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SPZOZ/ZP/2/2015 

                             Bielsk Podlaski,  02.01.2015r. 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW 

ZAMÓWIENIA 

Przetarg nieograniczony na dostawę  o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty  

207 000 euro 

Przedmiot zamówienia: 
 

Dostawa: 
artykułów spożywczych 
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I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: 
 
Nazwa:   Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim 
Adres:   ul. Kleszczelowska 1, 17-100 Bielsk Podlaski 
Strona internetowa:  www.spzoz-bielsk.pl                 E-meil:  zamowienia@spzoz-bielsk.pl  
Numer telefonu:  85 833 43 70       Numer faksu:  85 833 43 05    Godziny urzędowania: 07.00 – 14.35 
 
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Postępowanie prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. 
U. z 2013 r. poz. 907 tekst jednolity), zwanej dalej „ustawą", w trybie przetargu nieograniczonego dla dostaw o wartości 
zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. 

 
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów spożywczych szczegółowo opisanych w załączniku nr 7 do 
SIWZ (zadanie nr 1-6). dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy ul. Kleszczelowskiej 1 w 
Bielsku Podlaskim, stanowiących integralną jej część, a następnie integralną część umowy dostawy. 

2. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych 
(CPV): 
 15511200-8 -mleko UHT; 
15512000-0 –śmietana; 
15530000-2  -masło; 
15544000-3  -ser twardy; 
15811100-7  -chleb; 
15811400-0  -bułeczki; 
15612100-2  -mąka pszenna; 
15831000-2  -cukier; 
15851110-2 –makaron; 
15893100-5 –mieszanki spożywcze; 
14410000-8 –sól kamienna; 
15310000-4 –ziemniaki; 

 
3. Wykonawca będzie dostarczał artykuły spożywcze pierwszej klasy jakości, świeże, odpowiadające normom 

jakościowym właściwym dla danego rodzaju produktów, które obowiązują na terenie Polski, o aktualnych 
terminach przydatności do spożycia. Opakowania dostarczonych przez Wykonawcę artykułów spożywczych 
muszą być oznakowane widoczną datą terminu przydatności do spożycia. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia artykułów spożywczych do siedziby Zamawiającego własnym 
transportem na własny koszt i ryzyko, przy zachowaniu odpowiednich reżimów sanitarnych wymaganych dla 
przewozu żywności. 

5. Wymagane jest, aby termin przydatności do spożycia dostarczonych artykułów spożywczych nie był krótszy niż 
3/4 terminu przydatności do spożycia, określonego przez producenta. 

6. W przypadku dostarczenia artykułów spożywczych innych niż określone w ofercie lub nienależytej jakości, 
Wykonawca będzie zobowiązany do natychmiastowej wymiany na odpowiednią, na własny koszt. 

7. Wielkość przedmiotu zamówienia może ulec zmianie, stosownie do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, a 
ponadto Zamawiający zastrzega sobie, w ramach wartości umowy, możliwość dokonania zmian ilościowych w 
przedstawionym asortymencie, stosownie do  rzeczywistych potrzeb, przy zachowaniu cen jednostkowych 
podanych w ofercie. Zmiana ta nie powoduje konieczności zmiany umowy. 

8. W przypadku zmiany wielkości opakowań przez producenta, w trakcie trwania umowy, Zamawiający wyraża 
zgodę na dostarczenie określonych artykułów w nowych opakowaniach producentów, w cenach przeliczonych 
proporcjonalnie do gramatury produktu. Powyższe nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy. 

9. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 
10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
11.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych. 
12. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w formularzu  - Załącznik nr 2 - te pozycje zamówienia, których 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. 
13. Przedmiot zamówienia powinien odpowiadać wymaganiom określonym w niniejszej SIWZ. 
14. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość i zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla 

przedmiotu zamówienia. 
15. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. 
16. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym 

przedstawicielem Wykonawcy. 
17. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania 

przedmiotu zamówienia. 
 

IV. TERMIN ORAZ WARUNKI WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
1. Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy liczone od daty podpisania umowy. 
2. Pod terminem realizacji zamówienia rozumie się wykonanie dostawy przedmiotu zamówienia w okresie realizacji 

http://www.spzoz-bielsk.pl/
mailto:zamowienia@spzoz-bielsk.pl
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umowy na każde zamówienie złożone faksem lub elektronicznie w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od 
daty wysłania zamówienia. 

 
V. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 
1. o udzielenia zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: 

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej w przedmiocie zamówienia działalności lub czynności, 
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

b) posiadania wiedzy i doświadczenia; 
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej; 

2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: 
a) Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki, o których mowa w ust. l. na podstawie złożonego wraz 

z ofertą zgodnie z art. 44 Pzp oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 
b) Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: Wykonawca spełnia 

albo niespełna poszczególne warunki. 
   

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJA DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU 
POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. Wykonawca wraz z ofertą składa następujące dokumenty: 
a) Formularz oferty - Załącznik nr 1; 
b) Zakres podwykonawstwa - Załącznik nr 2; 
c) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 3; 
d) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - Załącznik nr 4; 
e) oświadczenie przynależności do grupy kapitałowej – Załącznik nr 5; 
f) Parafowany projekt umowy – Załącznik nr 6; 
g) Wypełniony i podpisany załącznik/ki asortymentowe - Załącznik nr 7 ; 
h) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawione nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych wyłącznie 
oświadczenie w zakresie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy - Załącznik nr 4 

i) Koncesję lub pozwolenie odpowiedniego Urzędu na prowadzenie handlu przedmiotem zamówienia, 
jeśli ustawy jej wymagają. (w przypadku braku tych wymogów, Zamawiający wymaga oświadczenia 
odpowiedniej treści) 

j) Aktualną, poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentu Państwowej Inspekcji Sanitarnej 
z którego wynika, że Wykonawca spełnia wymagania konieczne do zapewnienia higieny w procesie 
produkcji lub obrocie artykułami żywnościowymi oraz do zapewnienia właściwej jakości tych 
artykułów. 

k) Pełnomocnictwo udzielane osobom podpisującym ofertę, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy w 
powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego. 

l) Przedmiot zamówienia powinien odpowiadać wymaganiom określonym w niniejszej SIWZ. Zamawiający 
zastrzega sobie możliwość (w trakcie badania ofert, w określonym przez siebie terminie) żądania próbek 
asortymentowych do dokonania porównań oferowanego przedmiotu zamówienia. 

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada 
dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: 

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
albo składania ofert; 

 nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, albo że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
składania ofert – wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert;  

 nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; 

 składa oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 4; 

 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania osoby, 
której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy PZP – wystawiony nie 
wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert; 

W przypadku podmiotów występujących wspólnie – art. 23 ust. 1 (konsorcjum, spółka cywilna): 
Dotyczy konsorcjum – Wykonawcy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia, jego upoważnienie musi być udokumentowane pełnomocnictwem załączonym do oferty, 
podpisanym przez upełnomocnionych przedstawicieli wszystkich Wykonawców (pełnomocnictwo powinno być złożone 
w formie oryginału lub w kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem) wskazujące na podmiot uprawniony do 
występowania w imieniu całego konsorcjum lub do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja i rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem 
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ustanowionym przez Wykonawców. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zażądania przedstawienia umowy 
konsorcjum przed podpisaniem umowy o udzielenie zamówienia publicznego regulującej współpracę Wykonawców. 
Dotyczy spółki cywilnej – jeśli działalność prowadzona jest w ramach spółki cywilnej w ofercie należy złożyć 
pełnomocnictwo wystawione przez wszystkich wspólników (w oryginale lub w kopii potwierdzonej za zgodność z 
oryginałem) wskazujące na osobę uprawnioną do występowania w imieniu spółki cywilnej i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. 
Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia składają jedną ofertę, przy czym dokumenty  Załączniki 
nr 3 i 4 składa każdy z Wykonawców oddzielnie, pozostałe dokumenty oceniane będą wspólnie dla całego 
konsorcjum/spółki cywilnej. 
Podmioty występujące wspólnie o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie zobowiązania. 
2. Wymagana forma składanych dokumentów 

a) Wszystkie dokumenty muszą zostać złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z 
oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. Ofertę i wszystkie załączone dokumenty 
powinny/a odpowiednio podpisać lub poświadczyć za zgodność z oryginałem osoby/a uprawnione do 
reprezentowania Wykonawcy ujawnione/a w rejestrze lub ewidencji. 

b) W przypadku pełnomocnictwa należy je złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z 
oryginałem przez notariusza. 

c) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, jeżeli 
złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości. 

d) W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, 
oświadczenia wymienione w rozdziale VI ust. 1 lit. a składane jest wspólnie przez wszystkich wykonawców 
ubiegających się o udzielenie zamówienia lub przez pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania ich w 
postępowaniu lub reprezentowania w postępowaniu i podpisaniu umowy. 

e) Do oferty musi być załączony dokument ustanawiający pełnomocnika Wykonawców występujących wspólnie 
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 
VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ 

PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 
1. W przedmiotowym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i 

Wykonawcy przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza również przekazywanie ww. dokumentów oraz 
informacji faksem oraz e-mailem, pod warunkiem niezwłocznego ich potwierdzenia pisemnie. 

a) adres do korespondencji: 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

ul. Kleszczelowska 1 
17-100 Bielsk Podlaski 

b) fax: (85) 833 43 05 
e-mail: zamowienia@spzoz-bielsk.pl - w przypadku przekazywania korespondencji drogą elektroniczną należy ją 

niezwłocznie potwierdzić pisemnie lub faxem. 
2. Zamawiający przyjmuje wszelkie pisma w godzinach urzędowania. Wszelkie terminy liczy się od chwili, w której 

Zamawiający był w stanie zapoznać się z treścią nadesłanego pisma. Jeżeli pismo wpłynie po godzinach pracy 
Zamawiającego, wówczas uznane będzie, że wpłynęło ono następnego dnia roboczego. 

3. Zamawiający nie przewiduje udzielania ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane 
zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania. 

4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany 
udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania wniosku - jeżeli 
wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 - pod 
warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w 
którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 
Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych 
wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, bez ujawnienia 
źródła zapytania, a także zamieszczona na stronie internetowej, na której zamieszczona jest niniejsza SIWZ. 

5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. 
Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ 
oraz na stronie internetowej, na której udostępniona jest SIWZ. 

6. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami w związku z toczącym się postępowaniem są: 
a) Damian Wiszniewski, Małgorzata Daniło - tel. (85) 833 43 70 – sprawy formalno – prawne 
b) Jolanta Sajewicz tel. (85) 833 43 60 –kierownik bloku żywienia 
c) Jolanta Pełszyk  tel. (85) 833 43 15 – magazyn żywnościowy 

 
VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM  

1. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu. 
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IX. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ 
1. Wykonawca jest związany z ofertą przez okres 30 dni. 
2. Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 
X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 
1. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim, w sposób czytelny, przy użyciu formularza 

stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, wypełnionego na maszynie do pisania, komputerze albo ręcznie, 
długopisem w sposób czytelny. 

2. Wypełniony formularz ofertowy wraz z wymaganymi dokumentami powinien być podpisany przez osoby 
upoważnione do reprezentacji Wykonawcy. 

3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Jeżeli Wykonawca złoży więcej niż jedną ofertę, samodzielnie lub 
wspólnie z innymi Wykonawcami, wszystkie złożone przez niego oferty zostaną odrzucone. 

4. Oferta musi być zgodna z ustawą Pzp. Ofertę składa się pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Treść 
oferty musi odpowiadać treści niniejszej SIWZ. Koszty opracowania i dostarczenia oferty obciążają wyłącznie 
Wykonawcę i nie będą podlegały zwrotowi, za wyjątkiem przypadku przewidzianego w art. 93 ust. 4 ustawy Pzp. 

5. Wskazane jest, aby wszystkie zapisane, zadrukowane strony oferty były kolejno ponumerowane i złączone w 
sposób uniemożliwiający jej dekompletację. 

6. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki powinny być parafowane przez osobę podpisującą 
ofertę. 

7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert. 
8. Wszystkie zapisane lub zadrukowane strony kopii dokumentu muszą być poświadczone za zgodność z 

oryginałem odpowiednio: przez osobę bądź osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz. 
9. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona 

przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości. Ponadto, 
wszelkie dokumenty sporządzone w innym języku niż polski winny być składane wraz z tłumaczeniem na język 
polski poświadczonym przez Wykonawcę. 

10. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie. Kopertę należy zaadresować 
oraz opisać według poniższego wzoru: 

 
„Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

ul. Kleszczelowska 1 
17-100 Bielsk Podlaski 

Oferta na: dostawę  artykułów spożywczych, zadanie nr .... 
Nie otwierać przed dniem 19.01.2015r. godz. 10.10" 

 
11. Koperta powinna być opatrzona nazwą i adresem Wykonawcy, aby oferty złożone po terminie, mogły być 

niezwłocznie zwrócone Wykonawcy bez otwierania. 
12. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed 

terminem składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają formy pisemnej. Zmiany dotyczące 
treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób, co oferta. Dodatkowo 
opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta należy opatrzyć napisem „ZMIANA". 

13. Pisemne oświadczenie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób, co oferta. 
Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane to powiadomienie należy opatrzyć napisem „WYCOFANE". 

14. Oferta wraz z wymaganymi załącznikami, oświadczeniami i dokumentami jest jawna, z wyjątkiem informacji 
stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47, poz. 211 z późn. zm.) a Wykonawca składając ofertę zastrzegł w 
odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one udostępnione. 

15. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. 
16. Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, informacja z zebrania z Wykonawcami, zawiadomienia, wnioski, inne 

dokumenty i informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia 
publicznego stanowią załączniki do protokołu. 

17. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu 
postępowania z tym, że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia. 

 
 
XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
1. Ofertę należy złożyć w terminie do 19.01.2015r. do godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego w sekretariacie 

pokój nr 09. 
2. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną niezwłocznie zwrócone bez otwierania. 
3. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia tj. 19.01.2015r. o godz. 10:10 w siedzibie zamawiającego. 
4. Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert podane zostaną: imię i nazwisko, nazwa 
firmy oraz adres Wykonawcy, którego jest otwierana oraz cena oferty. Powyższe informacje zostaną dostarczone 
wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 
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XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 
1. Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę oferty tak, aby obejmowała wszystkie koszty i składniki związane 

z wykonaniem zamówienia oraz warunki stawiane przez Zamawiającego. 
2. Ceny należy podać w złotych polskich (PLN) z dokładnością do pełnych groszy, dokonując jej wyliczenia wg 

następujących zasad: 

 cena musi zawierać: zapłatę za przedmiot zamówienia, inne koszty związane z jego realizacją wraz z 
podatkiem od towarów i usług VAT oraz wszystkie pochodne (np. koszty ubezpieczenia, opłaty celne, upusty 
itp.) 

3. Wykonawca podaje cenę netto i brutto (cyfrowo i słownie), wyrażoną w złotych polskich (PLN), z dokładnością do 
dwóch miejsc po przecinku w formularzu ofertowym i asortymentowym. Łączna wartość brutto załącznika 
asortymentowego jest jednoznaczna z ceną oferty. 

4. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen. 
5. Ceny i stawki określone przez Wykonawcę nie będą zmieniane w toku realizacji umowy i nie będą podlegały 

waloryzacji. 
6. Sposób obliczenia ceny: cena jednostkowa netto x zamawiana ilość + VAT = wartość brutto. 

7. Jeśli złożona oferta powodować będzie powstanie obowiązku podatkowego Zamawiającego, zgodnie z 
przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, 
Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do oferowanej ceny podatek VAT, który miałby obowiązek wpłacić 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

8. Ceny jednostkowe, wartości netto i brutto muszą być podane w zaokrągleniu do jednego grosza (do drugiego 
miejsca po przecinku). 

 
XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, 

WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT. 
1. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone na podstawie poniżej przedstawionego kryterium 
oceny ofert. 

1. Cena – 90 % 
2. Termin dostawy – 10% 

2. Punktacja w kryterium CENA zostanie obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w następujący 
sposób 
 

           C min 
Pbad C = ------------- x 100 x 90% 
           Cbad 

Gdzie:  
Pbad C – punkty za kryterium CENA przyznane badanej ofercie 
C min – najniższa cena spośród ocenianych ofert 
Cbad – cena oferty badanej 

 
 
3. W kryterium Termin dostawy Zamawiający dokona oceny terminu terminu dostawy według deklaracji 
Wykonawcy złożonej w Formularzu ofertowym. 
 
Ocena deklarowanych terminów przydatności lub terminu dostawy zostanie przeprowadzona w oparciu o 
punktację określoną w tabeli poniżej. 

     

Termin 
dostawy 

Ilość punktów 
(G) 

1-2 dni 10 
3-4 dni 5 

5 dni i więcej 0 
 
4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów według wzoru. 

W = C + G 
Gdzie: 
C – suma punktów uzyskanych w kryterium CENA 
G - suma punktów uzyskanych w kryterium TERMIN DOSTAWY 
W – suma punktów uzyskanych w kryteriach oceny ofert 
 

5. Jeżeli zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone 
oferty o takiej samej sumie punktów uzyskanych w dwóch kryteriach Zamawiający spośród ofert wybierze 
ofertę z najniższą ceną. 

6.  Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnienia treści złożonych przez nich ofert. 
7.  Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe i inne omyłki 
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polegające na niezgodności oferty z SIWZ (niepowodujące istotnych zmian w treści oferty), na zasadach 
określonych w art. 87 ust. 2 ustawy, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została 
poprawiona albo odrzuci ofertę zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 6 lub 7 ustawy. Zamawiający poprawiając omyłki 
rachunkowe uwzględni konsekwencje rachunkowe dokonywanych poprawek. 

 
XIII. INFORMACJE O PODWYKONAWSTWIE 
Wykonawca może powierzyć podwykonawcom realizację zamówienia. Zamawiający nie może ponieść z tego tytułu 
szkody ani dodatkowych kosztów. 
 
XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY 

W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej SIWZ 

i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria oceny ofert. 
2. O dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie pozostałych Wykonawców, podając nazwę 

(firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej 
oferty Zamawiający zamieści informację, o których mowa w ust 2 ustawy Pzp, również na stronie internetowej oraz w miejscu 
publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 

3. Zamawiający zawrze umowę w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia Wykonawcy o wyborze 
oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem lub drogą elektroniczną, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny 
sposób. Nie zgłoszenie się w tym terminie uprawomocnionych przedstawicieli wybranego Wykonawcy zostanie uznane przez 
Zamawiającego jako uchylanie się Wykonawcy od zawarcia umowy. 

5. W przypadku wniesienia odwołania zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Izbę wyroku lub 
postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze, zwanych dalej „orzeczeniem". 

6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę 
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny chyba, że zachodzą przesłanki 
unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 Pzp. 

7. Zamawiający może unieważnić postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 Pzp. o unieważnieniu postępowania 
Zamawiający poinformuje wszystkich wykonawców podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

 
XIV. INFORMACJE O PODWYKONAWSTWIE 
Wykonawca może powierzyć podwykonawcom realizację zamówienia. Zamawiający nie może ponieść z tego tytułu 
szkody ani dodatkowych kosztów. 
 
XV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY 

W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w 

niniejszej SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria oceny ofert. 
2. O dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie pozostałych Wykonawców, 

podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru. Niezwłocznie po 
wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informację, o których mowa w ust 2 ustawy Pzp, również 
na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 

3. Zamawiający zawrze umowę w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia Wykonawcy o 
wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem lub drogą elektroniczną, albo 10 dni, jeżeli 
zostało przesłane w inny sposób. Nie zgłoszenie się w tym terminie uprawomocnionych przedstawicieli 
wybranego Wykonawcy zostanie uznane przez Zamawiającego jako uchylanie się Wykonawcy od zawarcia 
umowy. 

4. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa 
w rozdziale XV ust.3, jeżeli: 
a) w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta. 
b) nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy. 

5. W przypadku wniesienia odwołania zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Izbę 
wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze, zwanych dalej „orzeczeniem". 

6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać 
ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą 
przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 Pzp. 

7. Zamawiający może unieważnić postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 Pzp. O unieważnieniu 
postępowania Zamawiający poinformuje wszystkich wykonawców podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
 

XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 
XVII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI 

ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO 
WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W 
SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA TAKICH WARUNKACH 

1. Istotne postanowienia umowy określa wzór umowy stanowiący Załącznik nr 6 do SIWZ. 
2. Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę pod względem kryteriów oceny ofert zamówienia, będzie 
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zobowiązany do podpisania w siedzibie Zamawiającego umowy zgodnej ze wzorem umowy załączonym do 
niniejszej SIWZ. 

3. Wzór umowy po upływie terminu składania ofert nie podlega negocjacjom, złożenie oferty jest równoznaczne z 
pełna akceptacją umowy przez Wykonawcę. Wszelkie wyjaśnienia dotyczące zapisów wzoru umowy Wykonawca 
może zgłosić w sposób zgodny z rozdziałem VII niniejszej SIWZ. 

 
XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU 

POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
1. Wykonawcom oraz innym osobom określonym w art. 179 Pzp, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia 

doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp przysługują 
środki ochrony prawnej określone w dziale VI Pzp. 

2. Zasady i tryb postępowania w zakresie korzystania ze środków ochrony prawnej określone zostały w dziale VI 
ustawy. 

 
XIX. MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE UMOWĘ RAMOWA, 

JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ZAWARCIE UMOWY RAMOWEJ 
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

 
XX. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH 

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających. 
 
XXI. OFERTY WARIANTOWE 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych w rozumieniu art. 2 pkt 7 Pzp. Zamówienie musi być 
realizowane zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ. 
 
ZAŁĄCZNIKI: 
 

1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 
2. Załącznik nr 2 – Zakres podwykonawstwa 
3. Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
4. Załącznik nr 4- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 
5. Załącznik nr 5 - Oświadczenie przynależności do grupy kapitałowej 
6. Załącznik nr 6 - Wzór umowy 
7. Załącznik nr 7 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (zadania nr 1 do 6) 
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........................................dnia....................... 
Załącznik nr 1  

O F E R T A 
                                                                                             KRS: ................................................................... 
Pełna nazwa Wykonawcy: 
............................................................................................NIP:................................................................. 
 
Siedziba Wykonawcy:...................................................................REGON:........................................................... 
 
Nr  tel./fax: ......................................................................e-mail: ……........................................................ 

(wszystkie powyższe dane Wykonawcy są zgodne z aktualnymi danymi załączonego Rejestru Sądowego) 
 
składa ofertę dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:  
 

Dostawę artykułów spożywczych 
SPZOZ/ZP/2/2015 

Zadanie nr ........ 
Wartość łączna oferty wynosi: 
 
                                               Kwota netto ogółem............................... 
 
                                                          Kwota VAT … %....................... 
 
 
                                                Kwota łączna brutto: ...................................zł 
 
 
Słownie brutto:..........................................................……………………………………………………………….zł 
 
Oferujemy dla przedmiotu zamówienia ……………….. termin dostawy (słownie: ……………………) 
 

 Akceptuję termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od daty podpisania umowy. 

 Akceptuję termin płatności do 60 dni (słownie: do sześćdziesięciu) liczony od daty otrzymania prawidłowo 
wystawionej faktury VAT. 

 Akceptuję warunki dostawy opisane w SIWZ i załącznikach do oferty. 

 Podwykonawca wystąpi: TAK/NIE* (obowiązkowo wypełnić Załącznik nr 2 do oferty) 

 Osoba odpowiedzialna za realizacje zamówienia:......................................... 
tel.:..............................faks:......................e-mail:........................... 

 Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami przystąpienia do przetargu określonymi w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia i szczegółowymi wymogami, spełniamy je, nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz 
uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty. 

 Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą zgodnie z art. 85 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, tzn. przez 30 dni liczone od upływu terminu składania ofert. 

 Oświadczamy, że załączona do Specyfikacji treść umowy została przez nas zaakceptowana i zobowiązujemy się 
w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 Oświadczamy, że zaoferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania zamawiającego. 

 Zastrzegamy jednocześnie, że informacje zawarte w Załączniku nr .......naszej oferty stanowią tajemnice 
przedsiębiorstwa i nie powinny być udostępniane innym Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu – 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zm.). Są one odpowiednio oznakowane i 
zabezpieczone. 

Załączniki: 
1. ………………………………………………. 
2. ………………………………………………. 
3. ………………………………………………. 
4. ………………………………………………. 

* właściwe podkreślić 
                                                                                          
………………..dnia .....................2014 r.                          …………………………………................................ 
                   (pieczęć i podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy) 
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Załącznik nr 2  
 
 
 
 
 

WYKAZ 
części zamówienia powierzonych podwykonawcom 

 
Dostawa artykułów spożywczych 

 

L
p 

 Części zamówienia powierzone podwykonawcom UWAGI  

1.     

2.     

3.     

 
 
 
 
 

                                                                    ..................................................................... 
(pieczęć i podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy) 
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Załącznik Nr 3  

O Ś W I A D C Z E N I E 
 

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
 
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego wartości nieprzekraczającej równowartości 207.000 Euro na:  
 

dostawę artykułów spożywczych 
 
 

 
 
Pełna nazwa i adres 
Wykonawcy:……………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Stosownie do treści art. 44 w związku z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907, tekst jednolity) oświadczamy, że ubiegając się o udzielenie 
przedmiotowego zamówienia publicznego spełniamy warunki udziału w postępowaniu dotyczące 
 

1. Posiadania uprawnień do wykonywa określonej działalności lub czynności, jeśli przepisy prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania; 

 
2. Posiadania wiedzy i doświadczenia; 

 
3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia; 

 

4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej; 

 

………………………………….,dnia ……………………..2015 
 
 
 
                                                                                             ……………………………………………… 
                                                                                                              (Podpis uprawnionego przedstawiciela 
Wykonawcy) 
 
* niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 4 
O Ś W I A D C Z E N I E 

 
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 

wartości nieprzekraczającej równowartości 207.000 Euro na: 
dostawę artykułów spożywczych dla SPZOZ w Bielsku Podlaskim 

Pełna nazwa i adres Wykonawcy……………………………………………………………………………. 
Oświadczam, że zgodnie z art. 24  ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907), 
nie istnieją podstawy do wykluczenia mnie z postępowania. 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 
1) (uchylony) 
1a) (uchylony) 
2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu 
upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez 
likwidację majątku upadłego; 
3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem 
przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu; 
4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa,  
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za 
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 
przestępstwa skarbowego; 
5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, 
a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 
6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem 
o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, 
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;  
7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione 
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 
przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie 
albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 
8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko 
środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu 
osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku 
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 
9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności 
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 
10) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z 
dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 769) - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;  
11) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, 
których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego 
prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - przez okres 1 roku od dnia 
uprawomocnienia się wyroku. 
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy: 
1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, z wyłączeniem czynności wykonywanych 
podczas dialogu technicznego, o którym mowa w art. 31a ust. 1, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w 
dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się 
do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2;  
2) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 
ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą; 
3) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania; 
4) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu; 
5) należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 
50, poz. 331, z późn. zm.), złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że 
istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia.  
2a. Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w 
sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub 
rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych 
środków dowodowych, jeżeli zamawiający przewidział taką możliwość wykluczenia wykonawcy w ogłoszeniu o zamówieniu, w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia lub w zaproszeniu do negocjacji. Zamawiający nie wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia 
wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i 
poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków 
zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia.  

 
 
                                                                                                                         ……...................................... 
………………………………….,dnia ……………………………...r.                 (pieczęć i podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy)

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsge2tkmzwgy4dsltqmfyc4mrqgq3tgobsgy
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsge2tkmzwgy4dsltqmfyc4mrqgq3tgobtga
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsge2tkmzwgy4ds
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsge2tkmzwgy4dsltqmfyc4mrqgq3tgobsgy
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsge2tkmzwgy4dsltqmfyc4mrqgq3tgobtga
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsgyydmnjtg44tiltqmfyc4mrvga3dinzxgy
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsgyydmnjtg44tiltqmfyc4mrvga3dkmbxga
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsgyydmnjtg44tiltqmfyc4mrvga3dkmjrgi
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsgyydmnjtg44tiltqmfyc4mrvga3diojtha
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsgyydmnjtg44tiltqmfyc4mrvga3diojtha
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrxgazdiobzgaya
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Załącznik nr 5 
 

OŚWIADCZENIE          
 

         
Dostawa artykułów spożywczych 

 
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: 

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

 
         Ja, niżej podpisany....................................................................................................... 
          działając w imieniu i na rzecz: 
 
           …………….................................................................................................................. 

(nazwa i adres Wykonawcy) 
 

               Oświadczam, że należę  / nie należę* do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy  z dnia 16 lutego 2007 r o 
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zmianami). 

 
*   niepotrzebne skreślić 
 
 
                      LISTA PODMIOTÓW  NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ 

(należy wypełnić w przypadku przynależności do grupy kapitałowej) 
 
 

L.p. Nazwa i adres podmiotu 

1  

2  

  

 
 
 
 
 

….........................................., dnia................................................. 
(podpis Wykonawcy lub osoby upełnomocnionej**) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

**   W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna ) 
oświadczenie podpisuje każdy z uczestników konsorcjum/ wspólników spółki cywilnej osobno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

14 

 

 
załącznik nr 6 

 UMOWA  nr  2015/2/ 
 

 
zawarta w dniu: .......01.2015r w Bielsku Podlaskim, pomiędzy:  

Samodzielnym  Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej 17-100 Bielsk Podlaski , ul. Kleszczelowska 1  

zwanym dalej “Zamawiający  ”, reprezentowanym przez: 

1.  Bożenę Grotowicz                                          - Dyrektora 

a  firmą:  ................................................ 
                                                                
zwaną  dalej  “Wykonawcą ”  reprezentowaną przez: 

1.  ........................................................................... 

§ 1 
1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu zamówienia zgodnie z asortymentem i 

przewidywanym    zapotrzebowaniem, stanowiącym załącznik do niniejszej umowy  na zadanie  nr : ................. 
2. W stosunku do zadania nr 6, Wykonawca, zobowiązuje się do nieodpłatnego użyczenia odpowiedniej zamrażarki na 

czas trwania umowy.  
3. Podstawą zawarcia umowy jest wybór  Wykonawcy dokonany w trybie  przetargu nieograniczonego  zgodnie z 

ustawą Prawo  zamówień publicznych. 
4. Zamawiający zastrzega  sobie możliwość ilościowej zmiany poszczególnych asortymentów w granicach +/- 20%  do 

wysokości całkowitej wartości zamówienia, określonego umową. 
 
 

§ 2 
1. Dostawa przedmiotu zamówienia, o których mowa w  § 1 obejmuje  okres 12 miesięcy tj. od  dnia ......01.2015r do 

dnia ............01.2016r i będzie realizowana sukcesywnie   zgodnie   z  telefonicznym   lub faksem lub drogą 
elektroniczną zamówieniem w ciągu: 5 dni roboczych liczonych dnia złożenia zamówienia. 

1.1.  Jeżeli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy lub poza godzinami pracy magazynów dostawa nastąpi w 
pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie. 

2. Wykonawca  zobowiązuje się  dostarczyć towar transportem  na swój koszt i ryzyko do  magazynu żywnościowego 
w siedzibie  Zamawiającego. 

3. Odbiór towaru odbywać się będzie  na podstawie wystawionej faktury VAT. 
4. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przedmiot zamówienia pierwszej jakości, posiadający najdłuższy z 

możliwych i udokumentowany termin przydatności do spożycia, odpowiednio opakowany, przygotowany zgodnie i 
w oparciu o technologie gwarantujące zachowanie wymaganych ustawowo norm i reżimów sanitarno 
epidemiologicznych.     

5. Wykonawca będzie dostarczał artykuły spożywcze pierwszej klasy jakości, świeże, odpowiadające normom 
jakościowym właściwym dla danego rodzaju produktów, które obowiązują na terenie Polski, o aktualnych terminach 
przydatności do spożycia. Opakowania dostarczonych przez Wykonawcę artykułów spożywczych muszą być 
oznakowane widoczną datą terminu przydatności do spożycia. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia artykułów spożywczych do siedziby Zamawiającego własnym 
transportem na własny koszt i ryzyko, przy zachowaniu odpowiednich reżimów sanitarnych wymaganych dla 
przewozu żywności. 

7. Wymagane jest, aby termin przydatności do spożycia dostarczonych artykułów spożywczych nie był krótszy niż 3/4 
terminu przydatności do spożycia, określonego przez producenta. 

8. W przypadku dostarczenia artykułów spożywczych innych niż określone w ofercie lub nienależytej jakości, 
Wykonawca będzie zobowiązany do natychmiastowej wymiany na odpowiednią, na własny koszt. 

9. Wielkość przedmiotu zamówienia może ulec zmianie, stosownie do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, a 
ponadto Zamawiający zastrzega sobie, w ramach wartości umowy, możliwość dokonania zmian ilościowych w 
przedstawionym asortymencie, stosownie do  rzeczywistych potrzeb, przy zachowaniu cen jednostkowych 
podanych w ofercie. Zmiana ta nie powoduje konieczności zmiany umowy. 

10. W przypadku zmiany wielkości opakowań przez producenta, w trakcie trwania umowy, Zamawiający wyraża zgodę 
na dostarczenie określonych artykułów w nowych opakowaniach producentów, w cenach przeliczonych 
proporcjonalnie do gramatury produktu. Powyższe nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy. 

 
 

 
§  3 

1. Całkowita cena brutto umowy obliczona wg  cen jednostkowych  zaproponowanych  w ofercie  wynosi: .............. zł ,  
podatek VAT: ........%     
Słownie: ........................................./100 zł  
2. Ustalone w załączniku do umowy ceny jednostkowe będą stałe przez cały okres obowiązywania umowy, z 
wyjątkiem cen brutto, które mogą ulec zmianie na skutek zmian przepisów podatkowych 
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5. Wszystkie płatności na rzecz Wykonawcy dokonywane będą przelewem na jego konto uwidocznione na fakturze 
VAT do 60 dni po otrzymaniu faktury za dostarczony towar. 
6. Termin uważa się za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku Zamawiającego  nastąpiło w ostatnim dniu upływu 
terminu. 
 

§ 4 
 
1. Każda partia przedmiotu zamówienia musi posiadać wymagane SIWZ certyfikaty kontroli jakości, dopuszczenia do 
obrotu i używania dostarczone z ofertą stanowią integralną część niniejszej umowy. 
2. Zamawiający  zobowiązuje się  do zbadania  towaru w ciągu  14 dni  od jego odbioru.  
3. W razie  stwierdzenia  wad, braków lub nadwyżek pod względem asortymentowym lub ilościowym, Zamawiający  
prześle reklamację  Wykonawcy, który udzieli odpowiedzi w braków ilościowych w ciągu 48 h a w przypadku wad 
jakościowych w terminie 14 dni roboczych od jej otrzymania. 

 

 
§ 5 

1. W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę  Zamawiający  ma prawo naliczenia 
kar umownych : 
a)  w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy, gdy  odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za 
które odpowiada Wykonawca lub gdy Wykonawca odstąpi od umowy z własnej winy lub woli; 
b)  w wysokości 0,2% wartości umownej towaru nie dostarczonego w ustalonym terminie, za każdy rozpoczęty dzień 
opóźnienia, jeśli wina leżeć będzie po stronie Wykonawcy, 
c) za opóźnienie w usunięciu wad lub braków stwierdzonych przy odbiorze lub po upłynięciu okresu reklamacji w 
wysokości 0,2% wartości dostawy za każdy dzień  opóźnienia liczony od dnia  wyznaczonego na usunięcie wad. 
2. W przypadku nie dotrzymania przez Zamawiającego  terminu zapłaty faktury określonego w § 3 niniejszej umowy,  
Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych. 
3. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.  
 

§ 6 
Powtarzające się  niewywiązywanie się Wykonawcy  z postanowień niniejszej umowy, a w szczególności 
nieterminowa bądź niezgodna pod względem asortymentu lub ilości z zamówieniem realizacja dostaw, powtarzające 
się  uchybienia  w jakości dostarczanego przedmiotu zamówienia lub ich terminów   ważności upoważnia  
Zamawiającego do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez prawa Wykonawcy do naliczania kar 
umownych. 
 

§ 7 
Wykonawca zobowiązuje się nie przekazywać bez zgody Zamawiającego swojej wierzytelności wynikającej z 
niniejszej umowy. Wykonawca zobowiązuje się do niedokonywania jakichkolwiek transakcji, które prowadziłyby do 
konieczności zapłaty wynikającej z niniejszej umowy osobom trzecim. 
 

§ 8 
W razie wystąpienia 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. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie 
wynagrodzenia  należnego z tytułu  wykonania części umowy.  
 

  § 9  
Do koordynowania dostaw strony wyznaczają następujące osoby: 
- Zamawiający -  Jolanta Sajewicz,  Jolanta Pełszyk   tel. 085/ 833 43 60;                    
- Wykonawca  -   ..................................................... 
 
 

   § 10 
1. Wszelkie spory powstałe na tle wykonania niniejszej umowy Strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie. W 
przypadku, kiedy okaże się to niemożliwe, spory  te zostaną poddane przez Strony rozstrzygnięciu przez właściwy 
rzeczowo dla Zamawiającego Sąd Powszechny. 
2. Załączniki stanowią integralną część niniejszej umowy . 
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie  przepisy ustawy Prawo  zamówień  
publicznych i Kodeksu cywilnego. 
4. Zmiany umowy wymagają zgody obu stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności i dopuszczalne będą w 
granicach unormowania art. 144  ustawy Prawo zamówień publicznych. 
5. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 
6. Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania. 

 
 
 
Wykonawca                                                                                                              Zamawiający
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Załącznik nr 7 
 
 
 

Zadanie nr 1 
do oferty na  dostawę mleka i jego przetworów dla  SPZOZ w Bielsku Podlaskim.   
 
 
 
 
 

 
L.p. 

   
  Nazwa zamawianego artykułu 

Jedn. 
miary 

 
   Ilość 

   Cena  
jednostkowa 
  netto zł 

  % 
VAT 

        Wartość  
        brutto zł 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Mleko 3,2%   a 1,5 litr karton  litry 20.000    

2.  Śmietana  18% opakowanie - 400g szt.      300    
                                                                                                        Razem wartość brutto:      
                                                                                                                                                                             ........................................... 
 
 
Słownie:. ........................................................................................................................................................................................................................................./100zł 
 
 
 
 
                                                                                                                      ............................................................. 
                                                                                                                                    /pieczęć i podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy/ 
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Zadanie nr 2 
do oferty na dostawę serów i masła dla SPZOZ w Bielsku Podlaskim 
 
 
 
 

Lp.        Nazwa artykułu   Jedn. 
 miary 

  Ilość    Cena 
jednostkowa 
    Netto 

   % 
  VAT 

        Wartość  
            brutto 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  

1. Twaróg  półtłusty  a  1/4 kg (200g –op.) szt. 4000    

2. Masło ekstra, min. 82% zawartości tłuszczu, 
(200g -op.)  

szt. 7000 
   

3.  Ser żółty  40% białostocki  
                         

kg 50 
   

4.  Ser żółty 40% edamski      kg 50    

5.  Ser topiony kg 100    

6.  Jogurt naturalny 400g szt. 350    

7.  Kefir 400g szt. 50    
                                                                                                   Razem wartość brutto: 
                                                                                                                                                                                    ........................................................................ 
 
 
Słownie: ...............................................................................................zł 
 
 
 
                                                                                                     ....................................................................... 
                                                                                                                        (pieczęć i podpis uprawnionego przedstawiciela  Wykonawcy) 
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Zadanie  nr  3 
 

Do oferty na dostawę artykułów spożywczych dla SPZOZ Bielsk Podlaski w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie:  przetargu nieograniczonego 
 
Pieczywo 

L.p. Nazwa asortymentu zamawianego pieczywa   Jedn. 
 miary 

    
    Ilość 

       Cena 
jednostkowa 
        Netto 

   % 
 VAT 

      Wartość  
        brutto 

     1                                                                    2          3              4                   5        6                     7 

 1. Chleb zwykły   a  0,50 kg (płaski, podłużny)   szt.   18.300    

 2. Bułka zwykła  a  0,05 kg   szt.   30.000    
                                                                                                         Wartość ogółem brutto:        

                                                                                                                                         .............................. 
Słownie: ..........................................................................................zł 
 
                                                 
                                                                    ................................................................................ 
                                                                                                                                      (pieczęć i podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy) 
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Zadanie  nr  4                                                                                                   
do oferty na dostawę artykułów spożywczych dla SPZOZ Bielsk Podlaski w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie: przetargu 
nieograniczonego 

L.p.             Nazwa asortymentu  
               art. spożywczych 

Jedn.
miary 

  
   Ilość 

         Cena 
jednostkowa 

netto 

% 
VAT 

Wartość 
brutto 

    1                                                                2       3              4                    5      6                     7 

1. Cukier  opakowanie - 1kg  kg 1.000    

2. Dżem wieloowocowy –niskosłodowy, opakowanie – 6kg kg 400    

3. Groszek konserwowy, opakowanie – 0,33kg kg 10    

4. Koncentrat pomidorowy 30%, opakowanie- 0,90kg kg 200    

5. Kakao, opakowanie - 0,10kg kg 10    

6. Kasza jęczmienna (drobna średnia i gruba), opakowanie – 1kg kg 1.000    

7 Kasza manna, opakowanie – 1kg kg 300    

8 Makaron różny (nitka, wstążka, kolanko, spagetti)  
 podać średnią cenę dla 4 wymienionych rodzajów makaronu, 
opakowanie- 1kg 

kg 1.600    

9 Sól jodowana, opakowanie – 1kg kg 1.200    

10 Woda miner. nie gazowana i gazowana a 1,5 l 
/ w okresie letnich upałów/ 

 
szt. 

 
5.000 

   
 

10a Woda miner. nie gazowana i gazowana a 0,5 l, z min. zawartością 
składników mineralnych 1000mg/l 

szt. 1.000    

11 Herbata liściasta, opakowanie – 0,10kg kg 100    

12 Herbatniki biszkoptowe      a 250 g kg 100    

13 Herbatniki szkolne 0,50kg kg 200    

14 Ocet spirytusowy 1l litr 50    

16 Olej uniwersalny a 5 l litr 200    

17 Ryż 1kg kg. 500    

18. Budyń o smakach różnych     (w torebkach  po 68 g) szt. 100    

19. Cukier waniliowy                      (w torebkach po 32 g) szt. 100    

20. Kisiel o różnych smakach      (w torebkach po 65 g) szt. 1.000    

21. Kawa zbożowa  po 200 g szt. 2.000    

22. Chrzan w słoikach  a  330 g kg. 20    

23 Ćwikła w słoikach  a  330 g kg 10    

24. Jarzynka                               (w opakowaniach po 75 g) szt. 100    
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25. Kwasek cytrynowy                (w opakowaniach po 30 g)     szt. 150    

26. Konserwa (rybna-śledź)  w pom. a  110 g   (samootwieracz) szt. 100    

26a Konserwa (rybna-śledź)  w oleju a  110 g   (samootwieracz) szt. 100    

27. Liść laurowy                              (w opakowaniach po 10 g) szt. 100    

28. Majeranek                                  (w opakowaniach po 10 g) szt. 100    

29. Płatki ryżowe, opakowanie- 0,25kg kg 400    

30. Płatki owsiane, opakowanie – 0,50kg kg 400    

31. Ziele angielskie                        ( w opakowaniach po 15 g) szt. 100    

32. Pieprz naturalny(mielony)        ( w opakowaniach po 20 g) szt. 100    

33. Pieprz ziołowy                           ( w opakowaniach po 30 g) szt. 400    

34. Przyprawa do zup 1l litr 200    

35. Keczup, opakowanie – 0,5l litr 30    

36. Zupa w proszku pieczarkowa      ( w opakowaniach po 65 g) szt. 1.000    

36a. Zupa w proszku ogonowa           ( w opakowaniach po 65 g) szt. 1.000    

37. Sok marchwiowo jabłkowy          ( w opakowaniach po 1l) litr 100    

38. Przecier ogórkowy, ( w opakowaniach 0,90l) kg 60    

39. Szczaw, ( w opakowaniach 0,90l)  kg 20    

40. Pasztet z drobiu, ( w opakowaniach 0,30l) kg 250    

41. Syrop, ( w opakowaniach 1l) litr 250    

42. Galaretka w torebkach po 0,75 g szt. 300    

43. Groch łuskany  (połówki) kg 50    

44. Żurek w proszku a 65g w opakowaniu Szt. 400    

45. Koper suszony Op.   300    

46. Kukurydza konserwowa a 330g Szt. 50    

47. Majonez a 1 litr Szt.  20    

48. Ogórek a 1 litr   konserwowy Szt.  100    

49. Zupa w proszku grzybowa, ( w opakowaniach 65g) Szt. 500    

50. Miód sztuczny, ( w opakowaniach 0,90l) Kg 200    

51. Kostka ziemniaczana 1kg Kg 50    

52. Musztarda 0,18kg Kg 20    

53. Marmolada opakowanie -6kg Kg  200    

54. Pieczarki marynowane op. 0,5l Kg 5    

                                                                                                                     Razem wartość brutto: 

                                                                                                                                                                          ........................................ 
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                                                                                      ............................................................................................. 
                                                                                                                                              (pieczęć i podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy) 

 
 
 
 
 
 
Zadanie nr 5 
do oferty na  dostawę mąki dla  SPZOZ w Bielsku Podlaskim.   
 
 
 
 

 
L.p. 

   
  Nazwa zamawianego artykułu 

Jedn. 
miary 

 
   Ilość 

   Cena  
jednostkowa 
  netto zł 

  % 
VAT 

        Wartość  
        brutto zł 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Mąka pszenna typ 500 kg 1.000    

2 Drożdże piekarskie świeże kg 25    
                                                                                                        Razem wartość brutto:      
                                                                                                                                                                             ........................................... 
 
 
Słownie:. ........................................................................................................................................................................................................................................./100zł 
 
 
 
 
                                                                                                                      ............................................................. 
                                                                                                                                    /pieczęć i podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy/ 

 

 
 
 
 



 

22 

 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                        
Zadanie  nr  6 

 
do oferty, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę:   mrożonek dla potrzeb żywienia pacjentów SPZOZ w Bielsku 
Podlaskim: 

 

L.p.  Opis przedmiotu zamówienia  Jedn. 
miary 

Ilość 
na rok 

Cena 
jednostkowa 

netto 

% 
VAT 

Wartość 
brutto 

Uwagi 
 

1. Mieszanka kompotowa kg 200     

2.  Mieszanka warzywna kg 400     

3. Marchew mrożona kg 250     

4. Ryba  filety z miruny kg 1.000     

5. Udka kurczaka kg 3.000     

6. Płaty śledziowe małosolne kg 120     

7. Flaki wołowe krojone kg 40     

8. Filet z kurczaka kg 600     

                                                                                                             Razem wartość brutto: 
                                                                                                                                      ................................ 
Wykonawca, zobowiązuje się do nieodpłatnego użyczenia odpowiedniej zamrażarki na czas trwania umowy. 
 

 
 
                                                                           .... .......................................................... 
                                                                                                                                   /podpis i pieczęć uprawnionego przedstawiciela  Wykonawcy/ 
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Wartość oferty brutto ustala się na dzień otwarcia ofert, dla ich porównywalności.  

Zamawiający wymaga: 

-  uzgodnionych telefonicznie dostaw,  wystarczających na bieżące potrzeby bloku żywienia szpitala, eliminujących długi okres przechowywania.  

-  zmiany, zgodnych z okresowymi spadkami i wzrostami cen żywności na giełdach owocowo warzywnych. 

 

 
 
                                                                           .... .......................................................... 
                                                                                                                                         /podpis i pieczęć uprawnionego przedstawiciela  Wykonawcy/ 
 

 


