeniem dowodów potwierdzających, że usługa ta została wykonana lub jest wykonywana należycie. 

 

 

Lp. 

 
Nazwa i adres  

Odbiorcy dostaw 

Daty wykonania lub 

wykonywania (od dnia do 

dnia) 

Wartość brutto dostaw 
(w przypadku dostaw aktualnie realizowanych i 

niezakończonych 

– wskazać wartość dostaw na dzień 

upływu terminu składania ofert) 

Przedmiot dostaw 

1 

 

 

 

 

 

 

 

   

2 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 podpis Wykonawcy  / osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy / Pełnomocnika 
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Załącznik nr 7 do SIWZ CRZPU/25/2014 

   

  

  

  

Pieczeń nagłówkowa 

Wykonawcy 
  

  

  

  Miejscowość, data 
 

O Ś W I A D C Z E N I E 
 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia tj. na dostawę ryb  

i produktów mrożonych do „SOLPARK KLESZCZÓW” Sp. z o.o. oświadczam(my), że firma, 

którą reprezentuję: 

 

1) jest w trakcie wdrażania systemu HACCP w zakładzie produkcji / obrotu artykułami 

rolno-spożywczymi będącymi przedmiotem zamówienia,* 

 

 

 

 

 

 

  

 
podpis Wykonawcy  / osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy / Pełnomocnika 

 
 

* niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 8 do SIWZ CRZPU/25/2014 

   

  

  

  

Pieczeń nagłówkowa Wykonawcy 
  

  

  

  Miejscowość, data 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 
 

 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia tj. na dostawa ryb  

i produktów mrożonych do „SOLPARK KLESZCZÓW” Sp. z o.o.  z siedzibą w Kleszczowie, 

przy ul. Sportowej 8 i ul. Sportowej 3 oświadczam(my), że: 

 

 

1) posiadam(y) specjalistyczne pojazdy do przewozu ryb i produktów mrożonych w warunkach 

określonych w SIWZ. 

 MARKA POJAZDU NUMER REJESTRACYJNY 

1   

2   

3   

 

Jestem świadom(a) odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń wynikających  

z Kodeksu Karnego. 

 

  

 podpis Wykonawcy  / osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy / Pełnomocnika 
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Załącznik nr 9 do SIWZ CRZPU/25/2014 

 

WZÓR UMOWY  
 

w dniu ………………………. r. w Kleszczowie pomiędzy:  

 

„SOLPARK KLESZCZÓW” Sp. z o.o. z siedzibą w Kleszczowie przy ul. Sportowej 8, 97-410 

Kleszczów, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla 

Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

KRS 0000333269 posiadająca kapitał zakładowy w kwocie 5.500.000,00 zł oraz posiadającą  

NIP: 7692180239, REGON: 100686253, reprezentowaną przez: 

 

Piotra Stawskiego – Prezesa Zarządu  

 

zwaną dalej  Zamawiającym,   

 

 

a 

 

Panią / Panem ...............imię i nazwisko ............................, prowadzącą / prowadzącym działalność 

gospodarczą pod nazwą ................................................... z siedzibą w ................... (...-..................), 

przy ul. .........................................., posiadającym REGON ............................. oraz NIP 

............................., wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

(www.firma.gov.pl) według stanu na dzień ................. r.,  

 

lub 

 

........................................, z siedzibą w ...........................(...-.... …………………………) przy ul. 

............................., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez ........................... pod nr 

KRS ............................., posiadającą REGON ............................ oraz NIP ............................................,  

 

posiadający certyfikat HACCP wystawiony na Wykonawcę/zaświadczenie właściwego organu 

Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub Inspekcji Weterynaryjnej o sprawowaniu nadzoru nad 

stosowaniem zasad wdrożonego systemu HACCP/ składający oświadczenie o wdrażaniu w zakładzie 

produkcji HACCP/ i Decyzję/Zaświadczenie Powiatowej Inspekcji Sanitarnej/ Państwowej Inspekcji 

Weterynaryjnej/  w sprawie wpisu do rejestru/zatwierdzeniu zakładu, które to dokumenty odpowiednio 

stanowią Załącznik numer 6 i 7 do Umowy. 

 

reprezentowaną przez:  

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

 

zwaną/ym dalej  Wykonawcą ,   

 

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 
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2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1232) według procedury dla wartości 

przedmiotu zamówienia poniżej progów unijnych, zawarto umowę o następującej treści: 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy są dostawy ryb i produktów mrożonych  do „SOLPARK KLESZCZÓW” 

Sp. z o.o. w Kleszczowie, wysokiej jakości, spełniające wymagania  dotyczące przechowywania, 

pakowania i transportu zawarte w Polskich Normach oraz posiadające ważne terminy 

przydatności do spożycia (nie krótszy niż ¾ okresu przydatności od daty produkcji), zapewniające 

bezpieczeństwo konsumenta, odpowiadające jakości handlowej określonej w obowiązujących 

przepisach i deklarowanej przez producenta w jego oznakowaniu. Ilość, rodzaj, cena towarów 

została określona w zał. nr 1 do niniejszej umowy (załącznik nr 2 do SIWZ). 

2. Zamawiane produkty dostarczane będą przez Wykonawcę w opakowaniach, z materiałów 

przeznaczonych do kontaktów z żywnością. Opakowania te muszą zapewnić pełną identyfikację 

w tym nazwę produktu, nazwę dostawcy (producent i adres), procentową zawartość ryby/fileta, 

datę przydatności do spożycia (nie krótszy niż ¾ okresu przydatności od daty produkcji) oraz inne 

elementy wymagane przepisami prawa. Opakowania jednostkowe dla produktów muszą być 

suche, czyste i bez uszkodzeń mechanicznych i obcych zapachów oraz  powinny zapewnić 

ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz zanieczyszczeniem, jak również odpowiednie 

warunki w czasie przechowywania i transportu, w szczególności: 

d) ryby mrożone - opakowanie zewnętrzne: szczelne, woskowane kartony, wewnętrzne: 

folia; warstwy filetów przełożone folią, elementy nie posklejane, łatwe wydobywanie 

pojedynczych elementów  z bloku, bez konieczności rozmrażania całości 

e) ryby solone (płaty śledziowe majtasy) - wiaderka, 

f) ryby wędzone - kartony  z pergaminem wewnątrz, 

3. Termin przydatności , o którym mowa w ust. 2  niniejszego paragrafu , będzie liczony od dnia 

dostawy artykułów  do Zamawiającego. 

4. Wykonawca zobowiązany jest dostarczać towar, świeży, wysokiej jakości sensorycznej 

i mikrobiologicznej,  spełniający parametry jakościowe wynikające z Polskich Norm przenoszące 

europejskie normy zharmonizowane  lub z Polskich Norm dla danego asortymentu,                              

w szczególności określone w poniższych aktach prawnych: 

a) Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r.          

Nr 136, poz. 914 z późn. zm.) lub ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia 

zwierzęcego (Dz. U. 2014 poz. 1577 j.t.); 

b) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie 

znakowania środków spożywczych ( Dz. U. z 2014 r., poz. 774); 

c) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie dozwolonych 

substancji dodatkowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 232, poz. 1525, z późn. zm.); 

d) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 września 2010 r. w sprawie substancji 

wzbogacających dodawanych do żywności ( Dz. U. z 2010 r. Nr 174, poz. 1184); 

e) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie 

wzoru świadectwa jakości handlowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 230, poz. 1932). 

5. Wykonawca oświadcza, że spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie mu 

przedmiotowego zamówienia publicznego. 

6. Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie kwalifikacje, uprawnienia, doświadczenie  

niezbędne do wykonania umowy oraz zobowiązuje się do jej wykonania z zachowaniem należytej 

staranności wymaganej w stosunkach tego rodzaju.  
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7. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności wszystkich informacji uzyskanych 

przez niego w związku z zawarciem umowy. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za 

zachowanie w poufności ww. informacji. 

8. Wykonawca jest zobowiązany do udzielania Zamawiającemu, na jego żądanie, wszelkich 

wiadomości o przebiegu realizacji umowy przez Wykonawcę. 

§ 2 

Przedmiot umowy będzie świadczony przez Wykonawcę w okresie: od dnia 01.01.2015 r. do 

31.12.2015 r.  

§ 3 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego na 

własny koszt oraz przy pomocy specjalistycznego środka transportu przystosowanego do 

przewozu ryb i produktów mrożonych oraz spełniającego wymogi sanitarne do obiektu 

„SOLPARK KLESZCZÓW” Sp. z o.o., przy ul. Sportowej 8 oraz przy ul. Sportowej 3  

w Kleszczowie, wyszczególnionego/ych w wykazie pojazdów stanowiącym załącznik nr 2 do 

umowy.  

2. Dostawa i wyładunek dokonywany będzie do pomieszczenia wskazanego przez przedstawiciela 

Zamawiającego (strefa magazynowa lub strefa przyjęcia towaru) siłami Wykonawcy.  

3. Dostawa następować będzie w dniach pracy obiektu (od poniedziałku do soboty z wyłączeniem 

dni ustawowo wolnych od pracy),  sukcesywnie , nie częściej niż  3(trzy) razy w tygodniu,            

w godzinach określonych przez Zamawiającego tj.  6.30 – 7.30. W przypadku stosunkowo małej 

ilości tygodniowej dostaw towaru – w zakresie planowanego terminu dostawy – Zamawiający 

może uwzględnić sugestię Wykonawcy. 

4. Dostawa następować będzie na podstawie pisemnego zamówienia wysłanego w formie 

elektronicznej na adres e-mail ………………………………………… z potwierdzeniem 

przyjęcia zamówienia wysłanym na adres e mail, z którego zamówienie zostało złożone                    

w terminie nie później niż 6 godzin od złożenia zamówienia i ze wskazaniem planowanej daty            

i godziny dostawy mając na uwadze ust.6 b,  a w sytuacji gdy korzystanie ze skrzynki e-mailowej 

będzie niemożliwe z powodu usterek technicznych dopuszcza się przekazanie zamówienia: 

1) faksem na numer …………………….. z wynikiem OK./ WYSŁANIE UDANE. 

 u Zamawiającego 

2) lub złożenie telefonicznie na numer ………………………….  

Zamawiający zastrzega sobie możliwość korekty zamówienia do godziny 15.30 przed dniem                

realizacji.  

5. Termin realizacji zamówienia przez Wykonawcę nie może być dłuższy niż 2 (słownie: dwa) dni 

robocze od dnia przesłania zamówienia przez Zamawiającego. 

6. Zamawiający w zamówieniu wyszczególni: 

a. nazwę asortymentu i ilość, 

b. termin realizacji dostawy, 

c. ewentualne specyficzne warunki zamówienia.  

7. Przedmiot zamówienia dostarczany będzie w ilościach określonych przez Zamawiającego  

w poszczególnych pojedynczych zamówieniach (nie dopuszcza się odchyleń w realizacji dostaw 

w stosunku do zamówienia).  

8. Wykonawca zrealizuje zamówienie przy jego minimalnej wartości w  ………………….. zł netto. 

9. Wykonawca zobowiązuje się posiadać przez okres realizacji niniejszej umowy aktualną polisę 

ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej 

lub inny dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia. na łączną sumę gwarancyjną 

co najmniej 100 000,00 PLN. W przypadku utraty ważności polisy ubezpieczeniowej lub innego 
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dokumentu  potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia w trakcie realizacji przedmiotu 

umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłużyć ważność polisy stosownym aneksem lub 

przedstawić nową polisę, pod warunkiem zachowania ciągłości okresu ubezpieczenia. 

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu kopię aneksu lub polisy 

poświadczoną ,,za zgodność z oryginałem” i oryginał do wglądu nie później niż na 7 dni przed 

upływem ważności dotychczasowej polisy. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę 

aneksu lub polisy lub przedstawienia aneksu lub polisy nie obejmującej ciągłości okresu 

ubezpieczenia lub nie zapłacenia poszczególnych rat składki w terminach, Zamawiający 

zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz 

naliczenia Wykonawcy kary umownej, o której mowa w § 10 ust.1 pkt.1. Kserokopia polisy 

ubezpieczeniowej stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy. 

§ 4 

1. Potwierdzeniem wykonania dostawy będzie protokół odbioru dostawy podpisany przez obie 

Strony, stanowiący załącznik nr 5. Wykonawca oświadcza, że osoba dostarczająca towar będzie 

uprawniona do podpisania protokołu w jego imieniu. 

2. Wykonawca zabezpieczy należycie dostarczany asortyment na czas przewozu: artykuły muszą być 

w prawidłowy sposób opakowane (tj. zabezpieczone przed szkodnikami lub zanieczyszczeniami  

i uszkodzeniami mogącymi powstać podczas ich transportu do miejsca przeznaczenia oraz  

w sposób gwarantujący świeżość i jakość artykułów) i ponosi całkowitą odpowiedzialność za 

dostawę i jakość dostarczonego asortymentu oraz za wady powstałe w czasie transportu. 

3. Zamawiający wymaga, aby: 

1) ryby i produkty mrożone dostarczane były w ilościach wg. zamówienia, 

2) dostarczane produkty spełniały wymogi jakościowe określone przez Zamawiającego w opisie 

przedmiotu zamówienia i umowie, 

3) dostarczane produkty były prawidłowo oznaczone (nazwa produktu, nazwa i adres 

producenta, skład, data przydatności do spożycia- nie krótsza niż ¾ okresu przydatności od 

daty produkcji. 

4. Przedstawiciel Zamawiającego w momencie odbioru przedmiotu umowy sprawdzi dostarczone 

zamówienie z wymaganiami określonymi dla asortymentu w opisie przedmiotu zamówienia, 

poprzez dokonanie oceny organoleptycznej i ilościowej zamówionego asortymentu. 

5. Zamawiający ma prawo odmowy przyjęcia asortymentu i żądania jego ponownej dostawy zgodnie  

z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub stwierdzono cechy 

dyskwalifikujące dostarczony towar w szczególności: 

1) jego złej jakości (artykuły nie spełniają wymagań jakościowych określonych w opisie 

przedmiotu zamówienia, w tym są uszkodzone, zanieczyszczone, występuje obcy nieswoisty 

zapach gnilny, jełki, kwaśny lub inny obcy, widoczne oznaki rozmrożenia, widoczna mazista, 

wysuszona tekstura tkanki mięsnej, poszarpane krawędzi, pozostałości wnętrzności, upłynął 

termin przydatności do spożycia)  

2) dostarczenia asortymentu niezgodnego z zamówieniem (m.in. niewłaściwe opakowanie, 

uszkodzone opakowanie,) 

3) dostarczenia asortymentu bez opakowań i nie oznakowanych opakowaniach opisem i nazwą 

producenta, datą przydatności do spożycia. nazwę produktu, wykaz surowców, masę 

jednostkową. 

6. W przypadku stwierdzenia niezgodności w zakresie opisanym w § 4 ust. 5 Zamawiający nie 

pokwituje odbioru towaru, którego wady lub braki zauważył oraz pozostawi towar do dyspozycji 

Wykonawcy, powiadamiając go niezwłocznie telefonicznie (nr tel. ………………..) lub pisemnie 

(e-mail:……………………..) o stwierdzonych brakach lub wadach. Wykonawca jest 
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zobowiązany niezwłocznie dostarczyć zakwestionowaną ilość artykułów wolną od wad. 

Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu dodatkowe wynagrodzenie. W przypadku 

niedostarczenia artykułu wolnego od wad Zamawiający zakupi ilość artykułu równą ilości 

reklamowanej partii tego artykułu u innego sprzedawcy na koszt Wykonawcy oraz obciąży 

Wykonawcę karą umowną zgodnie z § 10 ust. 1 pkt. 4.  

7. W przypadku dostarczenia produktów z wadami, stwierdzonymi podczas jego magazynowania, 

Zamawiający pozostawi towar do dyspozycji Wykonawcy, powiadamiając go niezwłocznie  

o stwierdzonych brakach lub wadach telefonicznie (………..…………) lub pisemnie (e-mail: 

………………………………..…) oraz potwierdzi to przesłaniem protokołu reklamacyjnego 

(załącznik nr 4 Umowy). Wykonawca zobowiązany jest od chwili otrzymania protokołu 

reklamacyjnego do wyeliminowania opisanych w nim wad, w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego, bez prawa żądania dodatkowych opłat z tego tytułu. pod rygorem naliczania 

kary umownej zgodnie z § 10 ust. 1 pkt. 4. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do pobrania prób zgodnie z obowiązującymi przepisami,  

w celu dokonania oględzin i badań przedmiotu umowy w laboratorium stacji sanitarno – 

epidemiologicznej. Badanie zlecone zostanie przez Zamawiającego w przypadku stwierdzenia 

niezgodności jakościowych dostarczonego towaru i braku skutecznych działań naprawczych ze 

strony Wykonawcy.  

9. Koszty badań laboratoryjnych ponosi strona, której ocena jakości okaże się niezgodna z oceną 

stacji sanitarno – epidemiologicznej.  

10. Orzeczenie jakościowe wydane przez laboratorium stacji sanitarno – epidemiologicznej będzie 

ostateczną podstawą do określenia jakości towaru.  

11. W przypadkach określonych w ust. 5-7, przedstawiciel Zamawiającego odmówi podpisania 

dokumentu faktury, a w przypadku przyjęcia i podpisania dokumentu faktury, przedstawiciel 

Zamawiającego wyznaczy Wykonawcy termin odbioru partii nie spełniającej wymagań, 

określonych w opisie przedmiotu zamówienia, i dostarczenia partii spełniającej wymagania,  

a termin zapłaty faktury (jeżeli została dostarczona wraz z zamówieniem) liczyć się będzie od daty 

dostarczenia partii spełniającej wymagania. 

12. Jeżeli Wykonawca przekroczy wskazany na podstawie ust. 6 lub 7  termin, to będzie uważany za 

pozostającego w opóźnieniu, rodząc obowiązek zapłaty kary umownej na pisemne żądanie 

Zamawiającego.  

13. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy Wykonawca nie dostarczy zamówienia  

w wyznaczonym terminie oraz nie powiadomi przedstawiciela Zamawiającego o przyczynach,  

a brak zamówienia skutkować będzie zagrożeniem dla działalności (brak możliwości 

przygotowania posiłków), przedstawiciel Zamawiającego dokona zakupu u innego wykonawcy 

asortymentu, który był zamówiony, i obciąży poniesionymi kosztami Wykonawcę (faktura czy 

rachunek zostanie wystawiony na Wykonawcę) a w przypadku gdy faktura lub rachunek zostanie 

wystawiony na Zamawiającego – kwota zostanie potrącona z bieżącego wynagrodzenia 

Wykonawcy. 

14. W trakcie realizacji umowy Wykonawca zobowiązuje się udostępnić miejsce, w którym prowadzi 

działalność / zakład celem przeprowadzenia przez Zamawiającego kontroli (na każde żądanie 

Zamawiającego) w zakresie:  

a) stosowania systemu HACCP 

b) procesów technologicznych, 

c) jakości surowców użytych do produkcji, 

d) stanu sanitarno – higienicznego pomieszczeń, urządzeń i maszyn produkcyjnych, 

e) higieny osobistej zatrudnionego personelu, 

f) warunków socjalnych, 
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g) warunków magazynowania surowców, produktów, 

h) sposobu transportu towaru. 

 

15. Stwierdzenie przez Zamawiającego niewłaściwych warunków potwierdzone kontrolą właściwej 

stacji Sanitarno Epidemiologicznej stanowi podstawę do naliczenia Wykonawcy kary umownej,  

o której mowa w § 10 ust. 1 pkt. 5 umowy. 

16. W przypadku wystąpienia zatruć spowodowanych złą jakością dostarczonych produktów 

wykonawca zobowiązany jest pokryć wszelkie powstałe z tego tytułu szkody, w tym  koszty 

leczenia osób poszkodowanych oraz kosztów przeprowadzenia koniecznych zabiegów sanitarnych 

oraz wszelkich innych roszczeń kierowanych z tego tytułu do Zamawiającego.  

§ 5 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej w postaci aneksu pod 

rygorem nieważności. 

2. Ilość asortymentu będącego przedmiotem zamówienia określona w kalkulacji cenowej produktów 

stanowiącej załącznik do SIWZ jest ilością szacunkową. Zamawiający zastrzega sobie prawo do 

jednostronnego ograniczenia ilości i związanej z nią wartości przedmiotu umowy do faktycznie 

zamówionego asortymentu w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego w okresie 

obowiązywania niniejszej umowy wynikających z rodzaju diet klientów oraz ze zmiennej ilości 

klientów Zamawiającego uzależnionych od zakresu zarezerwowanych szkoleń, konferencji, 

eventów, sezonu w związku z zakresem świadczonych usługi i prowadzonej przez 

Zamawiającego działalności. 

3. W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie korzystać przy wykonywaniu zamówienia ze środka 

transportu wskazanego w wykazie stanowiącym załącznik nr 2 do umowy (np. gdy ulegnie 

awarii) obowiązany jest wskazać inny środek transportu przystosowany do przewozu ryb  

i produktów mrożonych posiadający wymagane przez przepisy prawa ważne decyzje lub opinie 

lub zaświadczenia wydane przez właściwe organy. 

§ 6 

1. Wykonawca oświadcza, iż przedmiot umowy wykona bez udziału podwykonawców. LUB 

Wykonawca oświadcza, iż powierzy następujący zakres prac podwykonawcom: 

1) ………………………………………… 

2. Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć z podwykonawcą umowę, której zapisy nie będą naruszały 

postanowień niniejszej umowy. 

 

 

 

 

 

§ 7 

1. Wynagrodzenie za realizację w całości przedmiotu niniejszej Umowy określonego w §1 ust. 1 

mając na uwadze wykaz produktów i kalkulację cenową produktów stanowiącą załącznik nr 2          

do umowy  z zastrzeżeniem §5 ust. 2 oraz §8 ust. 1 i 6 strony Umowy  ustalają na kwotę: 

a. Netto ……………………………………  

(słownie:………………………………………………………………………………) 

b. Podatek VAT …………………………...  

(słownie:………………………………………………………………………………) 



44 

c. Brutto ……………………………………  

(słownie:………………………………………………………………………………) 

2. Wynagrodzenie o którym mowa w § ust. 1 uwzględnia koszty załadunku, transportu oraz 

rozładunku towaru w pomieszczeniach Zamawiającego. 

3. Wykonawca gwarantuje stałe ceny za wszystkie produkty z wykazu i kalkulacji cenowej 

produktów stanowiącej załącznik nr 1 do umowy przez cały okres trwania umowy 

4. W przypadku zmiany przepisów dotyczących ustawy o podatku od towarów i usług, strony 

obowiązywać będzie cena, z uwzględnieniem stawki VAT obowiązującej na dzień wystawienia 

faktury. 

5. Podstawą obliczenia wartości poszczególnych dostaw będą ceny jednostkowe netto za szt./op./kg 

produktu podane w ofercie Wykonawcy tj. w kalkulacji cenowej produktów załączonej do oferty 

Wykonawcy pomnożona prze ilość szt./op./kg produktu w danej dostawie. 

 

§ 8 

1. Za realizację określonego w § 1 przedmiotu zamówienia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie 

stosownie do ilości dostarczonego przedmiotu umowy. 

2. Podstawą do wypłacenia wynagrodzenia będzie faktura wystawiona przez Wykonawcę po każdej 

dostawie. Potwierdzeniem wykonania dostawy będzie protokół odbioru dostawy podpisany przez 

obie Strony wedle wzorca stanowiącego załącznik nr 5. Wykonawca oświadcza, że osoba 

dostarczająca towar będzie uprawniona do podpisania protokołu w jego imieniu. 

3. Wynagrodzenie za dostarczony i odebrany przedmiot umowy zostanie zapłacone na rachunek 

bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie do 14 dni od daty otrzymania prawidłowo 

wystawionej faktury przez Zamawiającego. 

4. Za datę wykonania przez Zamawiającego płatności uważany będzie każdorazowo dzień udzielenia 

bankowi dyspozycji wykonania przelewu na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze. 

5. W przypadku dostarczenia błędnie wystawionej faktury (stwierdzono niezgodności m.in.: cena 

netto, cena brutto produktu niezgodna z warunkami Umowy, ilość towaru na fakturze niezgodna  

z zamówieniem i rzeczywistą ilością dostarczonego towaru, inny rodzaj towaru niż zamówiony, 

błędne dane Zamawiającego) wynagrodzenie za dostawę będzie płatne po dostarczeniu korekty do 

faktury lub prawidłowo wystawionej faktury. Korekta winna być dostarczona w ciągu dwóch dni 

roboczych od dnia dostawy.  

6. Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy zostanie określone na podstawie faktycznej realizacji 

przedmiotu zamówienia (ilości dostarczonych produktów).  

§ 9 

1. Wykonawca zobowiązuje się posiadać na czas trwania Umowy ważne decyzje, zaświadczenia lub 

opinie wydane przez organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub Organ Inspekcji Weterynaryjnej 

wymagane przepisami prawa w związku z realizowaniem umowy oraz okazywać je na każde 

wezwanie Zamawiającego.  

2. W przypadku utraty ważności przez Wykonawcę dokumentów wymienionych w ust. 1 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia 

uzyskania informacji o tych zdarzeniach i naliczenia Wykonawcy kary umownej określonej  

w § 10 ust. 1 pkt. 1 Umowy.  

3. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszystkich 

zdarzeniach faktycznych i prawnych mających lub mogących mieć wpływ na wykonanie Umowy 

w tym o: wszczęciu wobec niego postępowania egzekucyjnego, naprawczego, układowego, 

upadłościowego lub likwidacyjnego.  
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4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży  

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach.  

5. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy ponadto, w przypadku stwierdzenia: 

a) naruszenia norm jakościowych dostarczonych produktów w terminie 30 dni od 

stwierdzenia naruszenia;  

b) zaniechania realizacji dostaw z przyczyn za które odpowiada Wykonawca, po 

uprzednim wezwaniu go do wykonania dostaw i wyznaczeniu terminu do ich 

wykonania. Prawo odstąpienia przysługuje  w terminie 30 dni od dnia bezskutecznego 

upływu wyznaczonego terminu przez Zamawiającego;  

c) naruszenia wymagań w zakresie transportu produktów, w terminie 30 dni od dnia 

bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego Wykonawcy do realizacji transportu 

zgodnie z umową i przepisami prawa; 

d) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn 

oraz nie kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie  

w terminie 30 dni od dnia upływu terminu wskazanego w wezwaniu;  

e) Braku aneksu lub polisy, lub przedstawienie aneksu lub polisy nie obejmującej 

poszczególnych rat składki terminach, w terminie 30 dni od stwierdzenia naruszenia; 

f) w przypadku nie uzyskania przez Zamawiającego zgody odpowiednich organów 

administracyjnych uprawniających do wykonywania przez Zamawiającego usług 

gastronomicznych bądź cofnięcia zgody lub wstrzymania takiej zgody oraz gdy 

świadczenie usług gastronomicznych w obiekcie Zamawiającego byłoby deficytowe  

i zagroziłoby to wypłacalności spółki, Zamawiającemu przysługuje prawo do 

jednostronnego odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia zaistnienia tych 

zdarzeń. W przypadku odstąpienia od Umowy z tego powodu  przez Zamawiającego 

Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze, 

na co Wykonawca wyraża zgodę i zrzeka się tym samym ewentualnych roszczeń  

z tego tytułu. 

6. W razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający 

zobowiązany jest do zapłaty należności za dostarczony przedmiot Umowy do dnia odstąpienia od 

Umowy. 

7. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego  

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.  

8. W przypadku rozwiązania umowy strony zobowiązane są do: 

a) dokonania odbioru przedmiotu umowy dla stanu na dzień rozwiązania umowy; 

b) zapłaty należnego na dzień rozwiązania umowy wynagrodzenia, zgodnie z zasadami 

określonymi w umowie. 

§ 10 

1. Strony umowy postanawiają, że wiążącą je formą odszkodowania będą kary umowne  

z następujących tytułów i w podanych wysokościach: 

1) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, 

Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia 

umownego brutto z podatkiem VAT, 
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2) w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które Zamawiający nie 

ponosi odpowiedzialności, Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 10% 

całkowitego wynagrodzenia umownego brutto z podatkiem VAT, 

3) za opóźnienie z tytułu nieterminowego dostarczenia przedmiotu umowy Zamawiającemu 

przysługuje kara umowna w wysokości 0,2%, całkowitego wynagrodzenia umownego brutto  

z podatkiem VAT, za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia wyznaczonego  na dostawę, 

4) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub okresie gwarancji 

jakości/rękojmi  Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 0,5% całkowitego 

wynagrodzenia umownego brutto z podatkiem VAT, za każdy dzień opóźnienia, licząc od 

dnia następnego po dniu wyznaczonym przez Zamawiającego na usunięcie wad, 

5) za każdorazowe naruszenie postanowień umowy w zakresie zachowania przepisów 

sanitarnych i właściwych warunków, o których mowa w § 4 ust.16 Zamawiającemu 

przysługuje kara umowna w wysokości 0,1% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto          

z podatkiem VAT, 

6) za rażące naruszenie jakichkolwiek postanowień umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 

karę umowną w wysokości 0,5% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto z podatkiem 

VAT za każdorazowe naruszenie, 

2. W przypadku powstania szkody na mieniu Zamawiającego lub na osobie na skutek okoliczności 

wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tego tytułu, a Zamawiającemu przysługuje  prawo 

do wypłaty odszkodowania od Wykonawcy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 

przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych zawartych w Kodeksie 

Cywilnym. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego Wykonawcy 

wynagrodzenia.  

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość w przypadkach określonych w § 4 ust. 5 pkt. 1 poza 

naliczeniem kary umownej, zawiadomienia Państwowej Inspekcji Sanitarnej  

o nieprawidłowościach stwierdzonych podczas realizacji przedmiotu zamówienia przez 

Wykonawcę. 

§ 11 

Kary umowne, o których mowa w § 10 ust. 1 ustalone za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, stają 

się wymagalne: 

1) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia - w tym dniu, 

2) za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia - odpowiednio w każdym z tych dni. 

 

§ 12 

1. Osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy jest: 

..............................................................., nr tel. służbowego: ........................................., e-mail: 

…………………@.............................. 

2. Do nadzoru nad realizacją przedmiotu umowy oraz rozliczania jej z ramienia Zamawiającego 

wyznacza się: ……………………….. tel. służbowego: …………………..………., e-mail 

…………………@............………….. 

§ 13 

1. Prawa i obowiązki stron określone i wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na 
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osoby trzecie bez zgody drugiej strony wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, przy czym 

tylko w zakresie, w jakim przeniesienie praw i obowiązków jest dopuszczane w świetle ustawy 

Prawo Zamówień Publicznych. 

2. Sprawy sporne wynikłe z realizacji niniejszej umowy, których strony nie rozwiążą polubownie, 

rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy 

ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego oraz inne przepisy mające związek  

z przedmiotem umowy. 

4. Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej 

ze stron. 

§14 

Integralnymi załącznikami niniejszej umowy są: 

1. Kalkulacja cenowa produktów stanowiąca załącznik nr 1 do umowy: 

2. Wykaz środków transportu stanowiący załącznik nr 2  

3. Kserokopia  polisy OC Wykonawcy stanowiąca załącznik nr 3 do umowy; 

4. Protokół reklamacyjny stanowiący załącznik nr 4 do umowy; 

5. Protokół odbioru stanowiący załącznik nr 5 do umowy; 

6. Certyfikat HACCP /zaświadczenie właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej  

o sprawowaniu nadzoru nad stosowaniem zasad wdrożonego systemu HACCP/ oświadczenie  

o wdrażaniu w zakładzie HACCP stanowiące/y załącznik nr 6 do umowy; 

7. Decyzję/Zaświadczenie Powiatowej Inspekcji Sanitarnej/ Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej/  

w sprawie wpisu do rejestru/zatwierdzenia zakładu  stanowiącą/e załącznik nr 7 do umowy. 

 

 

 

WYKONAWCA                                                     ZAMAWIAJACY 
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Załącznik nr 2 do umowy nr CRU/…..../….../….. 

z dnia …………………….  

 

Wykaz środków transportu, którymi Wykonawca dysponuje i za pomocą których będzie 

realizował zamówienie: 

 

L.p. 
Środki transportu 

(opis) 

Informacja o podstawie dysponowania 

wskazanymi samochodami: 

1 

model: ………………………... 

nr rejestracyjny: 

……………………….. 

 

2 

model: ………………………... 

nr rejestracyjny: 

……………………….. 

 

3 

model: ………………………... 

nr rejestracyjny: 

……………………….. 

 

4 

model: ………………………... 

nr rejestracyjny: 

……………………….. 

 

* niewłaściwe skreślić 

 

 

Wykonawca oświadcza, że środki transportu są przystosowane do przewozu ryb i produktów 

mrożonych  w związku z przedmiotem zamówienia. 

 

 

 

 

 

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

     /miejscowość, data/                          /podpis Wykonawcy / osoby uprawnionej do reprezentacji 

Wykonawcy / pełnomocnika/ 
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Załącznik nr 4 do umowy nr CRU/…..../….../…. 

z dnia ……………………..…. 

PROTOKÓŁ REKLAMACJI TOWARU 

do Umowy z dnia …………………..…….. ……r. 
na dostawę ryb i produktów mrożonych   

do „SOLPARK KLESZCZÓW” SP. Z O.O.  

z siedzibą w Kleszczowie przy ul. Sportowej 8 i ul. Sportowej 3  

 

 

Data zamówienia towaru /nr zamówienia którego reklamacja dotyczy  

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

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

 

Ilość zamówionego towaru, którego reklamacja dotyczy:       ………………………..………   sztuk/kg 

 

 

Powód reklamacji:  / opis wady/ 

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

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

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

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

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

 

Data stwierdzenia  wady: ........................................... 

 

Żądanie reklamującego dotyczące toku reklamacji: 

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

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

 

Uwagi i inne informacje:  

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

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

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

 

 

 

   

   

Miejscowość i data  (podpis) 
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Załącznik nr 5 do umowy nr CRU/…..../….../…….. 

z dnia ……………………..…. 

Kleszczów, dnia ……………… …….r. 
 

PROTOKÓŁ ODBIORU DOSTAWY 

do Umowy z dnia …………..  ……r. 
na sukcesywne dostawy ryb i produktów mrożonych  

do „SOLPARK KLESZCZÓW” SP. Z O.O.  

z siedzibą w Kleszczowie przy ul. Sportowej 8 i ul. Sportowej 3  

 

     

Data zamówienia towaru /nr zamówienia którego odbiór dotyczy  

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

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

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

 

Ilość zamówionego towaru:       …………………………..…………   sztuk/kg 

 

Uwagi co do dostarczonego towaru (przyczyny odmowy odbioru towaru): 

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

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

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

Ilość towaru i rodzaj, którego odmowa odbioru dotyczą:  

rodzaj ................................................  ilość kg/sztuk ……………………………………………… 

rodzaj ................................................  ilość kg/sztuk ……………………………………………… 

rodzaj ................................................  ilość kg/sztuk ……………………………………………… 

rodzaj ................................................  ilość kg/sztuk ……………………………………………… 

rodzaj ................................................  ilość kg/sztuk ……………………………………………… 

rodzaj ................................................  ilość kg/sztuk ……………………………………………… 

 

Inne informacje stron:  

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

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

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

a) Potwierdzam odbiór towaru w całości /b) Potwierdzam odbiór towaru w zakresie nieobjętym 

uwagami / c) Odmawiam odbioru towaru w całości  (niepotrzebne skreślić) 
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ZAMAWIAJĄCY  WYKONAWCA 

 

 

Załącznik nr 10 do SIWZ CRZPU/22/2014 

   

  

  

  

Pieczeń nagłówkowa Wykonawcy 
  

  

  

  Miejscowość, data 

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 
 

 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia tj. na dostawę ryb i produktów 

mrożonych do „SOLPARK KLESZCZÓW” Sp. z o.o. z siedzibą w Kleszczowie, przy ul. Sportowej 8 

i ul. Sportowej 3 oświadczam(my), że w firmie, którą reprezentuję osoby, które będą uczestniczyć  

w wykonywaniu zamówienia, mające kontakt z żywnością posiadają aktualne zaświadczenia lekarskie 

tj. sanitarno-epidemiologiczne zezwalające na pracę w kontakcie z żywnością.  

 

 

  

 
podpis Wykonawcy  / osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy / Pełnomocnika 

 

 

 

 

 

 


