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Nr spr. SP ZOZ/ZP/16/2010 
 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej  
w  Myszkowie 
42-300 Myszków ul. Wolności 29 
Tel/fax: 034/313-89-78 
NIP: 577-17-44-296 
REGON:  000306377 
http://www.zozmyszkow.pl 
e-mail: przetargizoz@poczta.fm 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

POSTĘPOWANIE O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE W TRYBIE  

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

Podstawa: art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2009 r. Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 i Nr 161, poz. 1078) zwana dalej ustawa Pzp. 

 
Wartość zamówienia jest mniejsza niŜ kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie  

art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 
DOSTAWA PIECZYWA DLA POTRZEB MAGAZYNU śYWNOŚCI SZPITALA 

POWIATOWEGO W MYSZKOWIE, ul. Wolności 29 
 

Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od daty obowiązywania umowy. 

 

Przedmiot zamówienia określają: 

- nazwa i kod CPV: 15 81 00 00 – 9 Pieczywo, świeŜe wyroby piekarskie i ciastkarskie 
           15 81 10 00 – 6 Pieczywo 
           15 81 11 00 – 7 Chleb 
- wzór umowy – załącznik Nr 5 
- Formularz asortymentowo - cenowy (opis przedmiotu zamówienia) – załącznik Nr 6 
 
 
 
 
 
 
 
 

Myszków, dnia 06.12.2010 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 

 

 
Wykonawcą moŜe być osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca 
osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego. 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy występujący wspólnie. 
Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do 
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, których oferta odpowiada 
warunkom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych i spełnia wymagania określone w 
niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
Wykonawcom, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za wykonanie umowy. 
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. W przypadku złoŜenia przez 
Wykonawcę dokumentów sporządzonych w języku obcym Zamawiający wymaga złoŜenia tłumaczenia 
na język polski poświadczonego przez Wykonawcę. 
Wszystkie załączniki do niniejszej SIWZ stanowią jej integralna część. 
1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie zaprasza do składania ofert w 
postępowaniu prowadzonym w trybie „przetargu nieograniczonego”. 
Przedmiotem zamówienia jest: dostawa pieczywa (chleb zwykły, chleb graham, chleb 
razowy, bułki, bułka tarta, keks, pączki, strucla z makiem, droŜdŜe) dla potrzeb Szpitala 
Powiatowego w Myszkowie, ul. Wolności 29, w zakresie określonym w załączniku Nr 6 do 
SIWZ - opis przedmiotu zamówienia, który jednocześnie stanowi Formularz asortymentowo - 
cenowy. 
Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 39 - 46 Ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 i Nr 161, poz. 
1078) oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie.  
W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo dokonać zmiany treści Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia. Zmiana moŜe nastąpić w kaŜdym czasie, jednakŜe przed upływem 
terminu składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie 
niezwłocznie przekazana przez Zamawiającego wszystkim Wykonawcom, którym przekazano 
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz zamieści treść na stronie internetowej, na której 
udostępniono SIWZ i będzie dla nich wiąŜąca. 
UŜyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie: 

„Zamawiający” – Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie 

„Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej 
Specyfikacji. 

„SIWZ” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 
„Ustawa” - Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 i Nr 
161, poz. 1078) - Prawo zamówień publicznych.  
„Zamówienie” – naleŜy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został w sposób 
szczegółowy opisany w załączniku nr 6 do SIWZ. 

”Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o wykonanie zamówienia, złoŜy ofertę na wykonanie 
zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania Zamówienia. 
Dane Zamawiającego: 
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie  
42-300 Myszków, ul. Wolności 29. 
Faks do korespondencji w sprawie zamówienia: (+48) 34 313-89-78 
e-mail do korespondencji w sprawie Zamówienia: przetargizoz@poczta.fm 
Znak postępowania: SP ZOZ/ZP/16/2010 
Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego naleŜy posługiwać się tym znakiem. 
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2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
1. Przedmiot zamówienia zawiera załącznik do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
- formularz asortymentowo - cenowy). 
 
Zamówienie obejmuje dostawę w/w asortymentu przez okres 12 miesięcy, od daty 
obowiązywania umowy. Zmawiający przewiduje zawarcie umowy na okres od dnia 
04.01.2011 r. do dnia 03.01.2012 r. 
 
Zamawiający wymaga, aby przedmiot umowy dostarczany był raz dziennie od poniedziałku do soboty, 
rano do godziny 07.30, zgodnie z zamówieniem Zamawiającego, własnym środkiem transportu 
Wykonawcy do magazynu Ŝywności Szpitala Powiatowego w Myszkowie, gdzie dostawa będzie 
potwierdzana przez upowaŜnionego pracownika Zamawiającego na podstawie dowodu dostawy. 
Realizacja dostaw odbywać się będzie na podstawie pisemnych zamówień zbiorczych składanych raz w 
miesiącu na miesiąc następny, potwierdzanych telefonicznie przez Kierownika kuchni szpitalnej na 
jeden dzień przed dostawą, z określeniem ilości zamawianego pieczywa na dzień następny. 
Dostarczany chleb zwykły, chleb graham, chleb razowy muszą być krojone, pakowane w woreczki oraz 
muszą posiadać datę wskazującą na termin przydatności do spoŜycia. 
 
Szczegółowy opis poszczególnych części zamówienia zawiera załącznik nr 6 do SIWZ zestawienia 
pakietowe, stanowiący jednocześnie Formularz asortymentowo - cenowy. 

Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości składania ofert wariantowych. 

3.TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Zamawiający wymaga, aby Zamówienie zostało wykonane w okresie 12 miesięcy od daty 
obowiązywania umowy.  
Zmawiający przewiduje zawarcie umowy na okres od dnia 04.01.2011 r. do dnia 03.01.2012 r. 
 
Miejscem wykonania dostawy przedmiotu zamówienia jest: 
Szpital Powiatowy w Myszkowie – kuchnia ogólna 
42-300 Myszków, ul. Wolności 29. 

4.WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW. 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: 
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli przepisy prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania. 
Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku w przypadku przedłoŜenia przez Wykonawcę w 
ofercie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (według załącznika nr 2 do 
SIWZ). 
b) posiadania wiedzy i doświadczenia 
Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku w przypadku przedłoŜenia przez Wykonawcę w 
ofercie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (według załącznika nr 2 do 
SIWZ). 
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania 
zamówienia. 
Wykonawca spełni warunek w przypadku, gdy dysponuje osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia, posiadającymi wiedzę i doświadczenie. 
Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku w przypadku przedłoŜenia przez Wykonawcę w 
ofercie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (według załącznika nr 2 do 
SIWZ). 
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
Wykonawca spełni warunek w przypadku, gdy znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej 
zapewniającej wykonanie zamówienia. 
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Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku w przypadku przedłoŜenia przez Wykonawcę w 
ofercie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (według załącznika nr 2 do 
SIWZ). 
2. Wykonawca moŜe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych 
do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezaleŜnie od charakteru 
prawnego łączącego go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest 
udowodnić Zamawiającemu, iŜ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji 
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych 
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z 
nich przy wykonywaniu zamówienia. 
3. Wykonawcy, którzy nie wykaŜą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą 
wykluczeniu z udziału w postępowaniu. 
4. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się Wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na 
podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych. 
5. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 
6. Zamawiający odrzuca ofertę, jeŜeli: 

1) Jest niezgodna z ustawą. 
2) Jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeŜeniem 
art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych. 
3) Jej złoŜenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji. 
4) Zawiera raŜąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 
5) Została złoŜona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia. 
6) Zawiera błędy w obliczeniu ceny. 
7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie 
omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych. 
8) Jest niewaŜna na podstawie odrębnych przepisów. 

7. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty 
oraz oświadczenia złoŜone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku 
granicznego spełnia/niespełna. 
8. Ocena ofert w zakresie poszczególnych zadań będzie niezaleŜna od siebie. Odrzucenie oferty 
Wykonawcy w zakresie jednego zadania nie powoduje automatycznie odrzucenia jego oferty w 
zakresie innego zadania. 

5. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, jakie maja dostarczyć Wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 

1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: 
1.1. Formularz ofertowy – wypełniony i podpisany przez Wykonawcę (Załącznik Nr 1 do SIWZ) 
1.2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa 

zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ) 
1.3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 

24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (Załącznik 3 SIWZ) 
1.4. Informacje o podwykonawcach (Załącznik Nr 4 do SIWZ) 
1.5. Wzór umowy (Załącznik Nr 5 do SIWZ) 
1.6. Formularz asortymentowo – cenowy – wypełniony i podpisany przez Wykonawcę  

(Załącznik Nr 6 do SIWZ) 
 
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy naleŜy 
złoŜyć następujące dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z 
oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upowaŜnioną, z zachowaniem sposobu reprezentacji: 

2.1. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 
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ustawy, wystawionego nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w 
stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy. 
2.2. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego 
potwierdzające, Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niŜ 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert. 
2.3.  Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (według załącznika Nr 3 do SIWZ) 

JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, 
zamiast dokumentów, o którym mowa w pkt. 2.1 i 2.2 składa dokument lub dokumenty wystawione w 
kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, Ŝe: 

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niŜ 6 
miesięcy przed terminem składania ofert, 

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat albo ze uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed terminem 
składania ofert. 

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia 
publicznego, dokumenty potwierdzające, Ŝe Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa kaŜdy z 
Wykonawców oddzielnie. 
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na 
potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada takŜe 
dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy. 
 

6. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ 
PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW. 

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują w 
formie pisemnej. Pytania muszą być skierowane na adres: 
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie 
42-300 Myszków, ul. Wolności 29 
Nr faksu: (034) 313 89 78  e-mail: przetargizoz@poczta.fm 
Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu lub drogą elektroniczną. 
KaŜda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 
Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami: 

W sprawie przedmiotu zamówienia – Ewa Czajkowskai tel. (48) 34/315 82 44 

W sprawie procedury – Magdalena Dziechciarz - Pucek Tel/fax (48) 34/ 313 89 78  
 
1. Zamawiający udzieli odpowiedzi wszystkim Wykonawcom, którzy pobrali Specyfikację Istotnych 
Warunków Zamówienia, pod warunkiem, Ŝe wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niŜ do końca dnia, w którym upływa 
połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 
2. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami. 
3. Nie udziela się Ŝadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane 
do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania. 
5. W uzasadnionych przypadkach, jednakŜe przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający 
moŜe zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
Dokonaną zmianę Zamawiający przekaŜe wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację 
oraz zamieści na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ. 
6. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak równieŜ 
pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia i będą wiąŜące przy składaniu ofert. O przedłuŜeniu terminu składania ofert, 
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jeŜeli będzie to niezbędne dla wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji, 
zawiadomieni zostaną wszyscy Wykonawcy, którym przekazano specyfikację istotnych warunków 
zamówienia. Wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów 
będą podlegały nowemu terminowi. 
7. WADIUM: 
 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
 
8. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ  
 
Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert. 
 
9. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 
A. Przygotowanie oferty. 
Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotować 
ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.  
1. Ofertę naleŜy złoŜyć pod rygorem niewaŜności w formie pisemnej. 
2. Wykonawca moŜe złoŜyć jedną ofertę. 
3. Ofertę składa się w języku polskim, pod rygorem niewaŜności w formie pisemnej. 
4. Ofertę stanowi wypełniony druk „Oferta” z załączonymi wymaganymi dokumentami i 
oświadczeniami. 
5. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia tj. ofertę naleŜy 
sporządzić zgodnie z treścią SIWZ oraz treścią zawartą w formularzach stanowiących załączniki do 
SIWZ. 
6. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złoŜeniem oferty, 
niezaleŜnie od wyniku postępowania. Zamawiający w Ŝadnym przypadku nie odpowiada za koszty 
poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złoŜeniem oferty. Oferenci zobowiązują 
się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego. 
7. Oferta powinna być napisana pismem maszynowym, komputerowym albo ręcznym w sposób 
czytelny. 
8. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej 
ofertę. 
9. Wskazane jest, by pierwsza strona oferty zawierała spis wszystkich dokumentów znajdujących się 
w kopercie/opakowaniu – brak takiego spisu nie skutkuje odrzuceniem oferty. 
10.  Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający moŜliwości 
dekompletacji zawartości ofert, ponumerowane oraz zaparafowane lub podpisane przez osobę (osoby) 
uprawnioną do występowania w imieniu Oferenta (dalej „Osoby Uprawnione”). Dodatkowo, w 
przypadku oferty składanej przez konsorcjum, do oferty powinno zostać załączone pełnomocnictwo 
dla Osoby Uprawnionej do reprezentowania członków konsorcjum w trakcie postępowania 
(pełnomocnictwo moŜe takŜe obejmować uprawnienie do zawarcia umowy).  
11. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienaleŜytego oznakowania 
koperty/opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji. 
12. Przygotowując ofertę, Wykonawca winien dokładnie zapoznać się z zawartością wszystkich 
dokumentów składających się na Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, która naleŜy 
odczytać wraz z ewentualnymi modyfikacjami i zmianami wnoszonymi przez Zamawiającego, 
zamieszczonymi na stronie internetowej Zamawiającego. 
13. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy powinny zostać przekazane w taki 
sposób, by Zamawiający mógł z łatwością określić zakres informacji objętych tajemnicą. Brak 
stosownego zastrzeŜenia będzie traktowany, jako jednoznaczny ze zgodą na włączenie całości 
przekazanych dokumentów i danych do dokumentacji Postępowania oraz ich ujawnienie na zasadach 
określonych w Ustawie. 
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14. Wykonawca moŜe wprowadzić zmiany w złoŜonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, Ŝe uczyni 
to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają 
zachowania formy pisemnej. 
15. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane oraz zaadresowane na 
adres Zamawiającego podany w SIWZ, w sposób opisany w pkt. 2 – 4 i  
6 -13 i dodatkowo opatrzone napisem „ZMIANA”. Podobnie w przypadku powiadomienia o wycofaniu 
oferty – opatrzone napisem „Wycofane”. Koperty oznaczone w podany wyŜej sposób będą otwierane 
w pierwszej kolejności. 
16. W przypadku reprezentowania Wykonawcy przez osobę, której upowaŜnienie nie wynika 
bezpośrednio z dokumentów, o których mowa w pkt 5 niniejszej SIWZ, naleŜy do oferty załączyć 
dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa w formie oryginału, odpisu poświadczonego 
notarialnie lub kopii poświadczonej za zgodność przez osoby udzielające pełnomocnictwa, 
upowaŜnione do reprezentowania Wykonawcy. Niedopuszczalne jest złoŜenie kopii dokumentu 
pełnomocnictwa poświadczonej za zgodność przez osobę, której udzielono pełnomocnictwa. 
17. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie naleŜy podać dane wszystkich Wykonawców 
występujących wspólnie oraz wskazać reprezentanta i załączyć do oferty dokument, z którego wynikać 
będzie upowaŜnienie do reprezentowania Wykonawców występujących wspólnie. 
B. Forma dokumentów. 

� Wymagane dokumenty naleŜy przedstawić w formie oryginałów albo kopii. Dokumenty złoŜone w 
formie kopii muszą być opatrzone klauzula „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” i poświadczone za 
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 
� Zamawiający zaŜąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu 
wyłącznie wtedy, gdy złoŜona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi 
wątpliwości, co do jej prawdziwości. 

Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
składają dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia wykonawczego do Ustawy w sprawie 
rodzajów dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego, jakich moŜe Ŝądać Zamawiający od Wykonawcy (Rozporządzenie Prezesa 
Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. (Dz. U. Nr 226, poz. 1817). 

10. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT. 

a. Termin związania ofertą. 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 
Bieg terminu związania oferta rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

b. Termin składania ofert. Miejsce złoŜenia: 

Sekretariat Dyrekcji Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Myszkowie 
ul. Wolności 29, 42-300 Myszków 
 
Termin składania ofert upływa dnia: 17.12.2010 r. o godz. 12:00. 
 
Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyŜszego terminu ma data i godzina wpływu oferty do 
Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. 
Ofertę złoŜoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na 
wniesienie odwołania. 
Ofertę naleŜy złoŜyć w nieprzejrzystym opakowaniu/ zamkniętej kopercie, w sposób gwarantujący 
zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. 
Koperta lub opakowanie zawierające ofertę winny być zaadresowane do Zamawiającego na adres 
wskazany w SIWZ i opatrzone nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy oraz oznaczone w sposób 
następujący: 
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Oferta na: 
„Dostawa pieczywa dla potrzeb magazynu śywności Szpitala Powiatowego 

 w Myszkowie, ul. Wolności 29” 
nie otwierać przed 17.12.2010 r. godz. 12:30 

c. Otwarcie ofert. 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. w – Budynku B-2 SP ZOZ – sala 
narad w dniu 17.12.2010 r. o godz. 12:30 

d. Informacja o trybie otwarcia ofert. 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający przekaŜe zebranym Wykonawcom informację o 
wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji 
Po otwarciu ofert Zamawiający przekaŜe następujące informacje: nazwę i siedzibę Wykonawcy, 
którego oferta jest otwierana, a takŜe informacje dotyczące ceny oferty.  
W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego wniosek, Zamawiający 
prześle mu informacje, które zostały ogłoszone na sesji otwarcia ofert. 
 
11. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 
 
1. „Formularz asortymentowo - cenowy” naleŜy sporządzić według wzoru druku załączonego przez 
Zamawiającego, stanowiącego załącznik Nr 6 do SIWZ – formularz asortymentowo - cenowy. 
2. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w złotych polskich cyfrowo i 
słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT do dwóch miejsc po przecinku. 
3. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z terminowym i 
prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez 
Zamawiającego, odnoszące się do przedmiotu zamówienia oraz wszystkie wymagane przepisami 
podatki i opłaty, w tym podatek VAT. 
4. Cena moŜe być tylko jedna; nie dopuszcza się wariantowych cen. Wszelkie upusty, rabaty winny 
być od razu ujęte w obliczeniu ceny, tak by wyliczona cena za realizację zamówienia była ceną 
ostateczną, bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń itp. działań w celu jej 
określenia. 
5. JeŜeli nie będzie moŜna wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, Ŝe dwie lub więcej ofert 
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert 
wybiera ofertę z niŜszą ceną. 

12. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE 
OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY 
OFERT. 
 
1. Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego 
rozpatrywania, jeŜeli: 

1) oferta, co do formy opracowania i treści spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją; 
2) z ilości i treści złoŜonych dokumentów wynika, Ŝe Wykonawca spełnia warunki formalne 

określone niniejszą specyfikacją; 
3) złoŜone oświadczenia są aktualne i podpisane przez osoby uprawnione; 
4) oferta została złoŜona w określonym przez Zamawiającego terminie; 
5) Wykonawca przedstawił ofertę zgodną, co do treści z wymaganiami Zamawiającego.  
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2.Kryteria oceny ofert. 
 
Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniŜszym kryterium: 
 
KRYTERIUM I -   Cena oferty brutto                            – 90 %  
KRYTERIUM II -  Termin niezmienności ceny   - 10 % 
Zastosowane wzory do obliczenia punktowego: 
 
KRYTERIUM I   - Cena oferty 
      1. Cena oferty brutto z VAT 
           oznaczenie: C/of. 
            
Sposób oceny:                  
                C/of. najniŜszej 
         P = ----------------------- x 90 pkt. 
                C/of. badanej 
 
KRYTERIUM II  -  Termin niezmienności ceny (ilość dni)   
        
Sposób oceny:                  
                  T. niez. of. badanej 
 P= ----------------------------------------------   x 10 pkt. 
       Termin niezmienności zaoferowany 
                        najdłuŜszy 
 
3. Wynik 
Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu 
o ustalone kryterium) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane 
zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który 
uzyska najwyŜszą ilość punktów. 
13. WZÓR UMOWY NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA 

1. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą, 
zostanie podpisana umowa dostawy. 
2. Wraz ze SIWZ, Wykonawca otrzymał od Zamawiającego wzór umowy na wykonanie Zamówienia 
(dalej „Wzór Umowy”).  
14. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W 
TOKU POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
 
W toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy przysługują środki ochrony 
prawnej przewidziane w Dziale VI, rozdział 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. 
Nr 113, poz. 759 i Nr 161, poz. 1078). 
 
15. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA. 
 
1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem 
postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie. 
2. Zamawiający w zakresie kaŜdego z zadań podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoŜy 
najkorzystniejszą ofertę. 
3. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi Wykonawców podając 
w szczególności: 

1) Nazwa (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy/Wykonawców, których oferty zostały wybrane w 
zakresie kaŜdej z części zamówienia – zadań od 1 do 3, oraz uzasadnienie ich wyboru, a takŜe 
nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złoŜyli oferty wraz z punktacją 
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przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert i łączną punktację z podziałem na poszczególne 
zadania; 

2) Wykonawców, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktycznie i prawne; 
3) Uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia Wykonawców, jeŜeli takie będzie miało miejsce; 
4) Terminie po upływie, którego moŜliwe będzie zawarcie umowy. 

4. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie: 
1) Zamieszczone w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń; 
2) Zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego; 

5. O uniewaŜnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w części, w zakresie 
poszczególnych zadań, Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy: 

1) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku uniewaŜnienia postępowania przed 
upływem terminu składania ofert; 

2) złoŜyli oferty – w przypadku uniewaŜnienia postępowania po upływie terminu składania ofert  
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

6. W przypadku uniewaŜnienia postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający na wniosek 
Wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu kolejnego 
postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot 
zamówienia. 
7. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niŜ: 

1) 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeŜeli zostało ono 
przesłane faksem lub drogą elektroniczna lub 

2) 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeŜeli zostało 
ono przesłane pisemnie; 

3) przed upływem terminów określonych w pkt. 1) i 2) jeŜeli w postępowaniu złoŜona została 
tylko jedna oferta. 

8. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę. 
9. W przypadku, gdy okaŜe się, Ŝe Wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od 
zawarcia umowy Zamawiający moŜe wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez 
przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, Ŝe zachodzi jedna z przesłanek uniewaŜnienia 
postępowania. 
16. ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA STANOWIĄCE 
INTEGRALNĄ CZĘŚĆ SIWZ: 
1) Załącznik nr 1: Formularz ofertowy  
2) Załącznik Nr 2: Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
3) Załącznik nr 3: Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 
4) Załącznik Nr 4: Informacja o podwykonawcach 
5) Załącznik nr 5: Wzór umowy 
6) Załącznik nr 6: Opis przedmiotu zamówienia/Formularz asortymentowo - cenowy 

 
 

Zatwierdzam:   

 
                                                                                           -lek.med. Wojciech Picheta-                        
                                                                                         ……….………………………….………… 
                 /Dyrektor/ Kierownik jednostki/ 
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SP ZOZ/ZP/16/2010 

 
Załącznik Nr 1 do SIWZ 

………………………………………… 
pieczęć Wykonawcy lub Wykonawców 
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia 
 
tel./fax …………….…………..…….. 
REGON ……………..………………… 
NIP  ……………..……………….… 
e-mail   …………………….…………. 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: 

Dostawę pieczywa dla potrzeb magazynu Ŝywności Szpitala Powiatowego  
w Myszkowie, ul. Wolności 29 

składamy niniejszą ofertę: 
 
Wartość netto: ………………………………………… zł 
(słownie: ………………………………...……………………………………………..) 
Podatek VAT :………………………...…………………zł 
(słownie:………………………………………………………………………………..) 
Razem wartość brutto:…………………………..……. zł 
(słownie:………………………………………………………………………………..) 

zgodnie z formularzem asortymentowo - cenowym (załącznik nr 6) 
 
Termin niezmienności ceny: …………………………………………….... dni  
(ilość dni od daty obowiązywania umowy) 
 
Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od daty obowiązywania umowy. 
Warunki płatności: zgodnie z warunkami określonymi we wzorze umowy. 
 
Oświadczamy, Ŝe: 
� Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, nie wnosimy Ŝadnych 
zastrzeŜeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty. 
� UwaŜamy się za związanych z ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia. 
� Załączony do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzór umowy został przez nas 
zaakceptowany bez zastrzeŜeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia 
umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
 
Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej: 

� Nazwisko, imię .................................................................................................... 
� Stanowisko ........................................................................................................... 
� Telefon...................................................Fax......................................................... 
� Zakres*: 
� - do reprezentowania w postępowaniu 
� - do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 
� Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączamy: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ZastrzeŜenie Wykonawcy: 
Zgodnie z art. 8 ust. 3 Prawa zamówień publicznych Wykonawca zastrzega, iŜ wymienione niŜej 
dokumenty składające się na ofertę nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania: 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
Inne informacje Wykonawcy:  
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
Na ……… kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty. 
 
 
…………………., dn. ……………….. 
            
           …………………………………..….………………………. 

podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym 
do występowania w obrocie prawnym lub posiadających  
pełnomocnictwo 
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Załącznik Nr 2 do SIWZ 
 
 

…………….……….…………..…………… 
            (pieczęć Wykonawcy) 

 
 

OŚWIADCZENIE 
O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 
Przystępując do przetargu nieograniczonego o wartości poniŜej kwot określonych w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych  
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 i Nr 161, poz. 1078) na zadanie pod nazwą: 
 

„Dostawa pieczywa dla potrzeb magazynu śywności Szpitala Powiatowego 
 w Myszkowie, ul. Wolności 29” 

 
oświadczam, Ŝe: 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 

Nazwa i adres Wykonawcy, telefon, faks, NIP, REGON * 
 

spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1 - 4 ustawy z 29.01.2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 i Nr 161, poz. 1078). 

 
 
 

............................................................................... 
               (data i podpis upełnomocnionego  
                  przedstawiciela Wykonawcy) 

* 
 
 

 
 
 
Uwaga: 
* W przypadku Wykonawców występujących wspólnie – podać nazwy i adresy wszystkich 
Wykonawców występujących wspólnie oraz wskazać reprezentanta. 
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Załącznik Nr 3 do SIWZ 
 

…………….……….………………………… 
            (pieczęć Wykonawcy) 

 
 

OŚWIADCZENIE 
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 
Przystępując do przetargu nieograniczonego o wartości poniŜej kwot określonych w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 i Nr 161, poz. 1078) pod nazwą: 
 

„Dostawa pieczywa dla potrzeb magazynu śywności Szpitala Powiatowego 
 w Myszkowie, ul. Wolności 29” 

 
oświadczam, Ŝe: 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 

Nazwa i adres Wykonawcy, telefon, faks, NIP, REGON * 
 
 

nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z 
29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 i Nr 161, poz. 1078). 
 
 

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

                  (data i podpis upełnomocnionego  
                      przedstawiciela Wykonawcy) 

 
 
 
 
 

* W przypadku Wykonawców występujących wspólnie – poniŜsze oświadczenie składa kaŜdy z 
Wykonawców występujących wspólnie 
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Załącznik Nr 4 do SIWZ 
 

 
 

………………..….……….………………… 
            (pieczęć Wykonawcy) 

 
 
 

Informacja o zakresie usług powierzonych podwykonawcom 
 

Lp. Powierzona część zamówienia 
 
 

 

  
 

  
 

  
 

 
 
 
 
 

............................................................................... 
                  (data i podpis upełnomocnionego  
                      przedstawiciela Wykonawcy) 
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Wór umowy        Załącznik Nr 5 do SIWZ 
 

UMOWA Nr ……/2010 
 
Zawarta w dniu …………….. r. w Myszkowie pomiędzy: 
Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Myszkowie, z 
siedzibą w 42-300 Myszków, ul. Wolności 29, zarejestrowanym w Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000007638 nr NIP: 577-17-44-296, 
reprezentowany przez: 
Dyrektora  - lek. med. Wojciecha Pichetę 
zwanym dalej Zamawiającym 
a: 
………………………………………, zwanego/-ą dalej Wykonawcą, wyłonionym w postępowaniu o 
zamówienie publiczne na podstawie: art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. 2010 Nr 113, poz. 759 i Nr 161, poz. 1078) w trybie przetargu nieograniczonego 
została zawarta umowa o następującej treści: 

 
§ 1 

1. Zamawiający zleca zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia a Wykonawca 
zobowiązuje się do dostawy pieczywa dla potrzeb magazynu Ŝywności Szpitala Powiatowego 
w Myszkowie, ul. Wolności 29, zgodnie z ofertą Wykonawcą stanowiącą załącznik do niniejszej 
umowy. 
2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot umowy raz dziennie od poniedziałku do soboty, 
rano do godziny 07.30, zgodnie z zamówieniem Zamawiającego, własnym środkiem transportu 
Wykonawcy do magazynu Ŝywności Szpitala Powiatowego w Myszkowie, gdzie dostawa będzie 
potwierdzana przez upowaŜnionego pracownika Zamawiającego na podstawie dowodu dostawy. 
3. Realizacja dostaw odbywać się będzie na podstawie pisemnych zamówień zbiorczych składanych 
raz w miesiącu na miesiąc następny, potwierdzanych telefonicznie przez Kierownika kuchni szpitalnej 
na jeden dzień przed dostawą, z określeniem ilości zamawianego pieczywa na dzień następny. 
 

§ 2 
Umowę niniejszą zawiera się na czas określony tj. od dnia …… r. do dnia …….. r. 
 

§ 3 
1. Łączna wartość umowy wynikająca z realizacji przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 nie 
przekroczy kwoty: 
netto: ……………………zł 
(słownie: …………………………………………………………………………..) 
podatek VAT: …………….zł 
(słownie brutto: ……………………………………………………………………) 
brutto z VAT: ……………..zł 
(słownie brutto: ……………………………………………………………………), 
zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik do niniejszej umowy. 
2. Wykonawca zobowiązuje się do niezmienności cen zawartych w ofercie przez okres: ………….….. 
(ilość dni). 
2. Strony dopuszczają moŜliwość zmiany cen wyłącznie w przypadku: 
a.  zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto 
pozostanie bez zmian; 
b.  zmian cen urzędowych, wprowadzonych rozporządzeniem odpowiedniego Ministra, przy czym 
zmiany te mogą dotyczyć podwyŜszenia i obniŜenia cen jak równieŜ dodania nowych a takŜe skreślenia 
leków z wykazu leków objętych cenami urzędowymi; 
c.  zmian stawek opłat celnych wprowadzonych decyzjami odnośnych władz; 
d. zmiany kursu waluty powyŜej 5 %, w przypadku towarów importowanych, zgodnie z tabelą NBP. 
3. Zmiany wymienione w ppkt. 3 lit. a, b i c następują z mocy prawa i obowiązują od dnia 
obowiązywania odpowiednich przepisów. 
4.. Zmiany wymienione w ppkt. 3 lit. d mogą być dokonane na wniosek Wykonawcy, za zgodą 
Zamawiającego, w terminie do 14 dni od przesłania zawiadomienia, w formie aneksu do umowy. 
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5.. Strony umowy ustalają, Ŝe zapłata wynagrodzenia za faktycznie dostarczoną część przedmiotu 
umowy będzie dokonywana przez Zamawiającego na podstawie faktury wystawianej raz w miesiącu, 
kaŜdego 1 – go dnia kolejnego miesiąca po zakończeniu miesiąca poprzedniego, potwierdzonej przez 
upowaŜnionego pracownika Zamawiającego. 
6. Zapłata wynagrodzenia za dostarczoną cześć przedmiotu zamówienia będzie dokonywana przez 
Zamawiającego w terminie do 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT do 
siedziby Zamawiającego, przelewem na konto bankowe Wykonawcy. 
7. O kaŜdym błędzie w fakturze Zamawiający poinformuje Wykonawcę najpóźniej siódmego dnia 
roboczego od otrzymania faktury. 

 
§ 4 

1. W przypadku zwłoki w wykonywaniu przedmiotu Umowy z przyczyn leŜących po stronie 
Wykonawcy, Zamawiający moŜe naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 0, 2 % wartości 
netto zamówionej dostawy, za kaŜdy rozpoczęty dzień opóźnienia, o ile przyczyny opóźnienia dostawy 
nie zostały przedstawione na piśmie Zamawiającemu i przez niego zaakceptowane. 
2. W razie opóźnienia terminu zapłaty Wykonawca moŜe naliczyć Zamawiającemu odsetki ustawowe 
za kaŜdy dzień opóźnienia. 

 
§ 5 

Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w 
przypadku, gdy Wykonawca raŜąco naruszy postanowienie niniejszej umowy a w szczególności nie 
będzie realizował dostaw w terminach określonych w § 1 ust. 2 niniejszej umowy przez trzy kolejne 
zamówienia o ile nastąpiło to z wyłącznej winy Wykonawcy, po bezskutecznym upływie dodatkowego 
terminu wyznaczonego Wykonawcy dla podjęcia obowiązków wynikających z umowy. 
 

§ 6 
W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, ze wykonanie Umowy nie leŜy w 
interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający moŜe 
odstąpić (zgodnie z art. 145 ustawy Prawo Zamówień Publicznych) od Umowy w terminie jednego 
miesiąca od powzięcia wiadomości o powyŜszych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca 
moŜe Ŝądać jedynie wynagrodzenia naleŜnego mu z tytułu wykonania części Umowy. 

 
§ 7 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia  
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego a w sprawach spornych 
przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego. 
2. Strony zgodnie oświadczają, Ŝe w wypadku powstania sporów wynikających z realizacji niniejszej 
umowy, rozstrzygać je będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

 
§ 8 

Strony zgodnie oświadczają, Ŝe w wypadku powstania sporów wynikających z realizacji niniejszej 
umowy, rozstrzygać je będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

 
§ 9 

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaŜdej ze 
stron. 
 
                    Wykonawca:          Zamawiający: 
 
 
 
           ……………………………………………….                          …………………………………………….. 
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Załącznik Nr 6 do SIWZ 

 
Formularz asortymentowo - cenowy (opis przedmiotu zamówienia) 
 

l.p. Nazwa produktu 
Jednostka 
miary 

Ilość na  
12 

miesięcy 

Cena 
jednostkowa 

netto 

Łączna 
wartość 
netto 

Stawka 
VAT 

Łączna wartość 
brutto 

1 
Chleb zwykły 
 1 szt. – min.. 0, 80kg 

szt. 11 160,00 
    

2 
Chleb graham  
1 szt. – min. 0, 40 kg 

szt. 1 116,00 
    

3 
Chleb razowy 
 1 szt. – min. 0, 5 kg. 

szt. 1 116,00 
    

4 
Bułka zwykła  
1 szt. - min. 0, 10 kg 

szt. 66 960,00 
    

5 
Bułka tarta  
op. – 0, 5 kg 

kg 240 
    

6 
Keks 
1 szt. – min. 0,4 kg 

szt. 20 
    

7 
Pączki  
1 szt. – ok.0, 10 kg. 

szt. 180 
    

8 
Strucla z makiem 
1 szt. – ok.0,50 kg. 

szt. 20 
    

9 
DroŜdŜe  
1 op. – ok. 0, 10 kg. 

kg 4 
    

 
Razem: 

      

 
Dostarczane produkty z poz. od 1 do 3 (chleb zwykły, chleb graham, chleb razowy) muszą być 
krojone, pakowane w woreczki oraz muszą posiadać datę przydatności do spoŜycia. 
 
 
 
…………………….…………. dnia ……………….. 
 
 
 
       …………………………………..…………………………… 

podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym 
do występowania w obrocie prawnym lub posiadających 

pełnomocnictwo 
 

 
 


