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Zamawiający:

Zespół Placówek Młodzieżowych
„Bursa”
ul. Gen. Józefa Hallera 37
86-300 Grudziądz

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

Dostawa żywności

Zatwierdzam
Dyrektor
Ewa Szulc-Goławska

Grudziądz - listopad 2017
Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej SIWZ. Wykonawca ponosi
ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów, oraz przedłożenia oferty nie odpowiadającej
wymaganiom określonym przez zamawiającego.
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I. Nazwa i adres Zamawiającego
Zespół Placówek Młodzieżowych „Bursa”
ul. Gen. J. Hallera 37
86-300 Grudziądz
Tel. 56 643 55 40
NIP: 876-22-61-306
REGON: 871716043
Strona internetowa: www.bursa.grudziadz.com
II. Tryb udzielenia zamówienia.
1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art.
39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych zwanej dalej
„Ustawą PZP”.
2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną
dalej „SWIZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP.
3. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach
wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.
III. Opis przedmiotu zamówienia.
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy żywności, w ilości i asortymencie określonym
w Formularzu cenowym - Załącznik nr 2 do SWIZ. Asortyment pogrupowany wg CPV w
następujących pakietach:
 Pakiet 1 - owoce, warzywa i podobne produkty, produkty przemiału ziarna, skrobi
i produktów skrobiowych, różne produkty spożywcze (CPV 15300000-1, 15600000-4,
15800000-6),
 Pakiet 2 - mięso wieprzowe i przetwory, drobiowe i przetwory (15110000-2, 15113000-3,
15114000-0, 15131133-6, 15112000-6, 15131135-0),
 Pakiet 3 - ziemniaki, warzywa i owoce (CPV 15300000-1, 03222116-3, 03222200-5),
 Pakiet 4 - mleko i przetwory mleczne (CPV 15511000-3, 15551320-4, 15512200-2),
 Pakiet 5 - pieczywo i artykuły piekarnicze (CPV 15810000-9, 15812200-5),
 Pakiet 6 - ryby mrożone i przetwory rybne, owoce i warzywa mrożone, wyroby mączne
mrożone (CPV 15220000-6, 15240000-2, 15234000-7, 15235000-4, CPV15896000-5,
15851220-6, 15331100-8, 15311000-10).
1) Dostawy przedmiotu zamówienia odbywać się będą przez cały okres trwania umowy w dni
wyznaczone przez Zamawiającego, określone w formularzu cenowym - Załącznik nr 2,
transportem Wykonawcy na własny koszt i odpowiedzialność. Miejscem wykonania
zamówienia są magazyny Zamawiającego - Grudziądz, ul. Gen. J. Hallera 37.
2) Zakres ilościowy oraz asortyment przedmiotu został określony w formularzu cenowym
stanowiącym Załącznik nr 2 do SWIZ. Ilości są szacunkowe i w trakcie umowy mogą ulec
zmianie co oznacza, że nie stanowią ostatecznego wymiaru zamówienia w wyniku czego nie
mogą być podstawą do zgłaszania roszczeń z tytułu nie zrealizowanych dostaw. Dostawcy
będzie przysługiwało prawo do wynagrodzenia za faktycznie dostarczone ilości towaru.
3) Zamawiający zastrzega sobie, że ceny produktów nie mogą ulec zmianie przez cały okres
trwania umowy, wyjątek stanowi zmiana zasad odpłatności lub zmiana stawki podatku VAT.
4) Oferowane przez Wykonawcę produkty muszą być dopuszczone do obrotu, spełniać
wymagania jakościowe oraz posiadać atesty, certyfikaty i deklaracje zgodności.
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2. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienia na zasadach i warunkach opisanych we
wzorze umowy stanowiący załącznik nr 4 do SWIZ.
3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Jako ofertę częściową rozumie się złożenie
oferty na jeden lub więcej pakietów zawartych w załączniku nr 1 do SWIZ.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
5. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1
pkt 6/7.
IV. Termin wykonania zamówienia.
1. Zamówienie realizowane będzie w okresie od 2 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
V. Warunki udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu,
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów.
b) sytuacja ekonomiczna lub finansowa - Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.
c) zdolność techniczna lub zawodowa - Zamawiający nie określił warunków w tym zakresie.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców w okolicznościach,
o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.
3. Dodatkowe podstawy wykluczenia Wykonawcy, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy
Pzp.
a) Z udziału w postępowaniu zostanie wykluczony Wykonawca w stosunku do którego
otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez Sąd układzie w postępowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego
majątku lub Sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15
maja 2015r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015r. Poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844
oraz z 2016r. Poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po
ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem Sądu,
jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego,
chyba, że Sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28
lutego 2003r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015r. Poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz
z 2016r. Poz. 615).
b) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego
uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub
rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nie należycie wykonał zamówienie, co zamawiający
jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych.
c) jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 14, uprawnione do
reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 z:
 zamawiającym,
 osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,
 członkami komisji przetargowej,
 osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a chyba, że jest
możliwe zapewnienie bezstronności po stronie Zamawiającego w inny sposób niż
wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu.
d) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał
w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę
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koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, co doprowadziło
do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.
VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć:
1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w Załączniku nr
3 do SIWZ informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie,
że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu:
2) formularz ofertowy - stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.
3) formularz cenowy - stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie,
o którym mowa powyżej składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu,
brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie
warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.
3. Zamawiający żąda, aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału
w postępowaniu złożył oświadczenie, o którym mowa w rozdz. VI pkt 1 niniejszej SIWZ /
zamieszcza informację o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. VI pkt 1
niniejszej SIWZ.
4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania - w zakresie, w jakim powołuje się
na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie o którym mowa
w rozdz. VI pkt 1 niniejszej SIWZ dotyczące tych podmiotów / zamieszcza informacje o tych
podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. VI pkt 1 niniejszej SIWZ.
5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się
na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie, o którym mowa
w rozdz. VI pkt 1 niniejszej SIWZ dotyczące tych podmiotów / zamieszcza informacje o tych
podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. VI pkt 1 niniejszej SIWZ.
6. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której
mowa w art. 86. ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności
lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23
ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody,
że powiązania z innym wykonawcą nie prowadza do zakłócania konkurencji w postępowaniu
o udzielenie zamówienia.
7. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
Zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. Poz.
1126).
8. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w niniejszej SIWZ, oświadczeń
lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP
lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia
lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego
wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez
siebie wskazanym, chyba ze mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo
konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
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VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z Wykonawcami.
1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz
Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy
oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale VI niniejszej SIWZ (również
w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP) dla
których dopuszczalna jest forma pisemna.
2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem
sprawy określonym w SIWZ.
3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę
pisemnie winny być składane na adres:
Zespół Placówek Młodzieżowych „BURSA” ul. gen. J. Hallera 37, 86-300 Grudziądz.
4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą
elektroniczną winny być kierowane na adres zespolbursa@vp.pl.
5. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane w formie
elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich
otrzymania.
6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca
dnia, w którym upływa termin składania ofert (06.12.2017 r.), Zamawiający udzieli wyjaśnień
niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 (dwa) dni przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa
powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo
pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie
internetowej, na której udostępniono SIWZ.
8. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym
mowa w rozdz. VII. 7 niniejszej SIWZ
9. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi,
jako obowiązująca należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie
Zamawiającego.
10. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.
11. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami są:
1) w kwestiach formalnych i merytorycznych - p. Gabriela Pieńczewska.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy PZP nie pozwalają na jakikolwiek
inny kontakt - zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawionymi do porozumiewania się
z Wykonawcami - niż wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie
będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny
lub/i osobisty w swojej siedzibie.
VIII. Wymagania dotyczące wadium.
Nie dotyczy niniejszego postępowania.
IX. Termin związania ofertą.
1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert (art. 85 ust. 5 ustawy PZP).
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2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy,
samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może tylko raz,
co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o
wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.
X. Opis sposobu przygotowania oferty.
1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego
Załącznik nr 2 do SIWZ, zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu
zamówienia, łączną cenę ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji
zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności, oświadczenie o okresie związania
ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń, a
także informację którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy.
2) oświadczenia wymienione w rozdziale VI pkt 1-4 niniejszej SIWZ.
2. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą
i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania
Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.
3. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii
dokumentów przez osobę nie wymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym)
Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii
poświadczonej notarialnie.
4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
5. Wykonawca ma prawo złożyć ofertę na jeden lub więcej pakietów.
6. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
8. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała
oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą (np. zbindowana, zszyta
uniemożliwiając jej samoistną dekompletację) oraz zawierała spis treści.
9. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane
własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
10. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować
w następujący sposób:
ZESPÓŁ PLACÓWEK MŁODZIEŻOWYCH
„BURSA”
ul. gen. J. Hallera 37, 86-300 Grudziądz
nr sprawy: 270.1.2017
„Oferta w postępowaniu na dostawę artykułów żywnościowych - pakiet nr ....”.
Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 06.12.2017 o godz. 10.00.
i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.
11. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty składane
w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich
otwarcia z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r.
Nr 153, Poz. 1503 z późn. zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie
mogą one być udostępnione i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią
tajemnice przedsiębiorstwa.
12. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez
Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica
przedsiębiorstwa” lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty.
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13.
14.

15.

16.

17.

18.

Brak jednoznacznego wskazania, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie,
że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są
jawne bez zastrzeżeń.
Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować
będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.
Zamawiający informuje, że w przypadku, kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie
w trybie art. 90 ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa.
Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji, kiedy
Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa.
Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej
Oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu
zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być
złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta, tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej
napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty
Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu zmian, zostaną dołączone do oferty.
Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania
poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzenie
zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób
będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania
Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą
otwierane.
Do przeliczania na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie
spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN,
Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia
postępowania.
Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3
ustawy PZP zostanie odrzucona (art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy PZP. Wszelkie niejasności
i wątpliwości dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed
terminem składania ofert w trybie przewidzianym w rozdziale VII niniejszej SIWZ.
Przepisy ustawy PZP nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym
zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert.

XI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. gen. J. Hallera 37 w sekretariacie do
dnia 06.12.2017 r., do godz. 9.30 i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale
X SIWZ.
2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu
oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską
3. Oferta złożona po terminie wskazanym w rozdz. XI niniejszej SIWZ zostanie zwrócona
Wykonawcy zgodnie z zasadami określonymi w art. 84 ust. 2 ustawy PZP.
4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego - pok.1w dniu 06.12.2017 r. ogodz.10.00.
5. Otwarcie ofert jest jawne.
6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy
PZP.
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7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie www.bursa.grudziadz.com
informacje dotyczące:
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie:
c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych
w ofertach.
XII. Opis sposobu obliczania ceny.
1. Wykonawca określa realizację zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu ofertowym
sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ łącznej ceny ofertowej brutto
za realizację przedmiotu zamówienia.
2. Łączna cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją
przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy
określonej w niniejszej SIWZ.
3. Zamawiający nie przewiduje możliwości zmian ceny ofertowej brutto.
4. Ceny muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada
zaokrąglenia - poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić
w górę).
5. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).
6. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami od podatku od towarów
i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek
od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim
przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować Zamawiającego,
że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru / usługi, których dostawa / świadczenie będzie
prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz
z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium :
Cena 100%
Ocena ofert według kryterium ceny nastąpi w następujący sposób:

Ocena punktowa danej oferty = Cena najniższej oferty/cena danej oferty x 100 pkt
1. Ocena punktowa w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto” dokonana zostanie na podstawie
łącznej ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według
wzoru opisanego powyżej.
2. Punktacja przyznana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim
wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP, oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako
najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
4. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej.

8

Znak sprawy: 270.1.2017

XIV Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1. Osoby reprezentujące wykonawcę przy podpisaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty
potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać
z dokumentów załączonych do oferty.
2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia
umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy,
cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich,
solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum
(obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie
możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu
wykonania zamówienia.
3. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego.
4. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.
5. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla
się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród
pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą
przesłani, o których mowa w art.. 93 ust. 1 ustawy PZP.
XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Nie dotyczy niniejszego postępowania.
XVI. 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
publicznego na takich warunkach.
1. Wzór umowy stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.
XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.
1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu
danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszania przez
Zamawiającego przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane
prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP jak dla postępowań poniżej kwoty określonej
w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art.154 pkt 5 ustawy PZP.
Integralną część niniejszej SIWZ stanowią:
- Formularz ofertowy
- Formularz cenowy
- Oświadczenie
- Wzór umowy
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Załącznik Nr 1

FORMULARZ OFERTOWY
OFERTA
Zespół Placówek Młodzieżowych
„BURSA”
ul. Gen. J. Hallera 37
86-300 Grudziądz
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych na
dostawy artykułów żywnościowych
Odpowiadając na ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
Nr 621649-N-2017 i na stronie internetowej Bursy www.bursa.grudziadz.com w dniu 24. 11. 2017 r.
na dostawy żywności dla Zespołu Placówek Młodzieżowych „BURSA” - nr sprawy 270-1/2017/
oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia według następujących grup asortymentowych za cenę:
PAKIET nr 1 - owoce, warzywa i podobne produkty, produkty przemiału ziarna, skrobi
i produktów skrobiowych, rożne produkty spożywcze
Kwota brutto........................................zł.
Słownie................................................................................................................
PAKIET nr 2 - mięso wieprzowe i przetwory, drobiowe i przetwory
Kwota brutto........................................zł.
Słownie................................................................................................................
PAKIET nr 3 - ziemniaki, warzywa i owoce
Kwota brutto........................................zł.
Słownie................................................................................................................
PAKIET nr 4 - mleko i przetwory mleczne

Kwota brutto........................................zł.
Słownie.................................................................................................................
PAKIET nr 5 - pieczywo i artykuły piekarnicze
Kwota brutto........................................zł.
Słownie.................................................................................................................
PAKIET nr 6 - ryby mrożone i przetwory rybne, owoce i warzywa mrożone, wyroby mączne
mrożone
Kwota brutto........................................zł.
Słownie.................................................................................................................
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A. DANE WYKONAWCY:
Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę;
………………………………………………………..……………………………………………….
Wykonawca/Wykonawcy:……………….……………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………...……………………….
Adres:………………………………….………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………...……….
Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym:
……………………………………………………………………………………..………………….
Dane teleadresowe, na które należy przekazywać korespondencje związaną z niniejszym
postępowaniem:
email…………………………………………………………………………..……………………....
adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres siedziby):
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………..…………………………………….
B. OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……….…………………………...……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
C. ŁĄCZNA CENA OFERTOWA:
Niniejszym oferuję realizację przedmiotu zamówienia na ŁĄCZNĄ CENĘ OFERTOWĄ*:
ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO PLN…………………………………………………...…
* ŁĄCZNA CENA OFERTOWA stanowi całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające
wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z niniejszą SIWZ.
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D. OŚWIADCZENIA:
1) zamówienie zostanie zrealizowane w terminach określonych w SIWZ oraz we wzorze umowy;
2) w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia;
3) zapoznaliśmy się ze Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz wzorem umowy i nie
wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte;
4) uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni licząc od dnia otwarcia ofert
(włącznie z tym dniem);
5) akceptujemy, iż zapłata za zrealizowanie zamówienia następować będzie częściami (na zasadach
opisanych we wzorze umowy) w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego
prawidłowo wystawionej faktury.
E. ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA:
1) zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego;
2) osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy
jest:………………………………………………………………………………………………..
email: …………………………..…………………………………………………………………....
tel.: ………..…………………………………………………………………………………………
F. PODWYKONAWCY:
Podwykonawcom zamierzam powierzyć poniższe części zamówienia (jeżeli jest to wiadome,
należy podać również dane proponowanych podwykonawców):
1)…………………………………………………………………………………
2)…………………………………………………………………………………
G. SPIS TREŚCI:
Integralna część oferty stanowią następujące dokumenty:
1)…………………………………………………………………………………
2)…………………………………………………………………………………
3)…………………………………………………………………………………
4)…………………………………………………………………………………
Oferta została złożona na………………. kolejno ponumerowanych stronach.

…………………………………

…………………………………………………..

pieczęć Wykonawcy

data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

12

Znak sprawy: 270.1.2017

Załącznik nr 2
FORMULARZ CENOWY
Pakiet nr 1
OWOCE, WARZYWA I PODOBNE PRODUKTY, PRODUKTY PRZEMIAŁU ZIARNA,
SKROBI I PRODUKTÓW SKROBIOWYCH, RÓŻNE PRODUKTY SPOŻYWCZE
Lp.
1
1

Nazwa produktu

2
Ananas w syropie - puszka
metalowa z samootwieraczem.
Masa po odcieku 310g. Skład
min: ananas, woda, cukier,
kwas cytrynowy. Wart.
odżywcza min w 100g
produktu: białko 0g.
Węglowodany 16.1g tłuszcz
0g.,64,3kcal.
2 Bazylia bez soli, opakowanie
torebka papierowa lub foliowa.
3 Brzoskwinie połówki w
syropie, opakowanie puszka
metalowa z samootwieraczem.
Masa netto po odcieku 470g.
Skład min: brzoskwinia,
woda, cukier.
4 Budyń śmietankowy bez
cukru, opakowanie torebka
papierowa lub foliowa.
5 Chrzan konserwowy tarty na
kwasku cytrynowym,
opakowanie słoik szklany.
Skład min: korzeń chrzanu
52%, woda, cukier, olej
rzepakowy, sól, kwasek
cytrynowy, wart. odżyw. min.
w 100g produktu 78 kcal,
tłuszcze 2,3g, węglowodany
15,1g, białko 1,4g.
6 Cukier kryształ, opakowanie
torebka papierowa lub folia.
7 Cynamon mielony,
opakowanie torebka
papierowa lub foliowa.
8 Cząber bez soli, opakowanie
torebka papierowa lub foliowa.
9 Drożdże suszone instant,
opakowanie torebka
papierowa lub foliowa.
10 Dżemy niskosłodzone,
opakowanie słoik szklany,
zawartość owoców w 100g
produktu minimum 35g.
11 Estragon bez soli,
opakowanie torebka
papierowa lub foliowa.

Grama Jednostka
tura
miary

Przybliżone
zapotrzeb.
roczne
5
80

3
565
-570g

4
kilogram
(ilość
produktu
netto po
odcieku)

10-12g

kilogram

2

820
-850g

kilogram
(ilość
produktu
netto po
odcieku)

25

40-45g

kilogram

10

280
-290g

kilogram

30

1kg

kilogram

600

20-25g

kilogram

1

10-15g

kilogram

1.4

8-10g

kilogram

0,5

0.9-1kg

kilogram

90

10g

kilogram

1

Cena
jedn.
netto
6

Cena
jedn.
brutto
7

Wartość
Wielkość
brutto
podatku
kol. 5 x kol.7 vat w %
8
9
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12 Fasola konserwowa czerwona
puszka z samo-otwieraczem.
Wartość odżywcza w 100g
produktu: białko 4,8g,
węglowodany 13,9g, tłuszcze
0,04g, 85 kcal.
13 Fasola szparagowa zielona
cięta, opakowanie słoik
szklany.

380
-400g

kilogram
(ilość
produktu
netto po
odcieku)

70

880
-900g

50

14 Groszek konserwowy kl.1
(nie sałatkowy), puszka z
samootwieraczem. Skład
min.: groszek, woda, cukier,
sól. Wartość odżyw. min.:
białko 2,1g, węglowodany
18g, tłuszcze 0,9g 89 kcal.
15 Herbata ekspresowa czarna,
opakowanie torebka foliowa
lub papierowa.
16 Herbata ekspresowa
owocowa.

380
-400g

kilogram
(ilość
produktu
netto po
odcieku)
kilogram
(ilość
produktu
netto po
odcieku)

90
-100g

kilogram

4

20-25
szt.
w opak.
100
-110g

kilogram

40

kilogram

25

100
-200g

kilogram

30

600
-900g

120

1kg

kilogram
(ilość
produktu
netto po
odcieku)
kilogram

1kg

kilogram

30

150
-170g

kilogram

110

100g

kilogram

5

380
-390g

kilogram

20

970
-990g

kilogram

90

17 Herbata granulowana czarna,
opakowanie torebka
papierowa lub foliowa.
18 Kakao ciemne naturalne,
zawartość tłuszczu 10-12%,
opakowanie torebka
papierowa lub foliowa.
19 Kapusta czerwona
pasteryzowana, opakowanie
słoik szklany.

20

21
22

23

24

25

Kasza jęczmienna,
opakowanie torebka
papierowa lub foliowa.
Kasza manna, opakowanie
torebka papierowa lub foliowa.
Kawa Inka rozpuszczalna,
opakowanie torebka
papierowa.
Kawa rozpuszczalna Nescafe
Classic lub równoważna,
opakowanie słoik szklany,
kawa liofilizowana.
Ketchup pikantny, skład min.:
pomidory (161-192g) na 100g
produktu, cukier, sól, seler,
cebula, przyprawy, substancja
zagęszczająca, ocet.
Ketchup pikantny, skład min.:
pomidory (161-192g) na 100g
produktu, cukier, sól, seler,
cebula, przyprawy, substancja
zagęszczająca, ocet.

80

250
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26

27

28

29

30
31
32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

Koncentrat pomidorowy
o zawartości ekstraktu min.
28-30%, opakowanie słoik
szklany.
Koncentrat pomidorowy
o zawartości ekstraktu min.
28-30%, opakowanie słoik
szklany.
Kukurydza konserwowa kl. 1
puszka metalowa, skład min.:
kukurydza ziarno, woda,
cukier, sól. Wartość odżyw.
na 100g: białko 2,1g,
węglowodany 18g, tłuszcze
0,9g 89kcal.
Kwasek cytrynowy,
opakowanie torebka
papierowa lub foliowa.
Liść laurowy, opakowanie
torebka papierowa lub foliowa.
Majeranek, opakowanie
torebka papierowa lub foliowa.
Majonez o zawartości
tłuszczu do 65%, opakowanie
słoik szklany.
Majonez o zawartości
tłuszczu do 65%, opakowanie
słoik szklany.
Makaron świderki, wstążki
100% durum, opakowanie
torebka papierowa lub foliowa.
Makaron zacierka,
opakowanie torebka foliowa
lub papierowa.
Margaryna palma, opakowanie
torebka papierowa lub foliowa,
wart. odżyw. min. w 100g
produktu: 723kcal, tłuszcze 80g,
węglowodany 1g, białko1g.
Mąka pszenna typ 500,
opakowanie torebka
papierowa lub folia.
Mąka ziemniaczana,
opakowanie torebka
papierowa lub foliowa.
Miód wielokwiatowy
naturalny, wart. odżyw. min
w 100g produktu 317kcal,
tłuszczu 0.00, węglowodany
79g, białko 0,3g.
Miód wielokwiatowy
naturalny, wart. odżyw. min
100g produktu 317kcal,
tłuszczu 0.00, węglowodany
79g, białko 0,3g.
Musztarda sarepska, słoik
szklany, wart. odżyw. min. w
100g produktu101kcal,
tłuszcz 5,4, węglowodany
9,2g, białko 4,9g, sól 0,2g.

190
-200g

kilogram

16

930
-1000g

kilogram

90

340
-400g

kilogram
(ilość
produktu
netto po
odcieku)

160

18-20g

kilogram

7

5-12g

kilogram

1,5

20-25g

kilogram

3

500
-620g

kilogram

150

260
-280g

kilogram

20

3-5kg

kilogram

550

250
-270g

kilogram

80

250g

kilogram

110

1kg

kilogram

500

500
-1000g

kilogram

30

20-25g

kilogram

180

900
-1000g

kilogram

80

180
-190g

kilogram

20

15
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42
43

44
45

46

47
48
49
50

51

52

53

54

55

Napój pomarańczowy,
1-2l
opakowanie karton.
Napój w kartoniku ze słomką
0,2l
o zawartości cukru w 100g do
10g.
Napój wieloowocowy,
1-2l
opakowanie karton.
Ogórki konserwowe,
0.9l
opakowanie słoik szklany,
skład min.: ogórki, woda,
cukier, sól, gorczyca,
przyprawy smakowe. Wartość
odżyw. min.: białko 0.4,
węglowodany 4,9g., tłuszczu
0,1. Masa netto po odcieku
430-450g.
Olej rzepakowy rafinowany o
1 litr
zawartości kwasów jednonienasyconych powyżej 50%,
kwasy wielonienasycone
poniżej 40%, opakowanie
butelka plastikowa.
Oregano bez soli, opakowanie 10-15g
torebka papierowa lub foliowa.
Orzechy włoskie łuskane.
80
-200g
Paluszki słone, opakowanie
300
torebka papierowa lub foliowa. -330g
Papryka konserwowa
0.9litra
ćwiartki, opakowanie słoik
szklany, skład min.: papryka,
woda, cukier, sól, cebula, liść
laurowy, ziele angielskie,
gorczyca, ocet. Masa netto po
odcieku 350-380g.
Papryka mielona ostra,
20-25g
opakowanie torebka
papierowa lub foliowa.
Pieprz naturalny mielony,
20-25g
opakowanie torebka
papierowa lub foliowa.
Płatki kukurydziane
250
czekoladowe - kulki,
-300g
opakowanie torebka
papierowa lub foliowa.
Płatki kukurydziane typu corn
250
flakes, skład min. kasza
-300g
kukurydziana min.87%,
wartość energetyczna
1640kJ/387kcal, tłuszcze
3,1g, kwasy nasycone1,2g,
węglowodany 82,2g, w tym
cukry1,2g, białko 7,5g, sól 0g.
Płatki owsiane górskie (opak.- 0,5kg
500g.) Wartość energetyczna
1530kJ/366kcal, tłuszcze 7,2g,
kwasy nasycone 1,2g, węglowodany 69,3g, w tym cukry
0,9g, białko 11,9g, sól 0g.

litr

70

litr

3600

litr

70

kilogram
(ilość
produktu
netto po
odcieku)

180

litr

600

kilogram

1

kilogram

1

kilogram

5

kilogram
(ilość
produktu
netto po
odcieku )

150

kilogram

3

kilogram

11

kilogram

50

kilogram

60

kilogram

25
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56

57

58
59

60

61

62
63

64

65
66

67

68
69

70

Płatki zbożowe musli,
opakowanie torebka
papierowa lub foliowa.
Pomidory suszone w oleju
z ziołami, opakowanie słoik
szklany.

Przyprawa curry, opakowanie
torebka papierowa lub foliowa.
Rodzynki, opakowanie
torebka foliowa lub
papierowa.
Ryż biały długoziarnisty,
opakowanie torebka
papierowa lub foliowa.
Seler konserwowy cięty,
opakowanie słoik szklany.
Skład min.: seler, woda, ocet,
sól. Wartość odżyw. min. w
100g produktu: białko 0.9g,
tłuszcze 0.2g,węglowod.5.6g,
33.4kcal.
Sos boloński, opakowanie
torebka papierowa lub foliowa.
Sól morska drobnoziarnista,
opakowanie torebka foliowa
lub papierowa.
Śliwka suszona bez pestki,
opakowanie torebka foliowa
lub papierowa.
Tymianek, opakowanie
torebka papierowa lub foliowa.
Woda mineralna n/g,
opakowanie butelka
plastikowa, zawartość
minerałów 500mg/dm3.
Woda mineralna n/g,
opakowanie butelka
plastikowa, zawartość
minerałów 500mg/dm3.
Ziele angielskie, opakowanie
torebka papierowa lub foliowa.
Żelatyna wieprzowa,
opakowanie torebka
papierowa lub foliowa.
Żur w proszku.

300350g

kilogram

50

270
-290g

kilogram
(ilość
produktu
netto po
odcieku)
kilogram

20

1,5

100
-150g

kilogram

13

1kg

kilogram

450

280
-290g

kilogram
(ilość
produktu
netto po
odcieku)

15

43g

kilogram

6

1kg

kilogram

300

150
-200g

kilogram

10

10g

kilogram

0.5

1.5l

litr

1500

0.5l

litr

140

20g

kilogram

4

50g

kilogram

2

40g
-1000g

kilogram

15

25g

Pozycji razem 1 -70

Częstotliwość dostaw :
2 razy w tygodniu, tj. poniedziałek i czwartek w godz. 8.00-12.00

..........................................................................................
podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela
17
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Pakiet nr 2
MIĘSO WIEPRZOWE I PRZETWORY, DROBIOWE I PRZETWORY
Lp.

Nazwa produktu

1
1

2
Biała surowa minimum 70%
mięsa
Boczek wędzony
Filet z indyka świeży
Filet z piersi kurczaka
Karkówka b/k
Kości wieprzowe
Krakowska sucha z piersi
kurczaka minimum 70%
mięsa
Krakowska wieprzowa
parzona minimum 70% mięsa
Kurczak świeży
Łopatka b/k i skóry
Łopatka wieprzowa minimum
70% mięsa
Metka wieprzowa minimum
70% mięsa
Ogonówka wieprzowa
minimum 70% mięsa
Ozory wieprzowe
Parówka cienka wieprzowa
minimum 70% mięsa
Piwna minimum 70% mięsa
Polędwica sopocka
wieprzowa minimum 70%
mięsa
Polędwica z kurczaka
minimum 70% mięsa
Porcje rosołowe
Salami
Schab pieczony minimum
70% mięsa
Schab z/k
Sucha z fileta minimum 70%
mięsa
Szynka delikatesowa z
kurczaka minimum 70%
mięsa
Szynka konserwowa
minimum 70% mięsa
Szynka świeża b/k i skóry
Szynka wieprzowa minimum
70% mięsa

2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

18
19
20
21
22
23
24

25
26
27

3
kilogram

Przybliżone
zapotrzeb.
roczne
4
80

kilogram
kilogram
kilogram
kilogram
kilogram
kilogram

50
300
1200
300
1500
150

kilogram

170

kilogram
kilogram
kilogram

10
200
130

kilogram

100

kilogram

100

kilogram
kilogram

15
350

kilogram
kilogram

50
200

kilogram

150

kilogram
kilogram
kilogram

270
130
160

kilogram
kilogram

700
50

kilogram

170

kilogram

100

kilogram
kilogram

1200
250

Jednostka
miary

Cena
jedn.
netto
5

Cena
jedn.
brutto
6

Wartość
brutto
kol.4 x kol.6
7

Wielkość
podatku
vat w %
8

18
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28 Szynkowa z fileta minimum
70% mięsa
29 Szynkówka - wieprzowa
minimum 70% mięsa
30 Śląska wieprzowa minimum
70% mięsa
31 Udko wędzone z kurczaka
32 Udko z kurczaka
33 Wołowina b/k
34 Wołowina z/k
35 Żywiecka wieprzowa
minimum 70% mięsa
Pozycji razem 1 - 35

kilogram

150

kilogram

150

kilogram

100

kilogram
kilogram
kilogram
kilogram
kilogram

10
1100
20
40
150

Częstotliwość dostaw:
5 razy w tygodniu w godz. 7.00 - 7.45

..........................................................................................
podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela
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Pakiet nr 3
ZIEMNIAKI, WARZYWA I OWOCE

1
1

Banan

3
kilogram

Przybliżone
zapotrzeb.
roczne
4
800

2

Brokuł

sztuka

40

3

Brukselka

kilogram

200

4

Brzoskwinia

kilogram

200

5

Buraczki

kilogram

900

6

Cebula

kilogram

300

7

Cukinia

kilogram

200

8

Cytryna

kilogram

100

9

Lp.

Nazwa produktu
2

Jednostka
miary

Czosnek

kilogram

20

10 Fasola biała

kilogram

200

11 Fasola szparagowa

kilogram

80

12 Groch

kilogram

100

13 Gruszka

kilogram

450

14 Jabłko

kilogram

1500

15 Kalafior

kilogram

20

16 Kapusta biała

kilogram

800

17 Kapusta czerwona

kilogram

350

18

Kapusta kiszona

kilogram

400

19

Kapusta pekińska

kilogram

200

20

Kapusta włoska

kilogram

100

21

Kiwi

kilogram

350

22

Koper zielony - pęczek

pęczek

400

23

Mandarynka

kilogram

200

24

Marchew

kilogram

3000

25

Morela

kilogram

30

26

Nektarynka

kilogram

200

27

Ogórek świeży

kilogram

600

28

Ogórki kiszone

kilogram

350

29

Papryka świeża czerwona

kilogram

450

30

Pieczarki

kilogram

400

31

Pietruszka nać - pęczek

pęczek

3750

32

Pomarańcza

kilogram

450

33

Pomidory

kilogram

1000

34

Por

kilogram

450

35

Rzodkiew biała

kilogram

200

36

Sałata - główka

główka

330

37

Sałata lodowa

sztuka

250

38

Seler

kilogram

1100

39

Seler naciowy

sztuka

100

Cena
jedn.
netto
5

Cena
jedn.
brutto
6

Wartość
brutto
kol.4 x kol.6
7

Wielkość
podatku
Vat w %
8

20
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40

Szczypior - pęczek

pęczek

380

41

Winogrono

kilogram

100

42

Ziemniaki

kilogram

18 000

Pozycji razem 1 - 42

Częstotliwość dostaw:
dostawa 3 razy w tygodniu w godz. 6.00 - 7.00

..........................................................................................
podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela
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Pakiet nr 4
MLEKO I PRZETWORY MLECZNE
Lp.

Nazwa produktu

1
1

2
Jogurt naturalny o
zawartości cukru w 100g
do 13,5g i tłuszczu do
10g.
Jogurt owocowy o
zawartości cukru w 100g
do13,5g i tłuszczu do 10g.
Jogurt pitny różne smaki o
zawartości cukru w 100g
do 13,5g i tłuszcz do 10g.
Kefir.

2

3

4
5
6

7
8

Masło - kostka o
zawartości tłuszczu 82%.
Mleko 2%, opakowanie
folia, w dniu dostawy
termin przydatności do
spożycia 5dni.
Ser feta - półtłusta.
Ser mozarella.

9
10

Ser wędzony - blok.
Ser z pleśnią.

11
12

Ser żółty.
Serek fromage różne
smaki.
Serek homogenizowany
różne smaki o zawartości
cukru w 100g do 13,5g
i tłuszczu do 10g.
Serek topiony trójkąt.

13

14
15
16

17

Śmietana ukwaszona
18%.
Twarożek ziarnisty o
zawartości cukru w 100g
do 13,5g i tłuszczu do
10g.
Twaróg półtłusty
krajanka.
Pozycji razem 1-17

Grama
tura

Jednostka
miary

3
150
-180g

4
kilogram

Przybliżone
zapotrzeb.
roczne
5
400

135
-150g

kilogram

1800

180
-250g

kilogram

300

180
-200g
200g

kilogram

300

kilogram

1400

1 litr

litr

8000

270g
125
-150g

kilogram
kilogram

90
140

kilogram
kilogram

320
130

kilogram
kilogram

1250
110

150
-200g

kilogram

650

140
-200g
200g

kilogram

160

kilogram

360

180
-200g

kilogram

280

600
-800g

kilogram

600

120
-125g
80g

Cena
jedn.
netto
6

Cena
jedn.
brutto
7

Wartość
brutto
kol. 5 x kol.7
8

Wielkość
podatku
Vat w %
9

Częstotliwość dostaw:
3 razy w tygodniu w godz. 6.00 - 6.30
..........................................................................................
podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela
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Pakiet nr 5
PIECZYWO I ARTYKUŁY PIEKARNICZE
Lp.

Nazwa produktu

1
1
2

2
Bułka pszenna okrągła.
Bułka tarta, torebka
papierowa lub foliowa.
Chleb pszenno-żytni
krojony, opakowanie
folia.
Chleb razowy, krojony,
opakowanie folia.
Ciasto w-zetka.
Drożdżówka o zawartości
cukru w 100g do15g.
Rolada owocowa.
Sernik.
Strucla makowa.
Pozycji razem 1-9

3

4
5
6
7
8
9

Grama
tura

Jednostka
miary

3
50-55g
500
-1000g
500
-600g

4
kilogram
kilogram

Przybliżone
zapotrzeb.
roczne
5
3600
200

kilogram

4.000

450
-500g

kilogram

1700

kilogram
kilogram

10
100

kilogram
kilogram
kilogram

20
20
15

50-55g

Cena
jedn.
netto
6

Cena
jedn.
brutto
7

Wartość
brutto
kol.5 x kol.7
8

Wielkość
podatku
Vat w %
9

Częstotliwość dostaw:
dostawa 6 razy w tygodniu w godz. 5.00 - 6.00

..........................................................................................
podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela
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Pakiet nr 6
RYBY MROŻONE I PRZETWORY RYBNE, OWOCE I WARZYWA MROŻONE,
WYROBY MĄCZNE MROŻONE
Lp.

Nazwa produktu

1
1

2
Brokuł mrożony opakowanie folia.
Brukselka mrożona opakowanie folia.
Fasola mrożona zielona opakowanie folia.
Filet z miruny ze skórą
sucho mrożony, bez
glazury.
Kalafior mrożony opakowanie folia.
Knedle owocowe opakowanie folia.
Makrela wędzona opakowanie karton.
Mieszanka owocowa
składająca się z czterech
spośród pięciu
wskazanych składników:
rabarbar, truskawka,
wiśnia b/p, czerwona
porzeczka, malina opakowanie folia.
Mieszanka warzyw 9składnikowa, składająca
się z dziewięciu spośród
dziesięciu wskazanych
składników: papryka,
fasolka, kalafior, seler,
marchew, por, groszek,
kukurydza, pietruszka,
koper - opakowanie folia.
Naleśniki z serem opakowanie folia.
Pierogi z jagodą opakowanie folia.
Pierogi z kapustą i
grzybami - opakowanie
folia.
Pierogi z serem opakowanie folia.
Placki ziemniaczane opakowanie folia.

2
3
4

5
6
7
8

9

10
11
12

13
14

Grama
tura

Jednostka
miary

3
4502000g
4502500g
4502500g
230
-280g

4
kilogram

Przybliżone
zapotrzeb.
roczne
5
150

kilogram

100

kilogram

150

kilogram

450

450
-2000g
4502500g

kilogram

400

kilogram

100

kilogram

170

4502000g

kilogram

700

450
-2000g

kilogram

300

400
-2500g
450
-2500g
450
-2500g

kilogram

200

kilogram

180

kilogram

150

450
-2500g
900
-1500g

kilogram

350

kilogram

250

Cena
netto

Cena
brutto

6

7

Wartość
brutto
kol.5 x kol.7
8

Wielkość
podatku
vat w %
9

24
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15

16

17
18

19
20

Płat śledziowy
marynowany w
opakowaniu
plastikowym.
Rolmops po kaszubsku
w opakowaniu
plastikowym.
Salsa w opakowaniu
plastikowym.
Szpinak mrożony
rozdrobniony opakowanie folia.
Szprot w pomidorach
z samootwieraczem.
Tuńczyk kawałki w sosie
własnym - konserwa
z samootwieraczem.

2500
-4000g

kilogram
(masa
netto po
odcieku)
kilogram

120

500
-3000g
450
-2000g

kilogram

80

kilogram

100

170
-330g
170
-185g

kilogram

50

kilogram
(masa
netto po
odcieku)

36

1000
-2500g

50

Razem pozycji 1 - 20

Częstotliwość dostaw:
dostawa 1 raz w tygodniu w godz. 12.00 - 13.00

..........................................................................................
podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela
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Załącznik nr 3
Zamawiający:
Zespół Placówek Młodzieżowych
„BURSA”
ul. gen. J. Hallera 37
86-300 Grudziądz
………………………………
(pełna nazwa/firma, adres)
Wykonawca:
……………………………………..……
…………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności
od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
………………………………………..…
…………………………………….……
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

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

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa żywności
- pakiet ............... dla wychowanków Zespołu Placówek Młodzieżowych „BURSA” w Grudziądzu
- znak sprawy 270.1.2017, przeprowadzonego przez Zespół Placówek Młodzieżowych „BURSA”
w Grudziądzu, 86-300 Grudziądz, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt
12-23 ustawy Pzp. [UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział
wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie ww. przepisu]
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5
ustawy Pzp.
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………..…………………………………
(podpis)
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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 lub art. 24 ust. 5 ustawy 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)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, 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
zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………..…………………………………
(podpis)

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5
pkt 2 ustawy Pzp]
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA
KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych
podwykonawcą/ami: …………………………………………………………..….…………. (podać
pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),
nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
…………….……. (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)
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Załącznik nr 4
Projekt
Umowa dostawy nr ……
zawarta w dniu ........................... roku w Grudziądzu pomiędzy:
gminą - miasto Grudziądz, ul. Ratuszowa 1, 86-300 Grudziądz, numer NIP 876-24-26-842, REGON
871118833 - Zespołem Placówek Młodzieżowych „BURSA”, z siedzibą przy ul. Gen. J. Hallera 37, 86300 Grudziądz reprezentowanym przez:
Ewę Szulc-Goławską - Dyrektora Zespołu Placówek Młodzieżowych „BURSA” na podstawie
pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Grudziądza z dnia 29 sierpnia 2017r. zwanym w treści
umowy „Zamawiającym”
a …………………………………………………………………………………………………………………
z siedzibą w .............................................. ul. ......................................................................................,
reprezentowanym przez:
..............................................................................................................................................................................,
wpisaną do KRS pod nr ……………… Sąd rejestrowy ……………….., NIP ……………….……………..
Wysokość kapitału zakładowego / wpłaconego ……………………………………………………………….
Wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez ………………………..……………
……………………………………………………………………………………………………………..…….
pod nr ……………………………………………………………………………………………………..……
zwanym w treści umowy „Wykonawcą”
o następującej treści:
Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, po dokonaniu przez Zamawiającego wyboru
oferty Wykonawcy, zgodnie ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest dostawa produktów żywnościowych pogrupowanych w pakietach:
- ..............................................
- ..............................................
- ..............................................
w asortymencie, ilości oraz wymaganiach określonych w Formularzu cenowym - (Załącznik nr 2 do SIWZ)
oraz zgodnie z Ofertą - (Załącznik nr 1 do SIWZ). Załączniki nr 1 i 2 stanowią integralną część umowy.
2. Za wykonanie zamówienia stanowiącego przedmiot niniejszej umowy Wykonawca zgodnie
z formularzem cenowym otrzyma wynagrodzenie brutto w wysokości :
……………………… zł. (słownie………………..…………………………………………………………..)
§2
Termin realizacji
1. Umowa niniejsza obowiązuje przez okres od dnia 02. 01. 2018 r. do dnia 31. 12. 2018 r.
§3
Realizacja dostaw
1. Zamawiający w trakcie trwania niniejszej umowy będzie składał Wykonawcy jednostkowe zamówienia
na dostawę asortymentu, o którym mowa w §1 w formie telefonicznej.
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2. Wykonawca będzie dostarczał asortyment o którym mowa w Załączniku nr 2 do SIWZ (formularz
cenowy) sukcesywnie, na podstawie jednostkowych zamówień (częstotliwość dostaw wskazana
w wymaganiach do poszczególnych pakietów - Załącznik nr 2 do SIWZ.
3. Wykonawca będzie dostarczał towar objęty zamówieniem na swój koszt i ryzyko wraz z wyładunkiem,
w miejsca wskazane przez osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamówienia asortymentu w ilości mniejszej lub większej niż
wskazana w Załączniku nr 2 do SIWZ uzasadniając to zmniejszonym lub zwiększonym
zapotrzebowaniem na określony rodzaj asortymentu.
5. Dostawy będą realizowane do końca terminu obowiązywania umowy.

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

7.

1.

2.

3.

4.

§4
Wymagania Zamawiającego
Wykonawca oświadcza, że został dopuszczony do produkcji lub obrotu asortymentem, o którym mowa
w § 1, przez właściwy organ kontroli.
Samochód, którym będzie przewożony towar odpowiada wymaganiom sanitarnym dotyczącym środków
transportu żywności.
Na każdej partii towaru musi być zaznaczona data przydatności do spożycia.
Każdy dostarczony towar powinien zawierać opis na etykiecie informujący o zawartości cukru, tłuszczu
w 100g produktu w przypadku nabiału oraz zawartości mięsa w wędlinach.
Termin przydatności do spożycia wszystkich dostarczonych towarów nie powinien być krótszy niż 2/3
terminu przydatności zalecanego przez producenta.
W razie ujawnienia braków ilościowych i (lub) wad jakościowych towaru przy dostawie, Zamawiający
uprawniony jest do zgłoszenia reklamacji. Reklamacja powinna być złożona na piśmie i potwierdzać
zasadność zgłoszonych wad.
W przypadku wad jakościowych towaru Wykonawca zobowiązuje się do wymiany wadliwego towaru na
towar pozbawiony wad, a w przypadku braków ilościowych, uzupełnienia ilości towaru - w terminie
3 godzin od daty otrzymania zgłoszenia reklamacji.
§5
Warunki płatności
Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za towar według cen jednostkowych podanych w ofercie
złożonej przez Wykonawcę. Ceny podane w formularzu cenowym stanowiącym załącznik do umowy
obowiązują przez cały okres trwania umowy.
Strony dopuszczają możliwość zmiany ceny jedynie w przypadku:
a. zmiany stawki podatku VAT; wówczas cena netto pozostaje bez zmian;
b. zmiany wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez Prezesa GUS;
wówczas zmiana ceny nastąpić może nie wcześniej niż od następnego miesiąca po miesiącu
ogłoszenia tego wskaźnika.
Należność za wykonanie zamówienia regulowana będzie przez Zamawiającego na podstawie faktury
w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury Zamawiającemu na rachunek Wykonawcy, nr rachunku
……………………………………………………………………………………………………………..
Płatnikiem jest Zespół Placówek Młodzieżowych Bursa, ul. Gen. J. Hallera 37, 86-300 Grudziądz.

§6
Kary umowne
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do kar umownych w następujących przypadkach:
a) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę, z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 5%
wartości niezrealizowanej części umowy,
b) za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy Zamawiającemu w wysokości 0,1%
wynagrodzenia, o którym mowa w § 1 pkt.2,
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c) w przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy prowadzącego do odstąpienia
przez Zamawiającego od umowy - w wysokości 5% wartości niezrealizowanej części umowy.
2. Zamawiający może dokonać potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia przysługującego
Wykonawcy.
§7
Odstąpienie od umowy
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku:
a) zaistnienia okoliczności, o których mowa w art.145 ustawy Prawo zamówień publicznych,
b) gdy Wykonawca trzy razy nie dostarczył towaru objętego jednostkowym zamówieniem w terminach
wskazanych w § 3 ust. 3,
c) gdy Wykonawca trzy razy nie dotrzymał terminu wyznaczonego na usunięcie stwierdzonych wad
jakościowych /braków ilościowych, o którym mowa w § 4 ust. 6.
2. Odstąpienia dokonuje się pod rygorem nieważności na piśmie wraz z uzasadnieniem w terminie 30 dni od
powzięcia wiadomości o okolicznościach, o których mowa w ust. 1.
§8
Osoby wyznaczone
1. Osobami odpowiedzialnymi ze strony Zamawiającego za zamawianie i przyjmowanie dostaw są:
...................................................................

tel. ..........................

2. Osobą wyznaczoną ze strony Zamawiającego do nadzoru nad umową jest:
...................................................................

tel. ..........................

3. Osobą wyznaczoną do kontaktów ze strony Wykonawcy jest:
...................................................................

1.
2.

3.
4.

tel. ..........................

§9
Postanowienia końcowe
W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Ustawy - Prawo
Zamówień Publicznych oraz kodeksu Cywilnego.
Strony zobowiązują się załatwiać spory wynikłe na tle stosowania niniejszej umowy polubownie
w drodze negocjacji. W wypadku, gdy strony nie osiągną porozumienia w powyższy sposób, mogą
poddać spór pod rozstrzygnięcie Sądu Powszechnego miejscowego właściwego dla Zamawiającego.
Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają zawarcia aneksu w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:
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