
 

Załącznik nr 1a do SIWZ 

 
FORMULARZ OFERTY dla zamówienia  

PIECZYWO I WYROBY CISTKARSKIE 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oferujemy zrealizowanie dostawy objętej zamówieniem zgodnie z wymaganiami SIWZ z dnia 

………………….………… r.  

 
Lp. Opis przedmiotu zamówienia jednostka miary ilość cena jednostkowa wartość netto VAT wartość brutto 

1 
Bułka duża - mąka pszenna, woda, 

drożdże, cukier, sól. 
szt 30 

      

2 Bułka tarta op. 0,5kg kg 55     

3 

Bułki kajzerki –mąka pszenna, 
woda, drożdże, cukier, sól ok. 

0,050kg  

szt 12400 

      

4 

Chleb mieszany –mąka pszenna, 
zakwas żytni 20%, woda, mąka 
żytnia, drożdże, sól ok. 0,6kg  

szt 3890 

      

5 

Chleb razowy - rozdrobnione 
ziarno żytnie i mąka żytnia 61% 

woda, ekstrakt słodu 
jęczmiennego, mąka pszenna, sól, 
błonnik owsiany, drożdże ok. 500g 

szt 110 

      

6 Drożdże piekarskie op. 0,5 kg kg 10       

7 Drożdżówki z nadzieniem 0,080kg szt 200       

RAZEM 
Wartość netto Wartość brutto 

 
Ilość doświadczenia zgodnie z treścią SIWZ wynosi …………………. 
 
Cena  brutto oferty  wynosi: .......................................................... zł 
 

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

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

Data         Podpis (podpisy) i pieczęć    
                      upoważnionego przedstawiciela firmy 

 
 

Nazwa i siedziba oferenta 
 
..................................................................................... 

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

………………………………………………………………………………… 

TEL……………………………………… FAX……………………………. 

E-MAIL…………………………………………………………………….. 

NIP………………………………/REGON………………………………. 

  



 

Wykonawca dostarcza towar do magazynu żywnościowego mieszczącego się w siedzibie 
Zamawiającego CODZIENNIE, od poniedziałku do soboty w godzinach od 630 do godz. 700. Jeżeli dzień 
następujący po dniu złożenia zamówienia przypada w niedzielę lub dzień ustawowo wolny od pracy, 
Wykonawca dostarczy zamówiony towar w pierwszym dniu roboczym przypadającym po niedzieli lub dniu 
wolnym od pracy. 

Chleb oraz bułki muszą posiadać minimalny termin 2 dni przydatności do spożycia licząc od daty 
dostarczenia do Zamawiającego oraz skład, jaki posiada dany produkt umieszczony na oryginalnych 
opakowaniach producenta.  

Bułka tarta o terminie przydatności do 3 miesięcy licząc od daty dostarczenia do Zamawiającego. 
Drożdżówki z nadzieniem o terminie przydatności 1 dzień licząc od daty dostarczenia do 

Zamawiającego. 
Drożdże piekarskie o przydatności do 1,5 miesiąca licząc od daty dostarczenia do Zamawiającego. 
Dostarczane pieczywo oraz wyroby ciastkarskie powinno posiadać certyfikat np. z Państwowego 

Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego, dopuszczamy również certyfikaty jakościowe z innych instytucji 
oraz atesty. 
 Cechy dyskwalifikujące produkty to: pieczywo zdeformowane, zgniecione, uszkodzone mechanicznie; 
pieczywo zabrudzone, spalone; miękisz lepki niedopieczony z zakalcem z obecnością grudek mąki i soli; smak 
gorzki, kwaśny, zbyt słony lub niesłony. 
 

Oświadczam, że: 
1. Oferowana cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.  
2. Zapoznałem się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnoszę do niej zastrzeżeń; 
3. Zaoferowana cena pozostanie niezmieniona przez cały okres realizacji zamówienia 
4. Jestem w stanie, na podstawie przedstawionych mi materiałów, zrealizować przedmiot zamówienia; 
5. Uzyskałem konieczne informacje niezbędne do właściwego wykonania zamówienia; 
6. Termin związania niniejszą ofertą obejmuje okres wskazany w SIWZ; 
7. Zawarty w SIWZ projekt umowy, stanowiący załącznik nr 9 do SIWZ został przeze mnie/nas 

zaakceptowany i zobowiązuję/my się w przypadku wybrania mojej/naszej oferty do podpisania umowy 
na zawartych w niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
 

Załącznikami do niniejszej oferty są następujące dokumenty, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia: 
1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – załącznik nr 2 
2. Oświadczenie dotyczące podmiotu, na którego zasoby powołuje się Wykonawca – załącznik 2A 
3. Oświadczenie dotyczące podwykonawcy niebędącego podmiotem, na którego zasoby powołuje się 

Wykonawca – załącznik 2B 
4. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – załącznik nr 3 
5. Oświadczenie wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 – 

załącznik nr 4 
6. Wykaz usług o tematyce będącej przedmiotem zamówienia lub podobnych – załącznik nr 5 
7. Oświadczenie Wykonawcy o zamiarze powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcom – 

załącznik nr 6 
8. Oświadczenie, o posiadaniu specjalistycznego środka transportu– załącznik nr 7 
9. Oświadczenie dot. RODO – załącznik nr 8 
10. Wzór umowy – załącznik nr 9 
11. Wydruk ze strony Ministerstwa Finansów: www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka# 

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

Data        Podpis (podpisy) i pieczęć     
              upoważnionego przedstawiciela firmy 

 

 

http://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka


 

 
Załącznik nr 2  

 

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

Ja/my niżej podpisani: 

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

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 
 
działając w imieniu i na rzecz:  
............................................................................................................................. .......................... 

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

(pełna nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się  
o udzielenie zamówienia) . 
 

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie „Cykliczna dostawa pieczywa, świeżych wyrobów piekarskich i ciastkarskich na 
potrzeby Domu Pomocy Społecznej nr 2  w Zabrzu w 2020 r.” 
oświadczam, co następuje: 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY 

 Uwaga: jeżeli punkt 2 nie ma zastosowania, należy go przekreślić: 

 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-22 ustawy Pzp. 

. 

 

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

 

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

                                                    (podpis) 

 

2. Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …. ustawy Pzp (podać mającą 

zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20  Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. 

okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki 

naprawcze:…………………………………………………………………………………….... 

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

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

 

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

 

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

                                                        (podpis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Załącznik nr 2A 

                     

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU NA, KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: 

…………………………………………………………………….……………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: 

NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

 

 

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

   ……………………………………………….. 

(podpis i pieczęć osób wskazanych  

w dokumencie uprawniającym  

do występowania w obrocie prawnym  

                                                                                                                    lub posiadających pełnomocnictwo 

 

UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp 

 
 
 

Załącznik 2B 
 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM NA, KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 
WYKONAWCA: 
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… (podać 

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

udzielenie zamówienia. 

 

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

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

(podpis i pieczęć osób wskazanych  

w dokumencie uprawniającym  

do występowania w obrocie prawnym  

                                                                                                                              lub posiadających pełnomocnictwo 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy 

przedstawianiu informacji. 

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 k.k.  

 

 

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

               

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

(podpis i pieczęć osób wskazanych  

w dokumencie uprawniającym  

do występowania w obrocie prawnym  

lub posiadających pełnomocnictwo) 



 

 

Złącznik nr 3 

 
 
  

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 
 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w   postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego na: 

„Cykliczna dostawa pieczywa, świeżych wyrobów piekarskich i ciastkarskich na potrzeby Domu Pomocy Społecznej nr 2  w Zabrzu      

w 2020 r.” 

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

      

 ……………………………………………….. 

(podpis i pieczęć osób wskazanych  

w dokumencie uprawniającym  

do występowania w obrocie prawnym  

lub posiadających pełnomocnictwo) 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 
 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy 

przedstawianiu informacji. 

 

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

 

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

(podpis i pieczęć osób wskazanych  

w dokumencie uprawniającym  

do występowania w obrocie prawnym  

                                                                                                                              lub posiadających pełnomocnictwo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Załącznik nr 4  

                                   Zamawiający 
                                   Dom Pomocy Społecznej nr 2 
                                   ul. Jaskółcza 11 
                                   41-800 Zabrze 

 
 

Oświadczenie wykonawcy  

 

Ja/my niżej podpisani: 
…………………………………………………………………………………………………  
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 
 
działając w imieniu i na rzecz:  
............................................................................................................................. ................ 
.................................................................................................................. ........................... 
(pełna nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). 
 
Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie „Cykliczna dostawa pieczywa, świeżych wyrobów piekarskich                  

i ciastkarskich na potrzeby Domu Pomocy Społecznej nr 2  w Zabrzu w 2020 r.” 

 

1. Oświadczam/y, że należymy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 
229) *, co podmioty wymienione poniżej (należy podać nazwy i adresy siedzib)*: 

 

Lp. Nazwa podmiotu Adres podmiotu 

1.   

2.   

…..   

 

 

………………….……., dnia ………….……. r.     

(miejscowość) 

       ………………………………………… 

(podpis) 

2. Oświadczamy, że nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji                    

i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 229)* 
 
………………….……., dnia ………….……. r.  

(miejscowość) 

       ………………………………………… 

(podpis) 

* - należy wypełnić pkt. 1 lub pkt.2  



 

Załącznik nr 5 

 

 

                              Zamawiający 
                              Dom Pomocy Społecznej nr 2  
                              ul. Jaskółcza 11 
                              41-800 Zabrze 

 

 

Nazwa i adres Wykonawcy: 

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

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

Świadomy/i odpowiedzialności karnej wynikającej z art.233kk, przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na  
„Cykliczna dostawa pieczywa, świeżych wyrobów piekarskich i ciastkarskich na potrzeby Domu Pomocy Społecznej nr 2  w Zabrzu w 2020 r.” 
Oświadczam/y że nie zalegam/y z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne bądź uzyskaliśmy 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymano nam w całości wykonanie decyzji 
właściwego organu 

WYKAZ DOSTAW O TEMATYCE BĘDĄCEJ PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA LUB PODOBNYCH 
Minimum 5 wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywana dostawa o tematyce będącej przedmiotem 

postępowania lub podobne w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie udziału  

w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie o minimalnej wartości: 2 000,00 zł brutto. Należy 

załączyć dokument potwierdzający, że dostawa ta została wykonana należycie tzw. list referencyjny lub inny dokument potwierdzający, iż 

dostawa została wykonana należycie zgodnie z Rozdziałem IV SIWZ.  Z zastrzeżeniem, że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw 

okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków             

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert. 

 

 

l.p. Nazwa postępowania Miejsce wykonania 

zamówienia 

Podmiot zlecający Termin realizacji 

(data rozpoczęcia i 

zakończenia) 

Wartość zamówienia  

(brutto w zł) 

1      

 

 

2      

 

 

3      

 

 

4      

5      

 

 

 

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

Data         Podpis (podpisy) i pieczęć 

         upoważnionego przedstawiciela wykonawcy 

 

 

 

 
 
 



 

Załącznik nr 6 

 
 
 
                              Zamawiający 
                              Dom Pomocy Społecznej nr 2  
                              ul. Jaskółcza 11 
                              41-800 Zabrze 

 
Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 

 
Ja/my niżej podpisani: 
……………………………………………………………………………………………………………………  
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 
 
działając w imieniu i na rzecz:  
............................................................................................................................. .......................... 
.......................................................................................................................................................  
(pełna nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się  
o udzielenie zamówienia) . 
 
Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie „Cykliczna dostawa pieczywa, świeżych wyrobów piekarskich                 

i ciastkarskich na potrzeby Domu Pomocy Społecznej nr 2  w Zabrzu w 2020 r.” 

oświadczam, co następuje: 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w   Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia 

 

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

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

                                                  (podpis) 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW: 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:…………………………………………………………… 

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

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

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

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

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

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

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

                                               (podpis) 

 



 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy 

przedstawianiu informacji. 

 

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

 

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

                                              (podpis) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Załącznik nr 7 

 
 

                              Zamawiający 
                              Dom Pomocy Społecznej nr 2  
                              ul. Jaskółcza 11 
                              41-800 Zabrze 

 
 

  
 

OŚWIADCZENIE 
o posiadaniu specjalistycznego środka transportu 

 

Nazwa postępowania: „Cykliczna dostawa pieczywa, świeżych wyrobów piekarskich i ciastkarskich na potrzeby Domu Pomocy Społecznej nr 2  

w Zabrzu w 2020 r.” 

 
 
Nazwa Wykonawcy .............................................................................................. 
   .............................................................................................. 
   .............................................................................................. 
Adres Wykonawcy .............................................................................................. 
   .............................................................................................. 
 
 
 
Oświadczam, iż posiadam specjalistyczny środek transportu zgodnie z zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Zdrowia z dnia 19.12.2002 r. w sprawie wymagań sanitarnych dotyczących środków transportu Żywności (Dz. U. 
Nr 21, poz.179 z 2003r). 

 

 

 

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

(data)  Podpis (podpisy) i pieczęć upoważnionego  

                          przedstawiciela wykonawcy 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 8 

 

 

 

 
Nazwa i adres Wykonawcy: 

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

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

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

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

 

 

Oświadczenie  w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych  
w art. 13 lub art. 14 RODO  

 
 
  

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, 

od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia 

publicznego w niniejszym postępowaniu p/n: „Cykliczna dostawa pieczywa, świeżych wyrobów piekarskich i ciastkarskich na 

potrzeby Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Zabrzu w 2020 r.” 
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Data                                                  Podpis upoważnionego przedstawiciela firmy 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Załącznik nr 9 

WZÓR UMOWY 

Umowa nr …………………………………….……../2020 
 
zawarta w dniu  ……………………………...……r. w Zabrzu, pomiędzy: 
Miastem Zabrze Dom Pomocy Społecznej nr 2 ul. Jaskółcza 11, 41-800 Zabrze  
NIP 648-274-33-51 
zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:   
Dyrektora – Małgorzatę Drzewosieską, działającą na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta Zabrze   
a   
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………….………………….............................................................................................................................. 
zwanym dalej Wykonawcą, na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004r. prawo zamówień publicznych Ustawa z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) 
 

§1 
PRZEDMIOT UMOWY 
1.Przedmiotem umowy jest Cykliczna dostawa pieczywa, świeżych wyrobów piekarskich i ciastkarskich na potrzeby 
Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Zabrzu w 2020 r. zgodnie z Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia(SIWZ)            
z dnia………………………………………………………r. 
2.Przedmiot umowy będzie dostarczany sukcesywnie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego zgodnie z ofertą 
wykonawcy z dnia …………………..…..……….r. i na zasadach zawartych w SIWZ w zakresie asortymentu, o którym mowa w 
pkt 1. 

§2 
 TERMIN REALIZACJI UMOWY 
1. Termin realizacji zamówienia strony ustalają na okres od dnia: ……………………..2020 r. do  31.12.2020 r.                                                
2. Termin, o którym mowa powyżej może ulec skróceniu w przypadkach, o których mowa w § 11 niniejszej umowy. 
3. Umowa wygasa w przypadku, o którym mowa w § 11 ust 8 umowy.  
 

§3 
WARTOŚĆ UMOWY 
1. Maksymalną wartość umowy strony ustalają na kwotę ………………………………..…………………..………………………….zł brutto 

(słownie……………………………………………………………………………....………………………….)  …………………..…………….……………zł netto,  

wliczono VAT……………….. 

2. Kwota określona w ust 1 stanowi szacunkową, maksymalną wysokość zobowiązania Zamawiającego względem 
dostawy w zakresie asortymentu określonego w ofercie.  
3. Ostateczną wartością umowy będzie łączna wartość wszystkich zrealizowanych dostaw, która nie może przekroczyć 
maksymalnej wartości brutto umowy. 
4. Wartość umowy obejmuje wszystkie koszty związane z dostawą towaru w tym wniesienie i złożenie w magazynie 
żywnościowym w siedzibie Zamawiającego (transport, opakowanie, czynności związane z przygotowaniem dostawy, 
ubezpieczenie towaru do czasu przekazania go Zamawiającemu, koszt załadunku i rozładunku u Zamawiającego, zysk, 
upusty, rabaty, należny podatek VAT, zwroty, wymianę itp.) oraz inne koszty objęte przedmiotem umowy. 
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania pełnego limitu ilościowego i kwotowego przedmiotu 
zamówienia, wskazanego w umowie bez prawa roszczeń z tego tytułu przez Wykonawcę, a w szczególności z tytułu 
niezrealizowania umowy do pełnej wartości.  
6. Wykonawcy przysługuje tylko zapłata za faktycznie dostarczoną ilość towaru. 
 

§ 4 
CENA 
1. Ceny podane w ofercie są cenami stałymi w okresie obowiązywania umowy z wyjątkiem przypadków, o których 
mowa w § 4 ust 2 



 

2. Po podpisaniu umowy ceny mogą być regulowane jedynie w przypadku: 
a) zmiany obowiązującej stawki podatku VAT, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia lub zwiększenia 
wynagrodzenia o kwotę różnicy w kwocie podatku VAT,  
b) ceny mogą być regulowane nie częściej, niż co kwartał w granicach wskaźnika wzrostu cen towarów i usług 
konsumpcyjnych publikowanych w Monitorze Polskim w formie obwieszczenia Prezesa GUS o wskaźnik w poprzednim 
kwartale. 
c) w przypadku istotnej zmiany cen spowodowanych czynnikami niezależnymi od Wykonawcy, po pisemnym 
uzasadnieniu zmiany i wyrażeniu zgody przez Zamawiającego 
d) obniżki cen – np. cena promocyjna z uwzględnieniem wymogów określonych w opisie przedmiotu umowy po 
uwzględnieniu powyższego pomiędzy stronami umowy, 
3. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić pisemnie Zamawiającego o każdej zmianie cen wraz z uzasadnieniem 
podstawy zmiany, sporządzić nowy cennik i uzyskać akceptację Zamawiającego dla proponowanej zmiany. 
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania przesunięć ilościowych pomiędzy pozycjami wyszczególnionymi      
w załączniku nr 1a do SIWZ w ramach zamawianego asortymentu.  
5. Wartość dokonanych przesunięć nie może przekroczyć wartości maksymalnej umowy.   
6. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany asortymentu w ramach umowy na inny – równoważny i odpowiadający 
swoim parametrom, jakości do oferowanych lub lepszych o tej samej cenie lub tańszych. 
 

§ 5 
DOSTAWA/PRZYJĘCIE/ODMOWA/WYMIANA/ZWROT 
1. Umowa realizowana będzie częściami na podstawie indywidualnych zamówień. 
2.Dostawa produktów będących przedmiotem umowy, następować będzie według faktycznych potrzeb 
Zamawiającego, na podstawie zamówień składanych przez upoważnionego pracownika w formie telefonicznej, faksem 
lub drogą elektroniczną, w której określi on każdorazowo nazwę i ilości asortymentu danej dostawy.  
3. Wykonawca będzie dostarczał produkty w ilościach zamawianych przez Zamawiającego tj. odmierzonych w sztukach 
i kg wg. indywidualnego zamówienia. 
4. Wykonawca ma obowiązek samodzielnie dokonać odmierzenia-zważenia zamawianego towaru. 
5. Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć zamawiany towar własnym transportem i na własny koszt na adres 
siedziby Zamawiającego w terminie maksymalnym tj. do 1 dnia od daty wysłania zamówienia przez Zamawiającego. 
6. W szczególnych przypadkach, wynikających z potrzeby Zamawiającego Wykonawca winien przyjąć doraźne 
zamówienie w trybie pilnej realizacji tj. do maksymalnie 4 godzin. 

7. Wykonawca gwarantuje, iż będzie dostarczał produkty lub towary wymienione w załączniku nr 1a do oferty 
o najwyższej, jakości jak również z odpowiednim terminem ważności do spożycia tj. Chleb oraz bułki muszą posiadać 
minimalny termin 2 dni przydatności do spożycia licząc od daty dostarczenia do Zamawiającego oraz skład, jaki posiada 
dany produkt umieszczony na oryginalnych opakowaniach producenta. Bułka tarta o terminie przydatności do 3 
miesięcy licząc od daty dostarczenia do Zamawiającego. Drożdżówki z nadzieniem o terminie przydatności 1 dzień 
licząc od daty dostarczenia do Zamawiającego. Drożdże piekarskie o przydatności do 1,5 miesiąca licząc od daty 
dostarczenia do Zamawiającego oraz odpowiednio przystosowanym samochodem (powinna być zachowana 
odpowiednia temperatura transportowanego towaru). Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania odpowiednich 
służb w celu sprawdzenia stanu sanitarnego i technicznego pojazdu. 
8. Zamawiający ma prawo odmowy przyjęcia dostarczonych produktów lub towarów w następujących przypadkach:  
a) nieterminowej lub niezgodnej z zamówieniem realizacji dostawy,  
b) dostawy produktów lub towarów niezgodnych z opisem zawartym w ofercie Wykonawcy,  
c) uchybienia w zakresie, jakości dostarczanych produktów lub towarów lub terminów ich przydatności do spożycia.  
d) dostarczenia towaru o innej gramaturze i ilości niż wskazana w zamówieniu. 
e) dostarczanie towaru nie odpowiednim środkiem transportu. 
9. W przypadku odmowy przyjęcia przez Zamawiającego produktów lub towarów z przyczyn wymienionych w pkt 8 
Wykonawca zobowiązany jest do ich ponownej dostawy zgodnie z warunkami niniejszej umowy na własny koszt              
i w terminie nie dłuższym niż 4 godziny.  
10. Powtarzające się trzykrotnie nieprawidłowości w dostawie produktów lub towarów, o których mowa w pkt 8 ppkt 
a), b), c), d) i e) stanowią podstawę do rozwiązania przez Zamawiającego umowy z winy Wykonawcy ze skutkiem 
natychmiastowym.  
11. W przypadku zaoferowania produktów lub towarów równoważnych Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że 
oferowany przez niego produkt spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ. Na potwierdzenie 
spełniania wymagań, Wykonawca przedłoży na żądanie Zamawiającego specyfikację produktu równoważnego 
oferowanego przez Wykonawcę, która ma zawierać wyszczególnione cechy charakterystyczne, potwierdzające 



 

zgodność oferowanego asortymentu z asortymentem opisanym przez Zamawiającego (skład, wagę, gramaturę, 
opakowanie itp.). 
12. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nieodebrania powyższego towaru w przypadku, gdy produkty lub towary 
równoważne będą posiadały parametry gorsze od wymaganych.  
13. Towar lub produkty, o których mowa w pkt 8 Wykonawca zobowiązany jest odebrać od Zamawiającego na swój 
koszt, najpóźniej do godziny 18: 00 w dniu otrzymania przez Wykonawcę zgłoszenia. Zamawiający nie odpowiada za 
straty poniesione przez Wykonawcę z tytułu zwrotu towarów lub produktów, o których mowa w pkt 8.  
14. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia towarów lub produktów w przypadku, gdy w trakcie 
oceny wizualnej zostaną stwierdzone uszkodzenia spowodowane niewłaściwym zabezpieczeniem produktów lub 
towarów, złymi warunkami transportowymi lub niewłaściwym stanem higienicznym środków transportu przewożących 
przedmiot umowy. W tej sytuacji Zamawiający ma prawo dokonania zakupu zamówionego towarów lub produktów       
w dowolnej jednostce handlowej. Koszty powstałe z tego tytułu obciążają Wykonawcę. 
15. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zakupu zamówionego towarów lub produktów w dowolnej 
jednostce handlowej w przypadku, gdy towar nie dotrze do DPS nr 2 na czas, który określony jest w formularzu 
ofertowym po upływie 30min. Zamawiający dokona zakupu niedostarczonego towaru. Koszty powstałe z tego tytułu 
obciążają Wykonawcę. 
16. Wykonawca ma obowiązek odebrać wadliwy towar do godziny 18: 00 w dniu otrzymania przez Wykonawcę 
zgłoszenia. Po upływie w/w terminu, Zamawiający ma prawo dokonać zniszczenia towaru, a Wykonawca nie będzie       
z tego tytułu domagał się żadnych roszczeń. 
17. Strony uważają za wiążące reklamacje składane drogą mailową na adres ………………………………………..… 
 

§ 6 
JAKOŚĆ /GWARANCJA TOWARU 
1. Wykonawca zapewnia, że towary lub produkty będą dostarczane w oryginalnych i nienaruszonych opakowaniach 
producenta, zgodnie z podanymi terminami przydatności do spożycia w SIWZ oraz w formularzu ofertowym zał. 1a. 
2. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że dostarczone produkty lub towary będą wolne od wad i będą spełniać 
wszelkie wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ oraz w załączniku do niniejszej umowy. 
3. Wykonawca gwarantuje, że dostarczone produkty lub towary będą odpowiadały przepisom ustawy z 25 sierpnia 
2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015 poz. 594), będą oznakowane zgodnie z wymaganiami 
rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23.12.2014r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów 
środków spożywczych (Dz. U. z 2015r. poz. 29).  
4. Dostarczone produkty musza spełniać wymagania jakościowe, ilościowe dotyczące przechowywania, pakowania         
i transportu. 
5. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji, jakości i trwałości dostarczonej żywności do daty minimalnej 
trwałości lub terminu przydatności do spożycia określonych na czytelnych etykietach. 
6. Żywność będąca przedmiotem zamówienia musi odpowiadać warunkom jakościowym zgodnym z obowiązującymi 
atestami, Normami, prawem żywnościowym oraz obowiązującymi zasadami GMP/GHP, GAP lub EUROGAP i system 
HACCP lub Certyfikacja ISO 22000: 2005 - Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności. 
7. Wykonawca zobowiązuje się do udostepnienia przy dostawie wszystkich niezbędnych informacji w celu dokonania 
oceny ilościowo-jakościowej odbieranej żywności. 

§ 7 
 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie zachowania działania i zaniechania osób trzecich, którymi się 
posługuje przy wykonywaniu umowy tak jak za swoje własne działanie lub zachowanie.       

§ 8 
WARUNKI PŁATNOŚCI 
1. Wykonawca ma obowiązek wystawienia faktury/rachunku z wyszczególnieniem ilości, miary i wartości zamawianego 
towaru. 
2. Faktura, o której mowa w pkt. 1 ma być dostarczona wraz z towarem lub w formie elektronicznej. 
Przyjmowanie efaktur – zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach 
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 
2191) dla postępowań o dzielenie zamówienia publicznego, postępowań o zawarcie umowy koncesji oraz postępowań 
w sprawie wyboru partnera prywatnego, wszczętych od dnia 18.04.2019 r. o wartości powyżej progu 30.000 euro, 
zamawiający jest zobowiązany do odbierania od wykonawcy ustrukturyzowanych faktur elektronicznych. 



 

Jednocześnie zamawiający informuje, iż Miasto posiada konto na platformie PEFExpert, w ramach, którego będą 
udostępnione adresy PEF, pozwalające wykonawcom kierować efaktury do właściwej Jednostki. Adres PEF, który 
należy podać wykonawcom przed wysłaniem efaktury będzie nr NIP Jednostki (bez myślników).  
 
W przypadku zwrotu towaru Wykonawca wystawi niezwłocznie fakturę korygującą w terminie do 1 dnia od daty 
zwrotu oraz wyśle skan faktury na adres: magazyn@dps2.zabrze.pl lub faksem (32) 271-48-54. Oryginał faktury 
korygującej Wykonawca dostarczy wraz z kolejną dostawą. 
3. Zapłata za dostarczony towar dokonywana będzie po zrealizowaniu każdego cząstkowego zamówienia na rachunek 

bankowy Wykonawcy:...................................................................................................................w terminie do 14 dni od 

daty prawidłowo wystawionej i otrzymanej faktury: 

 

Nabywca: 
Miasto Zabrze 
ul. Powstańców Śląskich 5-7 
41-800 Zabrze  
NIP: 6482743351 
Odbiorca: 
Dom Pomocy Społecznej nr 2 
ul. Jaskółcza 11 
41-800 Zabrze 

 

4. Za datę uregulowania faktury uważa się dzień obciążenia konta Zamawiającego. 

§ 9 
REALIZACJA UMOWY 
1. Osobą upoważnioną do odbioru przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego jest Magazynier lub inna osoba 
każdorazowo wskazana przez Zamawiającego. 
2. Osobą upoważnioną do składania zamówień jest pracownik DPS nr 2, nr telefonu 32 271-48-54 wew.21 adres e-mail: 

magazyn@dps2.zabrze.pl 

3. Osobą upoważnioną ze strony Wykonawcy w przedmiocie realizacji zamówienia 

jest………………………….telefon…………………….……….mail…………………………. 

4. Zamówienia należy składać na adres………………………………………………………………………..……………………..w godzinach 

od……………………………………….do………………………………………….. 

 
§ 10 

KARY UMOWNE 
1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy w formie kar 
umownych. 
2. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić karę: 
a) w wysokości 20% wartości przedmiotu umowy w przypadku odstąpienia, rozwiązania umowy przez Wykonawcę lub 
Zamawiającego z winy Wykonawcy, 
b) w wysokości 2% wartości przedmiotu umowy w przypadku zwłoki w wykonaniu umowy, za każdy dzień zwłoki, 
liczony od dnia zaplanowanej dostawy, 
c) w wysokości 1% wartości przedmiotu umowy w przypadku nie zmieszczenia się w godzinach wyznaczonych do 
przywozu towaru. 
3. Zamawiający zobowiązany jest zapłacić karę: 
a) w wysokości 20% wartości przedmiotu umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, 
za które nie odpowiada Wykonawca; 
b) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia odsetki ustawowe; 
4. W przypadku, gdy kara nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na 
drodze sądowej. 

mailto:magazyn@dps2.zabrze.pl


 

5. Zamawiający uprawniony jest do potrącenia kar umownych przewidzianych w § 8 pkt. 2 z wynagrodzenia 
przysługującego Wykonawcy na podstawie przedłożonej faktury VAT tzw. KOMPENSATA lub na podstawie noty 
obciążeniowej.    
    

§ 11 
ZMIANA, ROZWIĄZANIE, WYPOWIEDZENIE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY  
1. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w realizacji przedmiotu umowy, Zamawiający skieruje do Wykonawcy 

pisemne wezwanie do wykonania lub wykonania w sposób właściwy naruszonych zobowiązań lub naprawienia 

skutków ich naruszenia, w terminie 2 dni od momentu doręczenia wezwania pod rygorem rozwiązania umowy ze 

skutkiem natychmiastowym bez ponoszenia kosztów przedmiotu umowy.  

2. 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 14 dni 

od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 i 2 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu 

wykonania części umowy. W takim przypadku zostanie sporządzony protokół zaawansowania przedmiotu umowy, 

który będzie stanowił podstawę do wypłacenia Wykonawcy wynagrodzenia za wykonanie części przedmiotu umowy do 

dnia spisania tego protokołu. Zamawiający zastrzega, iż protokół zaawansowania przedmiotu umowy zostanie 

sporządzony w wyznaczonym terminie w obecności obu stron umowy. 

4. Prawo niezwłocznego rozwiązania umowy (ze skutkiem natychmiastowym bez ponoszenia kosztów ze strony 

Zamawiającego) przysługuje Zamawiającemu w razie: 

a) nienależytego jej wykonywania przez Wykonawcę, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu 

o nieprawidłowościach stwierdzonych protokołem pokontrolnym i nie przedstawieniu ze strony Wykonawcy 

zadawalającego wyjaśnienia tych nieprawidłowości w terminie 2 dni roboczych od daty pisemnego zawiadomienia,  

b) powierzenia wykonywania zamówienia osobom nie posiadającym wymaganych kwalifikacji; 

c) nie zapewnienia produktów zgodnych z przepisami prawa i obowiązującymi normami dotyczącymi żywności 

d) nie zapewnienia zgodnego z przepisami prawa transportu żywności 

e) Powtarzającego się trzykrotnie nieprawidłowości w dostawie produktów lub towarów, o których mowa w § 5 ust. 8 pkt 

a), b), c), d) i e) umowy 

f) odstąpienia od realizacji umowy przez wykonawcę; 

5. Przez nieodpowiednie warunki Zamawiający rozumie sytuacje, w których jakość świadczonych usług będzie 

niezgodna z ofertą Wykonawcy i wymaganiami zawartymi w SIWZ z dnia …………………………r., a niezgodność tą 

Zamawiający potwierdzi w protokole sporządzonym w obecności przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego.            

W przypadku braku możliwości lub unikania stawienia się Wykonawcy do sporządzenia protokołu, Zamawiający 

sporządzi protokół sam i wyśle go do wiadomości Wykonawcy. 

6. Każdej ze stron przysługuje prawo wypowiedzenia niniejszej umowy w terminie 30 dni liczonych na koniec miesiąca 

kalendarzowego. 

7. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień w zawartej umowie wprowadzonych aneksem takich jak: 

- zmiana osób funkcyjnych – z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy 

- zmiana sposobu reprezentacji – z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy 

- zmiana adresu siedziby jednej ze stron – z przyczyn zewnętrznych 

- zmiana miejsca realizacji zamówienia - na podstawie obiektywnych przesłanek zaakceptowanych przez 

Zamawiającego 

- zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy, 

- zmiana środka transportu dostaw, 

- w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku VAT, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia lub 

zwiększenia wynagrodzenia o kwotę różnicy w kwocie podatku VAT,  

- zmiana asortymentu pod warunkiem zachowania maksymalnej wartości umowy.  

8. Umowa wygasa w przypadku zrealizowania przedmiotu zamówienia. 



 

9. Przewidziane powyżej okoliczności stanowiące podstawę zmian do umowy, stanowią uprawnienie Zamawiającego 

nie zaś jego obowiązek wprowadzenia takich zmian. 

 

 
 
 

§ 12 
PODWYKONASTWO 

 
1. Wykonawca powierzy/nie powierzy Podwykonawcom wykonanie następujących czynności stanowiących przedmiot 

umowy. 

2. Do powierzenia wykonania części przedmiotu Umowy nowemu Podwykonawcy, zmiany lub rezygnacji                          

z podwykonawstwa konieczna jest zgoda Zamawiającego zgodnie z art. 36b ust 2 ustawy PZP. W pozostałych 

przypadkach zmiana podwykonawstwa następują za uprzednim poinformowaniem Zamawiającego, dokonanym, co 

najmniej na 3 dni przed dokonaniem powyższej zmiany. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dochowanie przez Podwykonawców warunków umowy oraz odpowiada za 

ich działania lub zaniechania jak za swoje.  

 
 
 

§ 13 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1.  Strony ustalają, że sądem wyłącznie właściwym w sprawach spornych wynikających z niniejszej umowy jest Sąd 
właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
2.   W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 
3. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem  
3.  Integralną częścią niniejszej umowy jest oferta Wykonawcy oraz SIWZ z dnia 31.07.2020 r. 

4. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Zamawiającego          
i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.  
 
 
 
  
 
 
 
 
      Zamawiający                                                                                                                                                  Wykonawca 
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