Znak sprawy: ZSR.2020.1.1 - internat

Załącznik Nr 1do SIWZ
Załącznik nr 1 do Umowy nr ZSR.2020.1.2 - internat
pieczątka firmowa Wykonawcy

FORMULARZ OFERTOWY
Zamawiający: Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego
im. Stefana Żeromskiego w Świdwinie
ul. Szczecińska 88
78 – 300 Świdwin
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie
z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 poz. 1843 ze zm. ), dalej zwaną
ustawą Pzp, w procedurze jak dla wartości zamówienia poniżej równowartości kwoty 214 000 euro, którego przedmiotem
jest:

Sukcesywna dostawa mięsa, wędlin, drobiu do Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia
Zawodowego im. Stefana Żeromskiego w Świdwinie.
Dane Wykonawcy:
Nazwa Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………………………
adres:……………………………………………………………………………………………………………………………..
NIP: ………………………………………………………… Regon: …………………………………………………………
Osoba

upoważniona

do

reprezentacji

Wykonawcy

i

podpisująca

ofertę:

………………………………………………………………………………………………………………………………………
Dane teleadresowe, na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem:
numer telefonu:……………………………………………

numer faksu:…………………………………………………

e-mail: ………………………………………………… adres
Adres do korespondencji (inny niż adres siedziby Wykonawcy): …………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

1.

Niniejszym oferuję/-emy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami określonymi
SIWZ
za
cenę
brutto
w
wysokości
…………………………….(
słownie…………………………..
……………………………………………………………………………………………………….
zł) w tym
wartość podatku od towarów i usług VAT w wysokości
………………………………zł
cena netto ……………………………………… zł.

2.

Oświadczam/-my, że wskazana cena brutto obejmuje cały zakres przedmiotu zamówienia
określonego przez Zamawiającego w SIWZ, uwzględnia wszystkie wymagane opłaty i koszty
niezbędne do zrealizowania całości przedmiotu zamówienia, bez względu na okoliczności
i źródła ich pochodzenia.
Oświadczam/-my, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania i
realizacji przyszłego świadczenia umownego. Ponadto w ofercie nie została zastosowana cena
dumpingowa i oferta nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z art. 5-17 ustawy z
dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji .
Oświadczam/-my, że:

3.

4.
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1)
2)
3)

4)
5)

zamówienie zostanie zrealizowane zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ, projekcie
umowy oraz w terminie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.
akceptuje/akceptujemy* warunkami zamówienia, treścią SIWZ wraz ze wzorem umowy;
zapoznałem się/zapoznaliśmy się* ze SIWZ i nie wnoszę/ nie wnosimy* do niej zastrzeżeń
oraz zdobyłem/zdobyliśmy* konieczne informacje do przygotowania oferty i wykonania
zamówienia,
jestem/jesteśmy* związany/związani* złożona ofertą przez okres 30 dni – bieg terminu
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert,
akceptuje/akceptujemy* projekt umowy, stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZi we
wskazanym przez Zamawiającego terminie zobowiązuje/zobowiązujemy się do podpisania
umowy, na określonych w SIWZ warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.

5.

Oświadczam/Oświadczamy*, że zamówienie zrealizuje/zrealizujemy* sam/sami* /przy udziale
podwykonawców*:
Nie dotyczy

6.

Zostałem/Zostaliśmy* poinformowany/poinformowani*, że mogę/możemy* wydzielić z oferty
informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji jednocześnie wykazując, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa oraz zastrzec w odniesieniu do tych informacji, aby nie były one udostępnione
innym uczestnikom postępowania.

7.

Oświadczam/Oświadczamy, że jestem/jesteśmy: mikroprzedsiębiorcą / małym przedsiębiorcą /
średnim przedsiębiorcą*.

8.

Niniejsza ofertę zawiera ________ kolejno ponumerowanych stron.

9.

Załącznikami do oferty są niżej wymienione dokumenty i oświadczenia, które należy rozumieć
jako aktualne i wskazane przez ze mnie / przez nas* w celu potwierdzenia spełniania warunków
udziału w postępowaniu oraz potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania:
1) …………………………………………………………………………………………
2) …………………………………………………………………………………………
3) …………………………………………………………………………………………
4) …………………………………………………………………………………………

* niepotrzebne skreślić

…………………………………………………………
miejscowość, data

…………………………………………………
czytelny podpis (imię i nazwisko) lub podpis wraz
z pieczęcią imienną Wykonawcy lub osoby/osób
właściwie do tego upoważnionej/upoważnionych

Załącznik Nr 2 do SIWZ
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Załącznik nr 2 do Umowy nr ZSR.2020.1.2 - internat
FORMULARZ CENOWY

_______________________________________
miejscowość i data)

( pieczęć firmowa )

Nazwa Wykonawcy:
…………………………………………………………………………………………………………………
adres:………………………………………………………………………………………………………………………………
…

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest
Sukcesywna dostawa mięsa, wędlin, drobiu do Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia
Zawodowego im. Stefana Żeromskiego w Świdwinie.
poniżej przedstawiam:

Lp.

1

Nazwa

Szacunkowe
zużycie w
okresie
trwania
umowy
3
98 kg

1

2
Boczek świeży bez
żeberek

2

Karkówka b/k

780 kg

3

Kości wieprzowe

98 kg
3 120 kg

4

Łopatka wp. b/k b/s
(Hermetycznie
pakowana-z wagą i
terminem
przydatności do
spożycia)

975 kg

5

Schab b/k
(Hermetycznie
pakowany-z wagą i
terminem
przydatności do
spożycia)

6

Słonina

49 kg

7

Żeberka wędzone

195 kg

cena
jednostkowa
brutto

Wartość brutto
(3x4)

4

5

3
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8
9

Korpusy drobiowe

585 kg

Palka z kurczaka

488 kg

Filet b/k z kurczaka

1 560 kg

10
Baton drobiowy o
minimalnej zawartości
mięsa 80g/100 g
produktu
Blok drobiowy o
minimalnej zawartości
mięsa 80g/100 g
produktu
Blok wieprzowy o
minimalnej zawartości
mięsa 65g/100 g
produktu
Kabanosy drobiowe
100g produktu z 108 g
mięsa
Kabanosy wieprzowe
o minimalnej
zawartości mięsa
g/100 g produktu
Kiełbasa biała
wieprzowa surowa o
minimalnej zawartości
mięsa 83g/100 g
produktu
Kiełbasa śląska
średnio rozdrobniona
skład: mięso
wieprzowe minimum
75%, tłuszcz wp. min.
5% lub równoważna
Kiełbasa jałowcowa
lub równoważna: 100g
produktu z 115 g
mięsa

108 kg

Kiełbasa kanapkowa o
minimalnej zawartości
19 mięsa 55g/100 g
produktu

137 kg

11

12

13

14

15

16

17

18

117 kg

117 kg

49 kg

49 kg

244 kg

488 kg

117 kg

4
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Kiełbasa krakowska
20 sucha: 100g produktu
z 133g mięsa
Kiełbasa krakowska
parzona o minimalnej
21
zawartości mięsa
75g/100 g produktu
Kiełbasa myśliwska
średnio rozdrobniona,
22 podsuszana lub
równoważna: 100g
produktu z 115g mięsa

156 kg

Kiełbasa piwna lub
równoważna o
23 minimalnej zawartości
mięsa 70g/100 g
produktu

117 kg

Kiełbasa polska
wędzona: 100g
24
produkty z 103g
mięsa
Kiełbasa rawska lub
równoważna o
25 minimalnej zawartości
mięsa 85g/100 g
produktu
Kiełbasa szynkowa wp.
o minimalnej
26 zawartości mięsa
50g/100 g produktu

98 kg

156 kg

98 kg

137 kg

137 kg

Kiełbasa tatrzańska
lub równoważna o
27 minimalnej zawartości
mięsa 90g/100 g
produktu

117 kg

Kiełbasa zwyczajna
drobno rozdrabniana
lub równoważna o
28 minimalnej zawartości
mięsa 60g/100 g
produktu

293 kg

Kiełbasa żywiecka lub
29 równoważna o
minimalnej zawartości

127 kg
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mięsa 90g/100 g
produktu
Kiełbaski grillowe z
30 serem

147 kg

Łopatka pieczona z
przyprawami lub
równoważna o
31 minimalnej zawartości
mięsa 50g/100 g
produktu

137 kg

Ogonówka o
minimalnej zawartości
32
mięsa 60g/100 g
produktu
Parówki drobiowe o
minimalnej zawartości
33 mięsa 90g/100 g
produktu

117 kg

Parówki wieprzowe o
minimalnej zawartości
34 mięsa 90g/100 g
produktu

244 kg

Pasztet drobiowy o
minimalnej zawartości
35 mięsa 60g/100 g
produktu

117 kg

Pasztet wieprzowy o
minimalnej zawartości
36 mięsa 65g/100 g
produktu

117 kg

37

Pasztetowa drobiowa
o minimalnej
zawartości mięsa
35g/100 g produktu

Polędwica z
majerankiem o
38 minimalnej zawartości
mięsa 40g/100 g
produktu

244 kg

117 kg

293 kg
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Polędwica sopocka lub
równoważna o
39 minimalnej zawartości
mięsa 55g/100 g
produktu

342 kg

Polędwica wieprzowa
o minimalnej
40
zawartości mięsa – 70
%
Szynka skład: mięso
wieprzowe od min.
70% (podać 4 rodzaje
różniące się
dodatkiem smakowym
lub technologią
przygotowania)

342 kg

41

A)

………………….

B)

………………….

C)

………………….

-

-

-

293 Kg

293 Kg

293 Kg

D)

………………….

293 Kg

RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO

Należy wypełnić wszystkie kolumny formularza
(cenę ofert brutto, netto oraz podatku VAT należy przenieść do formularza ofertowego)

…………………………………………………………
miejscowość, data

…………………………………………………
czytelny podpis (imię i nazwisko) lub podpis wraz
z pieczęć imienną Wykonawcy lub osoby/osób
właściwie do tego upoważnionej/upoważnionych
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Załącznik Nr 3 do SIWZ
pieczątka firmowa Wykonawcy
Nazwa
Wykonawcy:………………………………………………………………………………………………………………

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest
Sukcesywna dostawa mięsa, wędlin, drobiu do Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia
Zawodowego im. Stefana Żeromskiego w Świdwinie
- prowadzonego przez Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego im. Stefana
Żeromskiego w Świdwinie, oświadczam / -my co następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam/-y, że spełniam/-y warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego
w Rozdziału 4 ust.1 SIWZ.
…………………………………………………………
miejscowość, data

…………………………………………………
czytelny podpis (imię i nazwisko) lub podpis wraz
z pieczęcią imienną Wykonawcy lub osoby/osób
właściwie do tego upoważnionej/upoważnionych

INFORMACJA W ZAWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam/-y, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych
w Rozdziału 4 ust. 1 SIWZ polegam/-y na zasobach następującego/-ych podmiotu/-ów:
……………………………………………………………………………………………………………
w następującym zakresie:…………………………………………………………………….………….
……………………………………………………………………………………………………………
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………………………………………………………
miejscowość, data

…………………………………………………
czytelny podpis (imię i nazwisko) lub podpis wraz
z pieczęcią imienną Wykonawcy lub osoby/osób
właściwie do tego upoważnionej/upoważnionych

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam/-my, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………………………………………………………
miejscowość, data

………………………………………
czytelny podpis (imię i nazwisko) lub podpis wraz
z pieczęcią imienną Wykonawcy lub osoby/osób
właściwie do tego upoważnionej/upoważnionych
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Załącznik nr 4 do SIWZ
(pieczęć firmowa)

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

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest
Sukcesywna dostawa mięsa, wędlin, drobiu do Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia
Zawodowego im. Stefana Żeromskiego w Świdwinie.
- prowadzonego przez Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego im. Stefana
Żeromskiego w Świdwinie., oświadczam / -my co następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam/-y, że nie podlegam/-y wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23
ustawy Prawo zamówień publicznych,
…………………………………………………………
miejscowość, data

…………………………………………………
czytelny podpis (imię i nazwisko) lub podpis wraz
z pieczęcią imienną Wykonawcy lub osoby/osób
właściwie do tego upoważnionej/upoważnionych

(Nie wypełniać jeśli nie dotyczy)
Oświadczam/-y, że zachodzą w stosunku do mnie/nas* podstawy wykluczenia z postepowania na
podstawie art. …..ustawy Pzp(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w
art. 24 ust. 1 pkt. 13-14, 16-20ustawy Pzp).Jednocześnie oświadczam/-y, że w związku z ww.
okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem/podjęliśmy* następujące środki
naprawcze:
……………………………………………………………………………………………………............
……………………………………………………………………………………………………............
…………………………………………………………
miejscowość, data

…………………………………………………
czytelny podpis (imię i nazwisko) lub podpis wraz
z pieczęcią imienną Wykonawcy lub osoby/osób
właściwie do tego upoważnionej/upoważnionych
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ
WYKONAWCA:
Oświadczam/-y, że następujący/-e podmiot/-y, na którego/-ych zasoby powołuje/-my się w niniejszym
postępowaniu tj.:
…………………………………………………………………………………………………………....
(podać pełną nazwę /firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/ Pesel, KRS/CEiDG)

nie podlega/-ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
…………………………………………………………
miejscowość, data

…………………………………………………
czytelny podpis (imię i nazwisko) lub podpis wraz
z pieczęcią imienną Wykonawcy lub osoby/osób
właściwie do tego upoważnionej/upoważnionych

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA
KTÓREGO ZASOWY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam/-my,
że
następujący/-e
podmiot/-y,
będący/-e
podwykonawcą/-ami:
……………………………………………………………………………………………………...….....
(podać pełną nazwę /firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/Pesel, KRS/CEiDG)

nie podlega/-ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust. 1 pkt. 13-22
ustawy Pzp.

…………………………………………………………
miejscowość, data

…………………………………………………
czytelny podpis (imię i nazwisko) lub podpis wraz
z pieczęcią imienną Wykonawcy lub osoby/osób
właściwie do tego upoważnionej/upoważnionych

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam/-my, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i
zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełna świadomością konsekwencji wprowadzenia
Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
…………………………………………………………
miejscowość, data

…………………………………………………
czytelny podpis (imię i nazwisko) lub podpis wraz
z pieczęcią imienną Wykonawcy lub osoby/osób
właściwie do tego upoważnionej/upoważnionych
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Załącznik nr 5 do SIWZ
( pieczęć firmowa podmiotu )

Zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy
niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia
Uwaga!
Zamiast niniejszego dokumentu można przedstawić inne dokumenty, które określą w szczególności:
 zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
 sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
 zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
 czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu
dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych zrealizuje usługi , których wskazane zdolności dotyczą.

Ja:
…………………………………………………………………………………………………………..
(imię i nazwisko osoby /osób upoważnionej /-ych do reprezentowania podmiotu)

działając w imieniu i na rzecz:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
(podać pełną nazwę /firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/ Pesel, KRS/CEiDG)

zobowiązuje /-my się do oddania niżej wymienionych zasobów na potrzeby wykonania przedmiotu
zamówienia:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
(określenie zasobu: zdolność techniczna lub zawodowa)

do dyspozycji Wykonawcy:
……………………………………………………………………………………………………………
(nazwa Wykonawcy)

w trakcie wykonywania zamówienia, którego przedmiotem jest sukcesywna dostawa mięsa, wędlin,
drobiu do Zespółu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego im. Stefana
Żeromskiego w Świdwinie
na następujących zasadach:
1. udostępniam Wykonawcy ww. zasoby w następujący sposób:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
2. sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów, przez Wykonawcę przy
wykonywaniu niniejszego zamówienia:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………………
3. zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia publicznego będzie następujący:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
4. okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………
miejscowość, data

…………………………………………………
czytelny podpis (imię i nazwisko) lub podpis wraz
z pieczęcią imienną podmiotu lub osoby/osób
właściwie do tego upoważnionych
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Załącznik nr 6 do SIWZ
pieczątka firmowa Wykonawcy

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

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ
GRUPY KAPITAŁOWEJ
składane w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji
z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest
sukcesywna dostawa mięsa, wędlin, drobiu do Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia
Zawodowego im. Stefana Żeromskiego w Świdwinie
oświadczam /-y, że:

nie przynależę/ nie przynależymy* do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 369), z
wykonawcami, którzy złożyli oferty, oferty częściowe w niniejszym postępowaniu*.
…………………………………………………………
miejscowość, data

…………………………………………………
czytelny podpis (imię i nazwisko) lub podpis wraz
z pieczęcią imienną Wykonawcy lub osoby/osób
właściwie do tego upoważnionej/upoważnionych

przynależę/przynależymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007
r. o ochronie konkurencji i konsumentów* (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 369) z następującymi
wykonawcami, którzy złożyli oferty, oferty częściowe w niniejszym postępowaniu:
L.p.

Nazwa i adres podmiotu należącego do tej samej grupy kapitałowej

1
2
W załączeniu przedstawiam następujące dowody, że powiązania z Wykonawcą (nazwa
i adres)……………………………………………... nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu o udzielenie zamówienia.
…………………………………………………………
miejscowość, data

…………………………………………………
czytelny podpis (imię i nazwisko) lub podpis wraz
z pieczęcią imienną Wykonawcy lub osoby/osób
właściwie do tego upoważnionej/upoważnionych
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Załącznik Nr 7 do SIWZ
/PROJEKT/
UMOWA nr ZSR.2020.1.2 - internat
zawarta w dniu…………. w Świdwinie pomiędzy:
Zespołem Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego im. Stefana Żeromskiego w
Świdwinie, zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”, w imieniu, którego działa:
Andrzej Muchorowski – Dyrektor
a

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w
trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę mięsa, wędlin, drobiu do Zespołu Szkół
Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego im. Stefana Żeromskiego w Świdwinie, strony
zawierają umowę o następującej treści:
§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest sukcesywna dostawa mięsa, wędlin, drobiu do Zespołu Szkół
Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego im. Stefana Żeromskiego w Świdwinie Dostawy
będą realizowane do siedziby Zamawiającego tj. ul. Szczecińska 88, 78 – 300 Świdwin
2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Zamawiającemu w okresie obowiązywania niniejszej
umowy mięso, wędliny, drób, konserwy mięsne, zwane dalej łącznie „towarem”, wyszczególnione
w formularzu cenowym (Załącznik Nr 1 do „Formularza ofertowego”) złożonym w
przedmiotowym postępowaniu i stanowiącym integralną część niniejszej umowy. Dostawy będą
odbywać się zgodnie z zamówieniami szczegółowymi składanymi przez Zamawiającego w okresie
obowiązywania niniejszej umowy, z zastrzeżeniem, że termin realizacji każdorazowej dostawy
liczony od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego do dnia dostarczenia zamawianego
towaru, stanowiącego przedmiot zamówienia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, nie
może być dłuższy niż 3 dni robocze.
3. Rodzaj zamówionego towaru, jego ilość, miejsce dostawy będzie określał każdorazowo
Zamawiający w zamówieniu szczegółowym stosownie do potrzeb w okresie obowiązywania
niniejszej Umowy. Zamówienie szczegółowe będzie przekazywane Wykonawcy za pomocą faksu
na numer: ………………..lub drogą mailową na adres:……………………….. W razie zmiany
przedmiotowego numeru faksu lub adresu mailowego Wykonawca zobowiązany jest do
niezwłocznego wskazania nowego numeru lub adresu mailowego. Korespondencja skierowana na
ostatni aktualny numer faksu lub adres mailowy będzie uznana za doręczoną.
4. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu produkty w I gatunku, tzn.
o charakterystycznej barwie i zapachu, bez obecności pleśni oraz procesów gnilnych. Przedmiot
zamówienia będzie spełniać następujące wymagania organoleptyczne:
1)
Obróbka: powierzchnia cięć powstałych przy podziale półtusz lub ćwierćtusz na części
zasadnicze – gładkie; luźne strzępy mięśni i tłuszczu oraz ewentualne odłamki kości, błony,
tłuszcz usunięte; niedopuszczalne przekrwienia powierzchniowe.
2)
Powierzchnia: sucha, dopuszczalna lekko wilgotna; gładka, niezakrwawiona,
niepostrzępiona, bez pomiażdżonych kości, głębszych zacięć; niedopuszczalna oślizgłość,
nalot pleśni.
3)
Czystość: mięso czyste, bez śladów jakichkolwiek zanieczyszczeń.
4)
Barwa mięśni: jasnoczerwona, czerwona, ciemnoczerwona do brązowo wiśniowej , dla
mięsa wołowego oraz jasnoróżowa do czerwonej , dla mięsa wieprzowego , jasnoróżowa dla
mięsa drobiowego. Dopuszczalne matowienie, niedopuszczalny odcień szary lub
zielonkawy.
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5)
6)

Konsystencja: jędrna i elastyczna.
Zapach: swoisty, charakterystyczny dla świeżego mięsa, bez oznak zaparzenia
i rozpoczynającego się psucia; niedopuszczalny zapach obcy.
1. Wykonawca dostarczy towar spełniający wymogi określone przepisami: Ustawy z 25 sierpnia 2006
r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1541 ze zm.), Ustawy z dnia
16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego ( t.j Dz. U. z 2017 poz. 242 ze zm.),
Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1557),
Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (t.j. Dz. U. z
2018 r. poz. 2164 ze zm.).
2. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu towar na własny koszt i ryzyko, w miejsce wskazane
przez Zamawiającego. Środek transportu musi odpowiadać warunkom sanitarnym oraz przepisom
HACCP.
§2
1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.

Za dostarczony przez Wykonawcę towar, Zamawiający zapłaci Wykonawcy ceny jednostkowe
wynikające ze złożonej przez Wykonawcę oferty, stanowiącej załącznik nr 1 do Umowy oraz
Formularza cenowego, stanowiącego załącznik nr 2 do Umowy, z tym zastrzeżeniem, iż
ostateczna kwota wynagrodzenia Wykonawcy stanowić będzie iloczyn faktycznie zamówionych
przez Zamawiającego i dostarczonych przez Wykonawcę towarów oraz cen jednostkowych
poszczególnych towarów.
Na czas trwania Umowy strony związane są cenami jednostkowymi brutto, określonymi w
Formularzu cenowym stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej Umowy.
Strony ustalają, że podane przez Wykonawcę ceny jednostkowe brutto, o których mowa w ust. 2
nie będą podlegały podwyższeniu przez czas trwania niniejszej umowy.
Zapłata należności następować będzie przelewem na wskazany w fakturze rachunek bankowy
Wykonawcy.
W związku z tym, że w trakcie obowiązywania niniejszej umowy może zmniejszyć się
zapotrzebowanie na zamawiany towar, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia
ilości poszczególnych towarów z zakresu przedmiotu zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy będzie przysługiwać tylko należność wynikająca ze zrealizowanych dostaw i nie
będzie on zgłaszać roszczeń co do realizacji pozostałej części.
Zapłata ceny za dostarczony towar nastąpi w terminie do 14 dni od daty otrzymania poprawnej
pod względem formalnym i rachunkowym faktury wraz ze szczegółowym określeniem nazwy,
rodzaju i ilości dostarczonego asortymentu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do
każdorazowego zwrotu otrzymanej od Wykonawcy nieczytelnej faktury. Będzie to skutkować
przesunięciem terminu płatności o okres przedłożenia Zamawiającemu czytelnie wydrukowanego
dokumentu.
Faktura VAT winna zawierać następujące informacje:
Nabywca:
Powiat Świdwiński
ul. Mieszka I 16
78-300 Świdwin
NIP: 672-172-29-85

8.

9.

Płatnik:
Zespół Szkół Rolniczych CKZ
ul. Szczecińska 88
78-300 Świdwin

Należności, o których mowa w ust. 1, nie mogą przekroczyć w sumie ceny za wykonanie całej
dostawy, wynikającej z przedłożonej przez Wykonawcę oferty, tj. kwoty brutto (słownie:
………………………………….).
Zamawiający nie dopuszcza możliwości zakupu artykułów nie wymienionych w Formularzu
cenowym, ani zakupu towarów w ilości większej, niż określona w Formularzu cenowym.
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10. Zleceniobiorca oświadcza, że (* niewłaściwe skreślić; jeśli Zleceniobiorca nie jest czynnym
podatnikiem obowiązuje tylko zapis § 2 ust 10 pkt 1) i 4); w pozostałych przypadkach obowiązują
wszystkie oświadczenia):
1) nie jest/ jest* czynnym podatnikiem VAT zarejestrowanym oraz zgłoszonym
na biała listę podatników VAT pod numerem NIP ………………………….,
2) nie posiada zaległości w zobowiązaniach w stosunku do Skarbu Państwa, które
uniemożliwiłby mu zapłatę VAT z faktury,
3) VAT od transakcji zostanie rozliczony terminowo z organem podatkowym,
4) rachunek bankowy wskazany na fakturze/rachunku/innym dokumencie rozliczeniowym, o
którym mowa w § 2 ust 6, jest rachunkiem umożliwiającym zapłatę zobowiązania przez
Zleceniodawcę z zastosowaniem metody podzielonej płatności; w innym wypadku
Wykonawca zobowiązuje się, że podany na fakturze/rachunku/innym dokumencie
rozliczeniowym rachunek bankowy będzie rachunkiem firmowym, którego
Zleceniobiorca jest właścicielem.
§3
1. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego że dostarczony towar nie odpowiada
asortymentem lub ilością wykazaną w zamówieniu, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć, nie
później niż w ciągu 2 dni roboczych właściwy towar – bez dodatkowego obciążania z tego tytułu
Zamawiającego.
2. Po bezskutecznym upływie terminu wskazanego w ust. 1 niniejszego paragrafu Wykonawca
zapłaci Zamawiającemu karę umowna w wysokości 5% ceny brutto niedostarczonego towaru,
określonej zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do umowy – za każdy
dzień opóźnienia.
§4
1. W przypadku niedostarczenia towaru w terminie określonym zgodnie z § 1 ust. 2, Wykonawca
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 % ceny brutto niedostarczonego towaru,
określonej zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do umowy – za każdy
dzień opóźnienia.
2. W przypadku gdyby kara określona w ust. 1 nie pokryła całej szkody poniesionej przez
Zamawiającego,
Zamawiającemu
przysługuje
prawo
dochodzenia
odszkodowania
uzupełniającego.
3. W razie ziszczenia się obowiązku kary umownej, o której mowa w ust. 1, Zamawiający wezwie
Wykonawcę notą obciążeniową do jej zapłaty, a po bezskutecznym upływie terminu wskazanym
w nocie obciążeniowej, będzie mógł potrącić ją z wynagrodzenia Wykonawcy z chwilą zapłaty
należności wynikającej z faktury.
4. Zamawiający może odstąpić od naliczenia kary, o której mowa w § 4 ust. 1, jeżeli uzna, że z
przyczyn obiektywnych Wykonawca nie był w stanie dostarczyć zamawianego towaru w
terminie, o którym mowa w § 1 ust.2.
5. W przypadku zwłoki w terminie zapłaty za fakturę, o którym mowa w § 2 ust. 6, Wykonawca ma
prawo do odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie
terminu zapłaty.
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§5
1.
2.

3.

4.
5.

Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.
Zamawiający może wypowiedzieć niniejszą umowę, z zachowaniem 1-miesięcznego okresu
wypowiedzenia, w przypadkach, gdy:
1) Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób nienależyty lub uchybiający przepisom
prawa lub postanowieniom niniejszej umowy i pomimo pisemnego wezwania
Zamawiającego nie następuje w zakreślonym terminie zmiana sposobu ich wykonywania.
Prawo do wypowiedzenia umowy, o którym mowa w niniejszym punkcie przysługuje
Zamawiającemu w szczególności w przypadku stwierdzenia dwukrotnej nieterminowej
dostawy lub dostawy towarów niezgodnych z wymaganiami SIWZ,
2) rozpoczęła się likwidacja przedsiębiorstwa Wykonawcy lub wszczęto wobec niego
postępowanie upadłościowe.
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.
Wypowiedzenie umowy lub odstąpienie od umowy powinno być dokonane w formie pisemnej
pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.
W przypadku odstąpienia od Umowy, rozliczenie Stron nastąpi na zasadzie zapłaty należności
Wykonawcy za dostawy rzeczywiście wykonane do dnia odstąpienia.
§6

1.

2.

3.

4.
5.

1.
2.

Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności
i będą dopuszczane wyłącznie w granicach unormowanych w art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.).
Zamawiający przewiduje następujące możliwości dokonania zmian postanowień zawartej
umowy:
1) Zmiana ceny, o której mowa w § 2 ust. 8 oraz zmiana cen jednostkowych brutto
asortymentu, wyszczególnionych w Formularzu cenowym, wynikająca ze zmiany
powszechnie obowiązujących przepisów prawnych dotyczących obowiązującej wysokości
(stawki) podatku od towarów i usług VAT,
2) zmiana pozycji asortymentowej gdy nastąpi wycofanie danego towaru z produkcji przez
producenta i stanie się niedostępny na rynku – Wykonawca w tej sytuacji zobowiązany jest
do zaoferowania dostępnego na rynku towaru o właściwościach co najmniej jak towar
wynikający z ich opisu w SIWZ (wycofanie lub niedostępność Wykonawcy musi pisemnie
udokumentować i uzasadnić);
3) gdy zmiany są korzystne dla Zamawiającego i są uzasadnione prawidłową realizacją
przedmiotu umowy.
Zmiany mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub Wykonawcę, z tym zastrzeżeniem, że
żaden z powyższych zapisów nie obliguje Zamawiającego do wprowadzenia jakiejkolwiek
zmiany, a jedynie wprowadza taką możliwość. Strona wnioskująca o zmianę umowy, przedkłada
drugiej stronie pisemne uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmian do umowy.
Zmiana Umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
Umowa, przed upływem terminu na jaki została zawarta, może być w każdym czasie rozwiązana
za zgodą Stron.
§7
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
Spory wynikłe na tle stosowania niniejszej umowy Strony rozstrzygną na drodze polubownej, a w
przypadku braku porozumienia podlegać będą rozpatrzeniu przez sąd właściwy miejscowo dla
siedziby Zamawiającego.
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3.
4.
5.

Zamawiający zastrzega, że wierzytelności przysługujące Wykonawcy w związku z wykonaniem
niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez zgody Zamawiającego.
Strony zgodnie oświadczają, że wszelka korespondencja pomiędzy nimi, kierowana na adresy
wskazane w niniejszej umowie, będzie uważana za skutecznie dostarczoną.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Wykonawcy i
dwóch dla Zamawiającego.

Załączniki stanowiące integralna część umowy:
1.
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
2.
Załącznik nr 2 – Formularz cenowy
ZAMAWIAJĄCY

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

WYKONAWCA

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