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I.  ZAMAWIAJĄCY 

Nazwa Zamawiającego: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Darłowie 

Adres Zamawiającego:  76 – 150 Darłowo, ul. O. D. Tynieckiego 2 

Telefon:                          94-314-16-50, fax: 94-314-16-50 

e-mail:                            gops@gminadarlowo.pl 

Strona internetowa:        http://gops.gminadarlowo.pl 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 

z późn. zm.) – zwanej dalej „Pzp”, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie 

oraz niniejszej SIWZ, a w sprawach nieuregulowanych przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 

1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2016 poz. 380 z późn. zm.).  

2. Ilekroć w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastosowane jest pojęcie "ustawa", 

bez bliższego określenia, o jaką ustawę chodzi, dotyczy ono ustawy Prawo zamówień pu-

blicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.).  

3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, zwana dalej w skrócie SIWZ wraz z załącz-

nikami stanowi dokument, który obowiązuje Wykonawców i Zamawiającego podczas całe-

go postępowania przetargowego.  

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów mrożonych do Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Darłowie Punktu Przygotowania Posiłków w Bobolinie, ul. 

Nadmorska 4.  

2. Opis przedmiotu zamówienia zgodny ze Wspólnym Słownikiem Zamówień CPV: 

 15331170-9 warzywa mrożone 

 15221000-3 ryby mrożone 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zawiera formularz cenowy stanowiący załącznik nr 2 do 

niniejszej specyfikacji. Wskazane w nim ilości należy traktować jako szacunkowe.  

4. Szczegółowe wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia:  

a. Wykonawca zobowiązany jest zaoferować artykuły spożywcze, zgodnie z załącznikiem 

nr 2 do SIWZ lub produkty równoważne. Zastosowanie nazw producentów służy jedynie 

doprecyzowaniu przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem produktu równoważnego Zama-

wiający rozumie produkt o nie gorszych parametrach jakościowych, posiadający te same 

walory organoleptyczne (smak, zapach, barwa, estetyka, konsystencja) oraz zawierające 

w składzie co najmniej te same surowce użyte do produkcji, co artykuły określone przez 

zamawiającego. Pojemność, gramatura produktu nie może odbiegać od pojemności, gra-

matury sugerowanej przez Zamawiającego. W przypadku zaoferowania produktu o wyż-

szej lub niższej niż wskazana przez zamawiającego pojemności, gramaturze, wykonawca 

zobowiązany jest do wskazania takiej ilości sztuk zamawianego produktu, która po 

przemnożeniu będzie wynosić ilość jaką żąda zamawiający. W przypadku gdy wykonaw-

ca będzie oferował artykuły spożywcze równoważne ma obowiązek dołączyć dokumenty 

potwierdzające że oferowany asortyment równoważny odpowiada wymaganiom określo-

nym przez zamawiającego tj. opis zaoferowanego artykułu równoważnego. 

b. Miejscem dostaw jest magazyn Punktu Przygotowania Posiłków w Bobolinie, ul. Nad-

morska 4.  

mailto:gopsdarlowo@interia.pl
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c. Wykonawca na czas dostaw i przechowywania dostarczy nieodpłatnie do miejsca dostaw 

chłodnię do przechowywania ryb, którą następnie odbierze po zakończeniu umowy. 

d. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć certyfikat wdro-

żenia systemu bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego HACCP lub równo-

ważny. 

e. Stosownie do potrzeb zamawiającego, strony dopuszczają możliwość zmian ilościowych 

poszczególnych artykułów spożywczych (zmniejszenie, zwiększenie), w przypadku 

zmiany liczby uczniów uprawnionych do korzystania z żywienia. Z tego tytułu Wyko-

nawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia finansowe ani prawne wobec Zamawia-

jącego. Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia z tytułu wykonania części 

umowy. 

f. Dostarczane produkty żywnościowe winny być dobrej jakości w gatunku pierwszym, 

oraz spełniać wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, w szczególno-

ści określone w: 

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

z 2015, poz. 594 z późn. zm.) – w tym HACCP;  

 ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno - spożywczych 

(Dz. U. z 2015 poz. 678 z późn. zm.);  

 ustawie z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. 

2014 poz. 1577 z późn. zm.);  

 Rozporządzeniu (WE) 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 

2004r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z późn. zm.);  

 Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014r. w spra-

wie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz. U z 2015 poz. 

29);  

5. Pracownicy Wykonawcy mający bezpośredni kontakt z dostarczaną na rzecz Zamawiające-

go żywnością muszą posiadać aktualne określone przepisami o chorobach zakaźnych i zaka-

żeniach – orzeczenie lekarskie do celów sanitarno – epidemiologicznych o braku przeciw-

wskazań do wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesie-

nia zakażenia na inne osoby. Zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpie-

czeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2015 poz. 594 z późn. zm.) podmioty działające na 

rynku spożywczym są obowiązane przestrzegać w zakładach wymagań higienicznych okre-

ślonych w rozporządzeniu nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 

2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych. Osoba pracująca w styczności z żywno-

ścią powinna uzyskać określone przepisami o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i cho-

rób zakaźnych u ludzi orzeczenie lekarskie dla celów sanitarno – epidemiologicznych o bra-

ku przeciwwskazań do wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość 

przeniesienia zakażenia na inne osoby. 

6. Dostawy będą wykonywane sukcesywnie wg zamówień składanych przez upoważnioną 

osobę Zamawiającego za pomocą telefonu, faksu lub e-maila. 

7. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu na własny koszt i ryzyko przedmiot zamówienia 

specjalistycznym transportem spełniającym wymagania określone w obowiązujących prze-

pisach. 
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8. Wykonawca dokona również rozładunku zamówionego towaru do magazynu Zamawiające-

go. Osobą upoważnioną do kontroli jakościowej dostarczonego towaru jest Koordynator 

Punktu Przygotowania Posiłków w Bobolinie. 

9. Termin przydatności do spożycia dostarczanych produktów powinien być nie krótszy niż 

½ okresu przydatności podanego na opakowaniu produktu. 

10. W przypadku niespełnienia wymogów, co do jakości, ilości, sposobu transportu, terminów 

przydatności do spożycia Zamawiający ma prawo odmówić odbioru przedmiotu zamówienia 

i żądać niezwłocznej dostawy właściwego asortymentu. 

11. Wskazane w formularzu cenowym (załączniki nr 2 do SIWZ) nazwy produktów są standar-

dem oczekiwanym przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów 

równoważnych. W przypadku zaoferowania produktów równoważnych należy mieć na 

względzie, iż Zamawiający uzna takie produkty za równoważne, jeżeli ich jakość /skład/ 

aromat będą co najmniej na takim samym poziomie co produkty wskazane w SIWZ. 

Niespełnienie przez Wykonawców wymogów dotyczących przedmiotu zamówienia określonych 

w niniejszej SIWZ skutkować będzie odrzuceniem oferty. 

IV. Termin wykonania zamówienia. 

Termin wykonania zamówienia od dnia podpisania umowy do 31.12.2016 roku. 

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

warunków 

1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy niepodlegający wykluczeniu z powodu nie-

spełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ustawy oraz spełniający warunki, o których 

mowa w art. 22 ustawy i określone w pkt. 2 poniżej. 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału 

w postępowaniu dotyczące:  

a. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wy-

nika to z odrębnych przepisów:  

- Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków      

w tym zakresie.  

b. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:  

- Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków      

w tym zakresie.  

c. zdolności technicznej lub zawodowej:  

- Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków      

w tym zakresie.  

3. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie 

na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 

4. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada 

wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wy-

konawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na 

realizację zamówienia.  

5. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły 

,,spełnia/nie spełnia” na podstawie dokumentów lub oświadczeń załączonych do oferty.        

Z treści załączonych oświadczeń i dokumentów winno jednoznacznie wynikać, że 
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Wykonawca spełnia ww. warunki. 

6. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.  

7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania           

w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

8. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu,       

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, 

polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 

ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nim 

stosunków prawnych. 

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

Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 

podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu 

do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

10. Zamawiający oceni, czy udostępnienie Wykonawcy przez inne podmioty zdolności 

techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na 

wykazanie przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy 

nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust.     

1 pkt. 13-22 i ust. 5.  

11. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli 

podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są 

wymagane.  

12.  Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 

odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za 

szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, 

chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

13. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, 

podmiotu, o którym mowa w pkt. 7, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę 

warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy 

wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez 

Zamawiającego:  

a. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub  

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

zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o której 

mowa w pkt. 2. 

VI. Podstawy wykluczenia o których mowa w art. 24 ust. 1 i 5 ustawy 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 

a. wykonawcę, który nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub nie 

wykazał braku podstaw wykluczenia;  

b. wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:  

 o którym mowa w art. 165a, art. 181 – 188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 

250a, art. 258 lub art. 270 – 309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks karny 

(Dz. U. poz. 553 ze zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku     

o sporcie (Dz. U. z 2016 roku poz. 176);  



6 

 

 o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 

czerwca 1997 roku – Kodeks karny;  

 skarbowe,  

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

powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 

terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),  

c. wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, 

wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce ko-

mandytowej lub komandytowo – akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za prze-

stępstwo, o którym mowa w pkt b,  

d. wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 

administracyjną o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, 

opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub 

grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności,  

e. wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowa-

dził Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, 

spełnia warunki udziału w postępowaniu lub który zataił te informacje lub nie jest w sta-

nie przedstawić wymaganych dokumentów,  

f. wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub rażącego niedbalstwa przedstawił in-

formacje wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje 

podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia,  

g. wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiają-

cego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu             

o udzielenie zamówienia,  

h. wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia 

lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia,     

o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu 

takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być 

wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępo-

waniu,  

i. wykonawcę, który z innymi Wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłó-

cenie konkurencji miedzy Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co 

Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych,  

j. wykonawcę, będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiega-

nia się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 roku     

o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. 

U. z 2015 roku, poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 roku poz. 437 i 544),  

k. wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania 

się o zamówienia publiczne,  

l. wykonawców, którzy należą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 

16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 roku, poz. 

184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie 

prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający może wykluczyć wykonawcę: 

a. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postę-

powaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwida-

cję jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy 

z dnia 15 maja 2015 roku – Prawo restrukturyzacyjne ( Dz. U. z 2015 roku poz. 978, 

1259, 1513,1830 i 1844 oraz z Dz.U. z 2016 roku poz. 615) lub którego upadłość ogło-
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szono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwier-

dzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia 

wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego 

majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku – Prawo upadłościowe 

(Dz. U. z 2015 roku poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz Dz. U. z 2016 roku poz. 615); 

b. który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego 

uczciwość w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażą-

cego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający 

jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych,  

c. jeżeli Wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 14 ustawy, uprawnio-

ne do reprezentowania Wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust.        

1 pkt. 2 – 4 ustawy z:  

 Zamawiającym,  

 osobami uprawnionymi do reprezentowania Zamawiającego,  

 członkami komisji przetargowej,  

 osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a ustawy Prawo 

zamówień publicznych,  

- chyba, że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie Zamawiającego w inny 

sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu,  

d. który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał           

w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę 

koncesji, zawartą z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy Prawo 

zamówień publicznych, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszko-

dowania;  

e. będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko pra-

wom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wy-

mierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3 000 zło-

tych; 

f. jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika 

spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej 

lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o któ-

rym mowa w pkt. e; 

g. wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków 

wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o za-

bezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 

3 000 złotych; 

h. który, naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpie-

czenie społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą sto-

sownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust.    

1 pkt. 15, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek 

na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł 

wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności. 

VII. Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału       

w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

1. Do oferty Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w za-

kresie wskazanym w załączniku nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. In-

formacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie 

podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.  



8 

 

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

o braku podstaw do wykluczenia i spełniania warunków udziału w postępowaniu (załącznik 

nr 3) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.  

3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu 

należy dołączyć odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia-

łalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. 

Dokumenty te, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem ter-

minu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku ist-

nienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnia, w zakresie, w jakim powołuje się na 

ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach     

w oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełniania warunków udziału w postę-

powaniu (załącznik nr 3). 

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

o której mowa w art. 86 ust. 5, ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przyna-

leżności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 

ust. 1 pkt 23 ustawy (załącznik nr 4). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może 

przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia kon-

kurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Specyfikacji Istotnych Warunków Za-

mówienia: składa informacje z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego re-

jestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administra-

cyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce za-

mieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym      

w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 Prawa zamówień publicznych,  

7. Zgodnie z art. 24 ust. 8 ustawy Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 

24 ust. 1 pkt. 13 i pkt.14 oraz 16-20 lub ust. 5 Prawa zamówień publicznych, może przed-

stawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rze-

telności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub 

przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawie-

nie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ściga-

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

są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym 

lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje 

się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym 

wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony      

w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.  

8. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczegól-

ne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na pod-

stawie art. 24 ust. 8 ustawy.  

9. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w rozdz. VII niniejszej SIWZ, 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 

1 ustawy, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświad-

czenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zama-

wiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie Wykonawcę zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy 

do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym. 

10. Jeżeli w określonym terminie Wykonawca nie złożył lub nie uzupełnił oświadczeń lub peł-

nomocnictw oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu. 
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VIII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych 

do porozumiewania się z wykonawcami. 

1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wyko-

nawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, 

umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale VII niniejszej SIWZ 

(również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania o którym mowa w art. 26 ust.          

3 ustawy) dla których Zamawiający przewidział wyłącznie formę pisemną.  

2. Postępowanie odbywa się w języku polskim w związku z czym wszelkie pisma, dokumenty, 

oświadczenia itp. składane w trakcie postępowania między Zamawiającym a Wykonawcami 

muszą być sporządzone w języku polskim. 

3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę 

pisemnie winny być składane na adres Zamawiającego tj. Gminny Ośrodek Pomocy Spo-

łecznej w Darłowie ul. O. D. Tynieckiego 2, 76-150 Darłowo.  

4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę 

drogą elektroniczną winny być kierowane na adres: gops@gminadarlowo.pl, a faksem na nr 

94/3141650. 

5. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą 

faksu lub w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego po-

twierdzenia faktu ich otrzymania. 

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

sek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia,     

w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień nie-

zwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli 

wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, 

lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić 

wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na 

której udostępniono SIWZ. 

7. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o któ-

rym mowa w rozdz. VIII pkt. 6 niniejszej SIWZ.  

8. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpo-

wiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadcze-

nie Zamawiającego. 

9. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców. 

10. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:  

Pan Janusz Sokoliński. 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych 

nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt – zarówno z Zamawiającym jak i osobami 

uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami – niż wskazany w niniejszym roz-

dziale Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Oznacza to, że Zamawiający nie 

będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefo-

niczny lub/i osobisty w swojej siedzibie. 

IX. Wadium 

Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium  

X. Termin związania ofertą 

1. Termin związania ofertą złożoną w przedmiotowym postępowaniu wynosi 30 dni. Bieg ter-

minu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  
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2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związa-

nia ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem ter-

minu związania ofertą zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego 

terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.  

XI. Opis sposobu przygotowania oferty  

1. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej. Ofertę składa się, pod 

rygorem nieważności, w formie pisemnej, sporządzonej w języku polskim, na maszynie do 

pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisaną przez osobę(y) upo-

ważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wy-

sokości odpowiadającej cenie oferty. 

2. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii doku-

mentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wyko-

nawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświad-

czonej notarialnie. 

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

Dokumenty sporządzone w języku obcym bez wymaganych tłumaczeń nie będą brane pod 

uwagę. 

4. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną 

ofertę. Złożenie większej liczy ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych 

przez danego Wykonawcę. 

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych 

6. Treść złożonej oferty musi być zgodna z Załącznikiem nr 1 do SIWZ 

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

8. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane. 

9. Wszelkie poprawki lub zmiany w ofercie muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę 

upoważnioną do podpisania oferty. 

10. Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie 

wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w SIWZ. Informacje zawar-

te w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wyklucze-

niu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 

5 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

11. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku ist-

nienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się 

na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmio-

tach w oświadczeniu, stanowiącym załącznik nr 3 SIWZ. 

12. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie 

składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te 

musi potwierdzić spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wyklu-

czenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału 

w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

13. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzają-

cych spełnienie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia z postępo-

wania, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonaw-

cy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szcze-

gólności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informa-

tyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 roku, poz. 

1114oraz z 2016 roku poz. 352). 

14. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców. 
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15. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty będą budzić 

wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, 

na rzecz którego dostawy były wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym 

zakresie.  

16. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 

roku dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji po-

lega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a Prawa zamówień publicznych oraz do-

tyczące podwykonawców, składane są w oryginale. 

17. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 ro-

ku, inne niż oświadczenia, o których mowa w rozdz. XI pkt. 16 SIWZ, składane są w orygi-

nale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

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

którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się 

o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które 

każdego z nich dotyczą. 

19. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elek-

tronicznej.  

20. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 ro-

ku (Dz.U. z 2016, poz. 1126), innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia 

dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

21. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt. 12 SIWZ, oświadczeń 

lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, spełnie-

nie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego lub brak podstaw 

wykluczenia, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, 

oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez 

Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub popra-

wienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich 

złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega 

odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.  

22. Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe pełnomocnic-

twa, Zamawiający  , chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu al-

bo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.  

23. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udziele-

nie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców 

do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że 

nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą 

uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są 

już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.  

24. Ofertę należy przygotować tak, by z zawartością oferty nie można było zapoznać się przed 

upływem terminu otwarcia ofert i złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego 

oraz oznakować w następujący sposób: 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Darłowie 

ul. O. D. Tynieckiego 2, 76-150 Darłowo 

„Przetarg nieograniczony na dostawę produktów mrożonych do GOPS w Darłowie 

Punktu Przygotowania Posiłków w Bobolinie, ul Nadmorska 4” 

Nr sprawy GOPS.III.0341.2.2016 

Oferta - nie otwierać przed 02.11.2016r., godz. 10.30 (7 dni od ogłoszenia) 

i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy. 

25. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w związku z art. 96 ust. 3 ustawy oferty składane 

w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich 
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otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 kwietnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 

(Dz. U. z 2003 roku nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania 

ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone in-

formacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

26. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były 

przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem ,,tajemnica 

przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. 

Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa 

oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego 

postępowania są jawne bez zastrzeżeń.  

27. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu usta-

wy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować 

będzie zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z 20 października 2005 roku (sygn. III CZP 

74/05) ich odtajnieniem.  

28. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie     

w trybie art. 90 ustawy, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą ta-

jemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wy-

konawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. 

Przedmiotowe zastrzeżenie Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy 

Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa. 

29. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej 

oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu 

zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być 

złożone wg takich samych zasad, jak składana koperta tj. w kopercie odpowiednio oznako-

wanej napisem ,,ZMIANA”. Koperty oznaczone ,,ZMIANA” zostaną otwarte przy otwiera-

niu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury 

dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.  

30. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania 

poprzez złożenie pisemnego powiadomienia. Koperty ofert wycofanych nie będą otwierane.  

31. Do przeliczenia PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie speł-

nienia warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zama-

wiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia 

postępowania. 

32. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt.      

3 ustawy zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy). Wszelkie niejasności i obiekcje 

dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem 

składania ofert w trybie przewidzianym w rozdz. VIII SIWZ. Przepisy ustawy nie przewidu-

ją negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu – wzoru umowy, 

po terminie otwarcia ofert. 

33. Na ofertę składają się:  

b) formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SIWZ)  

c) formularz cenowy (załącznik nr 2 do SIWZ) 

d) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełniania warunków udziału                  

w postępowaniu (załącznik nr 3 do SIWZ) 

e) aktualny odpis z właściwego rejestru lub 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 Prawo 

zamówień publicznych, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert.  
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f) dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji 

Wykonawcy, a jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik – także pełnomocnictwo, 

określające zakres umocowania, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania 

Wykonawcy.  

g) wzór umowy (załącznik nr 5 do SIWZ) parafowany na każdej stronie przez osobę 

upoważnioną do podpisywania umowy. 

XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert  

1. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu w siedzibie 

Zamawiającego: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Darłowie, ul. O. D. Tynieckiego 2 

sekretariat pokój nr 5, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02.11.2016 r., do godziny 

10.00. Na Wykonawcy spoczywa ciężar złożenia oferty w terminie. Oferty złożone po tym 

terminie zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcy bez otwierania. 

2. Zamawiający dokona otwarcia ofert w dniu 02.11.2016 r. o godz. 10.30 w siedzibie GOPS II 

piętro pok. nr 17 /Sala konferencyjna/. 

3. Oferty złożone w terminie będą podlegać rejestracji przez zamawiającego. Koperta lub inne 

opakowanie, w którym będzie złożona oferta zostanie opatrzona numerem według kolejno-

ści składania ofert oraz adnotacją określającą dokładny termin przyjęcia oferty tzn. datę ka-

lendarzową oraz godzinę i minutę w której została przyjęta. 

4. Do czasu otwarcia ofert, będą one przechowywane w sposób gwarantujący ich nienaruszal-

ność. 

5. Otwarcie ofert jest jawne. 

6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia. 

7. Otwarcie ofert jest jawne. 

8. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust.        

4 ustawy Prawo zamówień publicznych 

9. Jeżeli w ofercie Wykonawca poda cenę napisaną słownie inną niż cenę napisaną cyfrowo, 

podczas otwarcia ofert zostanie podana cena napisana słownie.  

10. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie: 

http://gops.gminadarlowo.pl, informacje dotyczące:  

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,  

b) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,  

c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych 

w ofertach.  

11. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę złożoną po terminie. 

XIII. Opis sposobu obliczenia ceny  

1. Podstawą obliczenia ceny powinna być dla wykonawcy jego własna, oparta na rachunku 

ekonomicznym kalkulacja, obejmująca wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego i peł-

nego wykonania przedmiotu zamówienia uwzględniając inne opłaty i podatki, a także ewen-

tualne upusty i rabaty zastosowane przez Wykonawcę.  

2. Nie uwzględnienie przez Wykonawcę wszystkich kosztów nie będzie stanowić podstawy do 

domagania się ich pokrycia przez Zamawiającego w terminie późniejszym.  

3. Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN.  

4. Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, do dwóch miejsc po przecinku        

z wyodrębnieniem należnego podatku VAT – jeżeli występuje (zasada zaokrąglania – poni-

żej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).  

5. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się warian-

towości cen.  

6. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą).  
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7. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi 

wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie 

z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepi-

sów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej 

cen wszystkich złożonych ofert. Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym 

złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, 

chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia.  

8. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.  

9. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Za-

mawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 

Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od 

towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim 

przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować Zamawiającego, 

że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podat-

kowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru, których dostawa będzie prowadzić do jego po-

wstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

 

XIV. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z 

podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

1. Oceny ofert będzie dokonywała komisja przetargowa. 

a) kryterium „cena” zostanie ocenione w skali punktowej do 60 punktów. Oferta najtańsza 

uzyska 60 punktów, pozostałe proporcjonalnie mniej. Punkty za cenę zostaną wyliczone 

według następującego wzoru: 

 

                  najniższa cena brutto przedstawiona w ofertach 

liczba punktów za cenę =  ------------------------------------------------------------------- x 

60 pkt. 

        cena brutto oferty badanej 

 

b) kryterium „termin płatności faktury” zostanie ocenione w skali punktowej do 40 punk-

tów. Zamawiający dokona stosownego obliczenia na podstawie wypełnionego Formula-

rza ofertowego Wykonawcy i złożonej w nim przy danym pakiecie deklaracji wykonaw-

cy o terminie płatności faktury. Liczba punktów, jaką można uzyskać w tym kryterium 

zostanie przyznana w następujący sposób: 

1.) termin płatności faktury wynoszący od 1 do 7 dni – 10 punktów, 

2.) termin płatności faktury wynoszący od 8 do 14 dni – 20 punktów, 

3.) termin płatności faktury wynoszący od 15 do 29 dni – 30 punktów, 

4.) termin płatności faktury wynoszący 30 dni i więcej – 40 punktów, 

2. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów za 

oba oceniane kryteria w wyniku oceny ofert na podstawie kryteriów oceny określonych       

w ust. 1 niniejszego rozdziału.  

3. Oferty będą oceniane w 2 etapach: 

a) Ocena w zakresie wymagań formalnych i kompletności oferty – oferty nie spełniające 

wymagań określonych ustawą Prawo zamówień publicznych i SIWZ zostaną odrzucone, 

po wyczerpaniu procedury określonej w art. 26 ust. 3,3a i 4 oraz w art. 87 ust.2 Pzp. 

b) Ocena merytoryczna – w tym etapie będą rozpatrywane oferty nie podlegające 

odrzuceniu, złożone przez Wykonawców nie podlegających wykluczeniu. 

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień doty-

czących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym     

a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty.  

5. Zamawiający poprawi w tekście oferty.  
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a) oczywiste omyłki pisarskie,  

b) oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokony-

wanych poprawek,  

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian 

w treści oferty.  

6. Zamawiający niezwłocznie powiadamia Wykonawcę, którego oferta została poprawiona,      

o poprawkach w ofercie. 

7. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:  

a) jest niezgodna z ustawą,  

b) jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy, 

c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji,  

d) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia, 

e) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, 

f) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu,  

g) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na po-

prawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy, 

h) Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy, na przedłużenie 

terminu związania ofertą, 

i) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa 

państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób,  

j) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

8. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszyst-

kim wymaganiom przedstawionym w ustawie, oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako najko-

rzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. 

9. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie 

lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Za-

mawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z najniższą ceną (art. 91 ust. 4 ustawy). 

10. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej. 

11. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

12. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy. 

XV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty        

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego  

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców, 

którzy złożyli oferty o: 

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

miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonaw-

cy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca 

zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, któ-

rzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert   

i łączną punktację,  

b) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,  

c) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przy-

padkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy, braku równoważności lub braku 

spełnienia wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,  

d) nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów,  

e) unieważnieniu postępowania - podając uzasadnienie faktyczne i prawne  
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2. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy, informacja, o której mowa w ust. 1 

pkt. b, zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez Wykonaw-

cę, Zamawiający uznał za niewystarczające.  

3. Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w pkt. 1, pkt i pkt d-e, na stronie in-

ternetowej.  

4. Zamawiający może nie ujawniać informacji, o których mowa w pkt. 1, jeżeli ich ujawnienie 

byłoby sprzeczne z ważnym interesem publicznym. 

5. 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.  

6. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się            

o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawie-

nia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony 

umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania 

każdego z nich, solidarna odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu 

trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rę-

kojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek 

z jego członków do czasu wykonania zamówienia.  

7. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ.  

8. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.  

9. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejszą, 

uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą 

spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że 

zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy. 

10. O unieważnieniu postępowania zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wyko-

nawców zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy. 

XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy  

Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

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

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

Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia 

publicznego na takich warunkach. 

1. Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi załącznik nr 7 do Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy zgodnie z art. 144 ustawy. 

XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej  

1. Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mo-

gą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługu-

ją środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy: odwołanie i skarga. 

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

organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności zamawiającego podjętej w postępowa-

niu lub zaniechania czynności:  

a) określenia warunków udziału w postępowaniu;  

b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;  

c) odrzucenia oferty odwołującego. 

d) opisu przedmiotu zamówienia 

e) wyboru najkorzystniejszej oferty 



17 

 

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której 

zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, zawierać zwię-

złe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne         

i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w po-

staci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym 

przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniające-

go wymagania dla tego rodzaju podpisu. 

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesie-

nia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego 

terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed 

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

terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

6. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawia-

jącego stanowiącego podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określo-

ny w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane    

w inny sposób. 

7. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu zwią-

zania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajowa Izbę Odwoławczą orze-

czenia. 

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

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

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

pienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektro-

nicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą waż-

nego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wyko-

nawcy wnoszącemu odwołanie. 

9. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, staja się uczestnikami po-

stępowania odwoławczego, jeżeli maja interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte 

na korzyść jednej strony. 

10. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wyko-

nawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. 

11. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wol-

ny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy. 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ 

1. załącznik nr 1 – formularz ofertowy; 

2. załącznik nr 2 – formularz cenowy – produkty mrożone; 

3. załącznik nr 3 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełniania warunków 

udziału w postępowaniu; 

4. załącznik nr 4 – lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej  

5. załącznik nr 5 – wzór umowy. 
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Numer sprawy: GOPS.III.0341.2.2016                      Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 

 

Dane dotyczące wykonawcy 

 

Nazwa: ………………………………………….………………………….. 

Siedziba: ………………………………………….…………………………..  

Nr rachunku bankowego: ………………………………………….………………………….  

Numer REGON:...........................   Numer NIP: .................................. 

Numer telefonu: ………..................….Numer faksu: …..............……….  

Adres e-mail ……………………………….…. 

  

Dane dotyczące zamawiającego 

Nazwa: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Darłowie 

Adres :  76 – 150 Darłowo, ul. O. D. Tynieckiego 2 

 

Zobowiązania wykonawcy  
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym  na dostawę artykułów mrożonych do Punktu 

Przygotowania Posiłków w Bobolinie, ul. Nadmorska 4, Numer sprawy: GOPS.III.0341.2.2016, 

oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia za cenę:  

 

cena netto. .................................. zł 

(słownie: .........................................................................................................................................) 

podatek VAT. ..................................zł 

cena brutto. ..................................zł 

(słownie: .........................................................................................................................................) 

Termin zapłaty faktury ……………. dni. 

 

Oświadczam, że: 

Wykonam zamówienie publiczne w terminie od dnia podpisania umowy do dnia  31. 12. 2016 r.   

   

 

Osoby do kontaktów z Zamawiającym 
Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy: 

................................. tel. kontaktowy, faks: ...................................................   

zakres odpowiedzialności...................................................................................................................... 

................................. tel. kontaktowy, faks: ...................................................   

zakres odpowiedzialności ..................................................................................................................... 

 

 

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej 

 

Nazwisko, imię ............................................ 

Stanowisko ..................................................... 

Telefon. Fax. ................................................ 
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Zakres*: 

- do reprezentowania w postępowaniu 

- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 

- do zawarcia umowy 

 

Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnosimy 

żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty. 

2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. 

3. Oświadczamy, że załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia postanowienia 

umowy /wzór umowy/ zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się             

w przypadku wyboru  naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 

 

Dokumenty 
Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam: 

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

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

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

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

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

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

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

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

  

Inne informacje Wykonawcy: 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

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

 

 

 

 

 

 

                                                                    . 

                                                                              (data i czytelny podpis Wykonawcy) 
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Numer sprawy: GOPS.III.0341.2.2016                   Załącznik nr  2 do SIWZ 

 

 

 

 

FORMULARZ    CENOWY 

 

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

 

Siedziba  Wykonawcy: ………………………………………………………………………………………………… 

 

W ramach zamówienia oferujemy dostawę niżej zamówionego asortymentu: 
 

L.p. Nazwa asortymentu J.m. 
Szacunkowa 

ilość 

Cena 

jednostkowa 

netto 

Stawka 

Vat  % 

Cena 

jednostkowa

brutto 

Wartość 

brutto 

1. Mieszanka warzywna (7 -  

składnikowa) mrożona 

Skład: marchew, kalafior różyczki, 

fasolka szparagowa, brukselka, 

por, seler, pietruszka. 

kg 100     

2. Włoszczyzna (słupki) mrożone kg 160     

3. Kalafior różyczki mrożone kg 60     

4. Dorsz filet bez skóry, bez ości, 

IQF, glazura max. 10%,  

kg 350     

                                                                                           RAZEM  

 

Uwaga!   
 
Podane ilości towaru, przewidziane do realizacji w okresie obowiązywania umowy są szacunkowe, Zamawiający  

informuje, iż w rzeczywistości ilości zamawianego towaru mogą ulec zmianie. 
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Numer sprawy: GOPS.III.0341.2.2016                      Załącznik nr 3 do SIWZ 

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA  

I SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 
Przystępując do postępowania na:  

Dostawę produktów mrożonych do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Darłowie Punktu 

Przygotowania Posiłków w Bobolinie, ul. Nadmorska 4 działając w imieniu Wykonawcy: 

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

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

(podać nazwę i adres Wykonawcy) 

oświadczam, że na dzień składania ofert nie podlegam wykluczeniu z postępowania i spełniam wa-

runki udziału w postępowaniu.  

I.  W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 23 ustawy Pra-

wo zamówień publicznych wykluczy:  
1. Wykonawcę, który nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub nie został zapro-

szony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wyklu-

czenia,  

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

a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art.258 

lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. nr 88, poz. 553, z późn. 

zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),  

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

Kodeks karny,  

c) skarbowe,  

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

konania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej (Dz. U. z 2012 poz. 769),  

3. Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika 

spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub koman-

dytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt. 2,  

4. Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administra-

cyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdro-

wotne, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpie-

czenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie 

w sprawie spłaty tych należności,  

5. Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zama-

wiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki 

udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie 

przedstawić wymaganych dokumentów,  

6. Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzają-

ce w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiają-

cego w postępowaniu o udzielenie zamówienia,  

7. Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego lub 

pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia,  

8. Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego 

pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub 

innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że 

spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez Wy-

kluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu,  

9. Wykonawcę, który z innymi Wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konku-

rencji między Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co Zamawiający jest w sta-

nie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych,  

10. Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o za-

mówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności pod-
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miotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 

oraz z 2016 r. poz. 437),  

11. Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o za-

mówienia publiczne,  

12. Wykonawców, którzy należący do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lute-

go 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184,1618 i 1634), złożyli 

odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że 

wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępo-

waniu o udzielenie zamówienia.  

II.   Ponadto Zamawiający przewiduje możliwość wykluczenia Wykonawcy w sytuacji:  
1. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 

restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub 

sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo 

restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844) lub którego upadłość ogło-

szono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawo-

mocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwida-

cje majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy 

z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844),  

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

w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie 

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

stosownych środków dowodowych,  

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

konawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt. 2-4 z:  

a) Zamawiającym,  

b) osobami uprawnionymi do reprezentowania Zamawiającego,  

c) członkami komisji przetargowej,  

d) osobami, które złożyły oświadczenia o których mowa w art. 17 ust. 2a  

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

przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu,  

4. który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stop-

niu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zwartą z Zama-

wiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt. 1-4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasą-

dzenia odszkodowania,  

5. będącego osoba fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pra-

cownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresz-

tu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3 000 złotych,  

6. jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce 

jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo – akcyj-

nej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w pkt. 5,  

7. wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających 

z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, 

jeżeli wymierzono tą decyzją kare pieniężną nie niższą niż 3 000 złotych,  

8. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie spo-

łeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków do-

wodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt. 15, chyba że Wykonawca dokonał 

płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz       

z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.  

 

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

……… ustawy Prawo zamówień publicznych (podając mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spo-

śród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicz-

nych) Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy 

Prawo zamówień publicznych podjąłem następujące środki naprawcze:  
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………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

…………………… ……………………………………………………………………………………… 
(jeżeli dotyczy/jeżeli nie dotyczy pozostawić bez wypełniania) 

Wykonawca ubiegający się o przedmiotowe zamówienie musi spełniać również warunki udziału       

w postępowaniu dotyczące:  
1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to         

z odrębnych przepisów. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:  

- Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku w tym zakresie.  

2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:  

- Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku w tym zakresie.  

3. zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:  

- Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku w tym zakresie.  

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, 

NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA 

 
(jeżeli dotyczy/ jeżeli nie dotyczy pozostawić bez wypełniania) 

 

Przystępując do postępowania na:  

Dostawę produktów mrożonych do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Darłowie Punktu 

Przygotowania Posiłków w Bobolinie, ul. Nadmorska 4 działając w imieniu Wykonawcy: 

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

…………………………………………………………………………………………………..….  
(podać nazwę i adres Wykonawcy) 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowa-

niu, tj.:  

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………… 
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

 

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.  

 

 

 

…………………………………….  …………………………………………..  
 (miejscowość, data)  (podpis Wykonawcy)  

 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą 

oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd 

przy przedstawieniu informacji. 

 

 

 

…………………………………….  …………………………………………..  
(miejscowość, data)  (podpis Wykonawcy) 
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Numer sprawy: GOPS.III.0341.2.2016                     Załącznik nr 4 do SIWZ 

 

 

LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITALOWEJ 
 

 
Ja /My/ niżej podpisany /ni/ 

 

działając w imieniu i na rzecz:   

 
 

 
(podać nazwę i adres Wykonawcy) 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: 

Dostawę produktów mrożonych do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Darłowie Punktu 

Przygotowania Posiłków w Bobolinie, ul. Nadmorska 4  

 

1) Przedkładam(y) poniżej listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (w rozumieniu 

art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych), do której należy wykonawca, którego re-

prezentuję (my): 

 

Lp. Nazwa Adres 

1.  

 

 

2.  

 

 

3.  

 

 

 

 
   

Miejscowość i data  (podpis osób(y)  uprawnionej do reprezentacji 

wykonawcy, a w przypadku oferty wspólnej - podpis 

pełnomocnika wykonawców ) 
 

2) Informuję (my), że istniejące między nami powiązania nie prowadzą do zakłócenia uczciwej konkurencji          

w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

 
  

Miejscowość i data  (podpis osób(y)  uprawnionej do reprezentacji 
wykonawcy, a w przypadku oferty wspólnej - podpis 

pełnomocnika wykonawców ) 

 

 

Uwaga! Należy wypełnić w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,    

o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy prawo zamówień publicznych i przekazać zamawiającemu 

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

mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy prawo zamówień publicznych.  

Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 

wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
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Numer sprawy: GOPS.III.0341.2.2016                      Załącznik nr 5 do SIWZ 

 

 

 

UMOWA /WZÓR/ 
(w zależności od części zamówienia umowa zostanie odpowiednio uszczegółowiona) 

 
zawarta w dniu ……………. 2016 roku, pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej           

w Darłowie, ul. O. D. Tynieckiego 2, 76-150 Darłowo, reprezentowanym przez 

Marzenę Fedyniak – Kierownika, 

zwanym  w dalszej części umowy „Zamawiającym” 

a:   

....................................................................................................................................................., 

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez: 

.................................................................................................., 

po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych, i wybraniu oferty Wykonawcy jako oferty najkorzystniejszej. 

§ 1. 

Umowa została zawarta na czas określony tj. od dnia ................... 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.  

§ 2. 

Zamawiający zamawia a Wykonawca zobowiązuje się dostarczać sukcesywnie Zamawiającemu         

w okresie od podpisania umowy do 31 grudnia 2016 r.,  artykuły żywnościowe, tj. produkty mrożone 

zgodnie z SIWZ w ilości, asortymencie i cenie określonej w ofercie stanowiącej integralną część 

umowy. 

1. Dostarczane produkty muszą spełniać wszelkie wymagane normy jakościowe GHP, GMP, lub 

systemem HACCP,  

2. Każdy dostarczony produkt winien być I klasy zgodny z Polską Normą, 

3. W przypadku wątpliwości Zamawiającego co do jakości dostarczanych produktów Zamawiający 

może zażądać dokumentów potwierdzających ich jakość (zaświadczeń Państwowego Zakładu 

Higieny itp.) wraz ze wskazaniem producenta. 

4. Wykonawca powinien zachować wymagane przepisami warunki  transportu i przechowywania 

dostarczanego towaru. 

5. Strony ustalają, że do transportu przedmiotu zamówienia zostanie użyty pojazd do tego celu 

przystosowany zgodnie z obowiązującymi normami. 

6. Każda dostawa towaru wymagającego załączenia handlowego dokumentu identyfikacyjnego musi 

posiadać taki dokument. 

7. Wykonawca użyczy nieodpłatnie pojemniki przy każdorazowej dostawie towaru do siedziby 

Zamawiającego na okres do następnej dostawy. 

8. Wykonawca na czas dostaw i przechowywania dostarczy nieodpłatnie do miejsca dostaw 

chłodnię do przechowywania ryb, którą następnie odbierze po zakończeniu umowy. 

9. Stosownie do potrzeb zamawiającego, strony dopuszczają możliwość zmian ilościowych 

poszczególnych artykułów spożywczych (zmniejszenie, zwiększenie), w przypadku zmiany 

liczby uczniów uprawnionych do korzystania z żywienia. Z tego tytułu Wykonawcy nie będą 

przysługiwały żadne roszczenia finansowe ani prawne wobec Zamawiającego. Wykonawca 

może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

§ 3. 

1. Termin i wielkość dostaw będzie każdorazowo telefonicznie lub pisemnie (faksem) określana 

przez przedstawiciela Zamawiającego najpóźniej na jeden dzień przed dniem dostawy. 

2. Osobami do kontaktów z Zamawiającym są:……………………………………................................... 
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3. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamówiony towar do Punktu Przygotowania  Posiłków 

w Bobolinie, ul. Nadmorska 4 własnym transportem, na swój koszt i ryzyko. 

4. Dostawy towaru powinny odbywać się codziennie w godzinach od 6.00 do 11.00. 

5. Dostarczany przedmiot zamówienia winien być oznakowany zgodnie z obowiązującymi    

przepisami o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych oraz odpowiadać przepisom         

o bezpieczeństwie żywności i żywienia. 

6. W przypadku stwierdzenia nie spełnienia warunków jakościowych Zamawiający zastrzega sobie 

prawo nie przyjęcia towaru. 

7. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wadliwej partii dostarczonego towaru 

reklamacja zostanie zgłoszona telefonicznie, a następnie pisemnie (faksem). 

8. Wykonawca ma obowiązek rozpatrzenia i załatwienia reklamacji ilościowej i  jakościowej w dniu 

jej zgłoszenia do godz. 15.00. 

9. Zamawiający każdorazowo przed pokwitowaniem odbioru sprawdzi przyjmowaną partię 

zamówionego towaru pod względem rodzaju, jakości i terminu przydatności do spożycia. 

10. Wykonawca zobowiązany jest dostarczać Zamawiającemu towar w oryginalnym opakowaniu      

z okresem przydatności do spożycia nie krótszym niż ½ całkowitego jego okresu. 

§ 4 

1. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy przedmiotu Umowy lub jego części, dostawa nie 

nastąpi w określonym w Umowie terminie lub towary są wadliwe pod względem jakościowym 

Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zakupu interwencyjnego od innego dostawcy        

w celu zaspokojenia potrzeb związanych z prawidłowym funkcjonowaniem kuchni – w ilości         

i asortymencie niezrealizowanej dostawy. 

2. W przypadku zakupu interwencyjnego zmniejsza się odpowiednio wielkość przedmiotu Umowy 

oraz wartość Umowy o wielkość tego zakupu. 

3. W przypadku zakupu interwencyjnego Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu Zamawiającemu 

różnicy pomiędzy ceną zakupu interwencyjnego a ceną dostawy ustaloną w Umowie. 

§ 5 

1. Stosownie do przepisu art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający przewiduje 

możliwość zmiany postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty na podstawie której 

dokonano wyboru wykonawcy. 

2. Dopuszcza się zmianę ceny w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług. 

Cena ulegnie zmianie w ten sposób, że do ceny netto zostanie doliczony podatek VAT                  

w wysokości wynikającej z przepisów. 

3. Zmiany umowy mogą być dokonywane na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy oraz winny 

być zaakceptowane przez obie strony umowy. 

§ 6 

1. Wynagrodzenie z tytułu realizacji przedmiotu umowy wyniesie: 

            netto ........................... zł (słownie : ..................................................................................) 

            podatek Vat ............... zł (słownie:  ...................................................................................) 

            brutto..................... zł (słownie:  .......................................................................................) 

2.  Ceny jednostkowe podane przez Wykonawcę w ofercie zawierają wszystkie koszty związane 

z dostawą towarów do magazynu Zamawiającego (transport, opakowanie, czynności związa-

ne z przygotowaniem dostaw itp.) 

3. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty za poszczególne partie dostarczonego towaru 

zgodnie z ustaloną ceną netto, powiększoną o należny podatek od towarów i usług VAT, wg 

stawki obowiązującej w dniu sprzedaży. Podstawę zapłaty stanowi faktura VAT i jakościowo 

– ilościowy odbiór partii dostawy.  

4. Płatności z tytułu przedłożonych faktur za dostarczone produkty, będą realizowane przez 

Zamawiającego w terminie ………. dni, od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury 

i będą one stanowić iloczyn ilości dostarczonych produktów oraz ich cen jednostkowych 

określonych formularzu cenowym zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ.  
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5. Za nieterminowe regulowanie należności Wykonawca ma prawo naliczyć Zamawiającemu 

odsetki ustawowe.  

6. Faktury będą wystawiane zgodnie z poszczególnymi zamówieniami i doręczane wraz z towa-

rem.  

7. Dopuszcza się wystawianie faktur tygodniowych w obrębie jednego miesiąca rozliczeniowe-

go.  

8. W przypadku wystawiania przez Wykonawcę faktur, o których mowa w pkt. 7, Wykonawca 

dostarcza towar Zamawiającemu na podstawie WZ lub innego dokumentu równoważnego.  

9. Strony ustalają, że zapłata za dostarczony w sposób zgodny z zamówieniem towar 

następować będzie każdorazowo po dostawie kolejnej partii, na podstawie faktur 

wystawionych przez Wykonawcę, w terminie …………. dni od daty ich otrzymania przez 

Zamawiającego. 

10. Zapłata dokonywana będzie na rachunek bankowy Wykonawcy...............................................                   

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

11. Nie dokonanie lub opóźnienie zapłaty należności za dostarczony towar nie upoważnia 

Wykonawcy do wstrzymania kolejnej partii towaru.   

§ 7. 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania stanowić będą kary umowne. 

2. Kary te będą naliczane za: 

a) nieterminowe dostawy lub dostawy niezgodne pod względem asortymentów 

w wysokości 0,5 % wartości dostarczonej partii towaru za każdy dzień opóźnienia lub 

dostawę niezgodną z umówionym asortymentem, 

b) odstąpienie Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy          

w wysokości 5 % wartości brutto umowy, o której mowa w  § 6 ust. 1. 

3.  Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, do            

wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, gdy powstała szkoda przewyższy wartością    

ustaloną karę umowną. 

4. Co najmniej 3-krotne naruszenie warunków umowy przez Wykonawcę tj. poprzez 

nieterminową lub niezgodną pod względem asortymentu lub ilości z zamówieniem realizacja 

dostaw lub powtarzające się co najmniej 3-krotne uchybienia w zakresie jakości oraz terminu 

przydatności do spożycia dostarczonego towaru dają podstawę Zamawiającemu do 

wypowiedzenia umowy bez zachowania terminów wypowiedzenia. 

§ 8. 

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia dostawy do 20% 

całości zamówienia na co Wykonawca wyraża zgodę. 

2. W przypadku zmniejszenia dostawy Wykonawcy nie przysługuje roszczenie 

odszkodowawcze z tego tytułu. Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonanej części umowy. 

 

§ 9. 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

będzie leżało 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. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy. 

 

§ 10. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie właściwe przepisy,                     

w szczególności ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego. 
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§ 11. 

Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej stron w postaci aneksu 

pod rygorem nieważności. 

 

§ 12. 

Ewentualne spory mogące powstać na tle realizacji umowy podlegają rozstrzygnięciu Sądu 

właściwego  dla miejsca siedziby Zamawiającego. 

 

§ 13. 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz dla 

Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 

 

 

 

 

Integralną część umowy stanowią: 

1) formularz cenowy – załącznik do SIWZ, 

2) formularz ofertowy – załącznik do SIWZ, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

            WYKONAWCA                                                                      ZAMAWIAJĄCY 
 

 

 

 
 


