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                   I- Nazwa oraz adres Zamawiającego: 

 
Zespół Szkół  Nr 1 im. Stanisława Staszica 
ul. Sienkiewicza 8 
09-100 Płońsk 

            Tel.  23 662 29 87 
            Fax: 23 662 29 87 

 
           e-mail:  poczta@zs1plonsk.pl   
           adres strony internetowej: www.zs1plonsk.pl   
 

II-  Tryb udzielenia zamówienia oraz dodatkowe  informacje. 
 
1. Tryb udzielenia zamówienia      

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013r  
poz. 907 t.j. ze  zm.) zwanej dalej „ustawą PZP”. 

2) Szacunkowa wartość zamówienia przekracza  równowartość w złotych kwoty 30000 
euro, a  nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 
ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych. 

 
2. Zasady uczestnictwa w postępowaniu 

1) Ofertę może złożyć wykonawca tj. osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka 
organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.  

2) Od Wykonawców oczekuje się starannego zapoznania się z treścią niniejszej SIWZ, 
jak również zdobycia wszelkich informacji, niezbędnych do przygotowania oferty 
i podpisania umowy.  

3) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Wykonawca 
ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od 
wyników postępowania. 

4) Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w walucie 
złoty polski (PLN), Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 

3. Informacje dotyczące składania ofert częściowych i wariantowych, zamówieniach 
uzupełniających oraz aukcji elektronicznej. 
1) Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych  na  części I – X określonych 

w rozdziale III niniejszej SIWZ. Nie dopuszcza się dalszego podziału danej części – 
ofertę należy złożyć na cały asortyment wchodzący w skład jednej części. 

2) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
3) Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.  
4) Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających. 

 
 

III -  Opis przedmiotu zamówienia 
 
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy artykułów żywnościowych w 2015 r. 

dla  potrzeb internatu przy Zespole Szkół  Nr1 im. Stanisława Staszica w Płońsku. 
Przedmiot zamówienia został podzielony na części  I – X, w tym: 

 
CZĘŚĆ  I – MIĘSO I PRZETWORY  ( kod CPV 15100000-9 produkty zwierzęce, mięso 
i produkty mi ęsne) 
 
CZĘŚĆ   II –   JAJA  ( kod CPV- 03142500-3 jaja ) 
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CZĘŚĆ  III –  PIECZYWO ( kod CPV – 158100000-9 pieczywo świeże, wyroby 
piekarskie i ciastkarskie)  
 
CZĘŚĆ  IV – CIASTA( kod CPV – 158120000-3 wyroby ciastkarskie i ciastka) 
 
CZĘŚĆ   V –   JABŁKA  (kod CPV-03222321-9  jabłka) 
 
CZĘŚĆ   VI –   POZOSTAŁE OWOCE I WARZYWA(kod CPV 03222000-3 zboże, 
ziemniaki,  warzywa,  owoce i orzechy) 
 
CZĘŚĆ   VII –   PRODUKTY  MLECZARSKIE(kod CPV- 15500000-3 produkty 
mleczarskie) 
 
CZĘŚĆ  VIII –   MRO ŻONE  WARZYWA, OWOCE, POTRAWY kod CPV- 
15300000-1 owoce, warzywa i podobne produkty) 
 
CZĘŚĆ   IX  –   RÓŻNE  ARTYKUŁY  ŻYWNOŚCIOWE (kod CPV- 15200000-0 ryby 
przetworzone i konserwowane; 15300000-1 owoce warzywa i podobne produkty; 
15400000-2 oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne; 15600000-4 produkty przemiału 
ziarna, skrobi, i podobne produkty; 15800000-6 różne produkty spożywcze) 
 
CZĘŚĆ   X –   ZIEMNIAKI ( kod CPV 03212100-1 ziemniaki) 
 
 
2. Szczegółowy wykaz i zakres wszystkich części zamówienia, oraz wymagania dotyczące 

realizacji dostaw zostały określone w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia 
części I – X  stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. 

3. Podane ilości towaru są wielkościami szacunkowymi, służą wyłącznie do obliczenia ceny 
oferty. Zamawiający nie będzie zobowiązany do zakupu pełnego asortymentu w podanych 
ilościach. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia ilości dostaw wg 
asortymentu podanego w ofercie w trakcie realizacji umowy - według własnych potrzeb 
do limitu posiadanych środków finansowych. 

5. Zamawiający wymaga, aby wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia spełniał  
wszelkie wymagania określone w ustawie z dnia 25  sierpnia 2006r. O bezpieczeństwie 
żywności i żywienia  (Dz. U. z 2010r Nr 136 poz. 914), oraz obowiązujących aktów 
wykonawczych wydanych na jej podstawie.  

6. Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczania zamawianych artykułów do siedziby 
zamawiającego na własny koszt i ryzyko, transportem przystosowanym do przewozu 
żywności oraz rozładunku towaru i złożenia go w miejscu wskazanym przez 
Zamawiającego w jego magazynach. 

7. Zamówienia na dostawy bieżące, zgodne z potrzebami Zamawiającego będą składane z 
min. jednodniowym wyprzedzeniem, telefonicznie, faksem lub w czasie dostawy na 
dostawę następną. Wykonawca musi wykazywać dyspozycyjność we wszystkie dni 
robocze od poniedziałku do piątku, a w uzasadnionych przypadkach na żądanie 
zamawiającego również w soboty. 

8. Wskazanie  w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub 
pochodzenia uzasadnione jest specyfiką  przedmiotu zamówienia a wskazaniu takiemu 
towarzyszą wyrazy  „lub równowa żny”.  Wykonawca, który powoła się na rozwiązania 
równoważne opisanym przez zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane 
przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 
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9. Przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu są różne artykuły żywnościowe. 

Dla dostaw opisanych przez Zamawiającego standardy jakościowe nie są ustalane 
indywidualnie przez Zamawiającego na jego konkretne potrzeby, ale Zamawiający 
zaspokaja swoje potrzeby poprzez nabywanie towarów ogólnie dostępnych, powszechnie 
oferowanych, takich jakie są oferowane wszystkim, ewentualnie zainteresowanym ich 
zakupem. Różnią się tylko ceną nabycia. Dostawy powszechnie dostępne to takie, które 
jako dobra popularne są wszędzie na rynku oferowane i wykonywane przez wszystkich 
wykonawców działających w określonej branży. Można je nabywać bez względu na 
miejscowość i czas.    Zamawiający uwzględnił koszty ponoszone w całym okresie 
korzystania z przedmiotu zamówienia poprzez opisany sposób dostawy na koszt 
Wykonawcy,  wymagania dotyczące okresu przydatności do spożycia oferowanych 
produktów, gramaturę produktów, sposób pakowania, zastrzeżenie zmienności ilości 
zamawianych produktów a przede wszystkim niezmienność oferowanej  ceny w okresie 
realizacji umowy z zastrzeżeniem zmian ustawowych  wysokości obowiązującej stawki 
VAT oraz waloryzacji cen jednostkowych na podstawie wskaźnika ogłoszonego przez 
GUS.  
 

 
IV – Miejsce i termin  wykonania  zamówienia 
1. Miejsce wykonania zamówienia:  Zespół Szkół  Nr 1 im. Stanisława Staszica w Płońsku, 

09-100 Płońsk ul. Sienkiewicza 8. 
2. Termin wykonania zamówienia: od  dnia zawarcia umowy z Wykonawcą do 31.12.2015 r. 
3. Częstotliwość dostaw odpowiednia dla każdej z części zamówienia określona została w 

Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia  części I – X  załącznik nr 1 do SIWZ. 
 
V – Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania 
tych  warunków. 
 
1. W postępowaniu mogą wziąć  udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w 

postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące :   
1) posiadania   uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli 

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  

Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału 
w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy Pzp. Ocena spełniania warunków 
nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia wg formuły spełnia lub nie spełnia, z 
zastrzeżeniem art.26 ust. 3 ustawy Pzp. 
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 
zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych 
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca 
w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi 
zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu 
pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów 
na potrzeby wykonania zamówienia. 
 
2. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w 

postępowaniu dotyczący braku  podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego w okolicznościach , o których mowa w  art. 24 ust.1 oraz art. 24 
ust.2 pkt 5) ustawy Pzp. 
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Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W tym przypadku 
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Przy ocenie spełniania warunków brany 
jest pod uwagę łączny potencjał Wykonawców. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o 
udzielenie zamówienia publicznego składają wspólne oświadczenie , że razem spełniają 
warunki, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy. Każdy z Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia musi wykazać samodzielnie, iż brak jest podstaw 
do jego wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1i art. 
24 ust.2 pkt 5) ustawy Pzp. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia, zostanie wybrana, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w 
sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

 
 
VI – Wykaz oświadczeń lub  dokumentów jakie maja dostarczyć  Wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.  
 
1. W celu potwierdzenia  spełniania warunków udziału w postępowaniu do oferty należy 

załączyć: 
1) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków  udziału w postępowaniu, o których 

mowa w  art. 22 ust. 1 – 4 ustawy Pzp.  wg wzoru  załącznik  na nr 4 do SIWZ  
 
2. W celu  wykazania braku podstaw  do wykluczenia wykonawcy z postępowania o 

udzielenie zamówienia   w okolicznościach, o których mowa w  art. 24 ust. 1oraz art.24 
ust.2 pkt 5) ustawy Pzp należy złożyć następujące dokumenty w formie oryginału lub 
kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę 
upoważnioną, z zachowaniem sposobu reprezentacji: 

1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu 
niespełnienia  warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp  wg wzoru   
załącznik   nr 5  do SIWZ; 

2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 
ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert; 

3) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej co Wykonawca, o 
której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, albo informację o tym, że 
Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej według wzoru – załącznik  nr 6  do 
siwz. 

 
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej zamiast dokumentów , których mowa w pkt 2. 2)  składa dokument lub dokumenty  
wystawione  w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające 
odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

 
Jeżeli w kraju zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je 
dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem 
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 
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odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania – wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów. 
 
VII – Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 
przekazywaniu oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 
porozumiewania z Wykonawcami: 
 
1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim.  
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz  

informacje zamawiający  i wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem, z zastrzeżeniem   
pkt 3. 

3. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym 
oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu oraz  pełnomocnictwa. 

4. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 
oraz  informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie 
potwierdza fakt ich otrzymania. 

5. Domniemywa się, ze pismo wysłane przez zamawiającego na numer faksu podany przez 
wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z  
treścią pisma, chyba że wykonawca wezwany przez zamawiającego do potwierdzenia 
otrzymania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji w sposób określony w 
pkt 4 oświadczy, iż ww. wiadomości nie otrzymał. 

6.  Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres: 
 
Zespół Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica 
w Płońsku 
ul.  Sienkiewicza 8 
09-100 Płońsk 

7. W sprawie procedury przetargowej i przedmiotu zamówienia należy porozumiewać się 
z p.  Jadwigą Kosela tel. 23 662 28 44 w godz. 800- 1500. 
 

VIII – Opis sposobu udzielania wyjaśnień treści SIWZ 
 
1. 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 ofert, 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. Treść zapytań i wyjaśnień, bez ujawnienia 
źródła zapytania, Zamawiający zamieści na stronie internetowej Zamawiającego w 
miejscu gdzie została udostępniona SIWZ. 

2. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych 
wyjaśnień, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze 
oświadczenie Zamawiającego.  

3. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich wykonawców w celu 
wyjaśnienia treści SIWZ. 

4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania 
ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekaże 
niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ i umieści na stronie 
internetowej na której udostępniono SIWZ. 

5. Jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści 
SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieści 
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. 
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6. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o 

zamówieniu, jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, 
Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, 
którym przekazano SIWZ oraz zamieści stosowną informację na stronie internetowej, na 
której udostępniono SIWZ.  

7.  Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o 
którym mowa w ust.1.  

 
IX – Wymagania dotyczące wadium 
 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
 
X – Termin związania ofertą 
 
1. Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni.  Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert określonego w rozdziale XII 
SIWZ. 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 
związania ofertą, 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. Zgoda na 
przedłużenie ofertą winna być wyrażona na piśmie. 

 
XI – Opis sposobu przygotowywania ofert 
 
1. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Oferta wraz załącznikami musi być czytelna. 
3. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do 

reprezentowania wykonawcy. Pełnomocnictwo do podpisania oferty musi być dołączone 
do oferty, jeżeli nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę. 

4. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to 
pełnomocnictwo musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania 
oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w 
oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem ( kopia pełnomocnictwa 
powinna być poświadczona notarialnie). 

5. Oferta wraz z załącznikami  musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument 
składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż polski winien być złożony wraz 
z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. W razie wątpliwości 
uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą. 

6. Dokumenty składające się na ofertę mogą być złożone w oryginale lub kserokopii 
potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 

7. Zaleca się, aby każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana lub 
parafowana przez wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde 
przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, itp. 
powinny być parafowane przez wykonawcę. 

8. Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. W 
treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron. 

9. W przypadku gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstw w 
rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których 
Wykonawca zastrzega (nie później niż w terminie składania oferty), że nie mogą być 
udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą one być oznaczone klauzulą „NIE 
UDOSTĘPNIAĆ – informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
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przepisów art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r.  o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji” i dołączone do oferty, zaleca się, aby były trwale, oddzielnie spięte.  

10. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
11. Każdy Wykonawca może złożyć jedną  ofertę na dowolną ilość  części. Nie dopuszcza się 

dalszego dzielenia  zamówienia w ramach danej części – oferta na daną część musi być 
złożona na asortyment, który wchodzi w skład tej części. 

12. Wykonawca wskaże w ofercie tę część zamówienia, której wykonanie powierzy 
podwykonawcom. 

13. Na ofertę składają się dla każdej części odrębnie: 
1) wypełniony formularz oferty  wg  wzoru na   zał. nr 3 do SIWZ wraz z 

wypełnionym formularzem  cenowym – odpowiednio dla części I-X 
zamówienia  

2) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z 
art. 22 ust. 1  Pzp wg wzoru  zał. Nr 4 do SIWZ; 

3) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 
24 ust. 1  wg wzoru  zał. na nr 5 do SIWZ; 

4) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru 
lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o 
art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert; 

5) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej co Wykonawca, o 
której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, albo informację o tym, że 
Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (według wzoru – załącznik  nr 6 
do siwz), 

6) zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy 
niezbędnych zasobów (według wzoru – załącznik  nr 7 do siwz). - jeżeli 
dotyczy, 

7) jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik –pełnomocnictwo, określające 
zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania 
wykonawcy - jeżeli dotyczy. 
 

 
14. Ofertę zamieścić  w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości. 

Kopertę należy zaadresować do Zamawiającego i oznaczyć, na którą część zamówienia 
jest składana. Poniżej wzór prawidłowo oznaczonej koperty: 
 

Nazwa i adres Wykonawcy: 
………………………………                                                                               
Oferta w przetargu nieograniczonym  na  dostawę  
artykułów żywnościowych w 2015 r. dla  Zespołu Szkół  
Nr 1 im. Stanisława Staszica w Płońsku  
część nr .........  

Zespół Szkół Nr 1 
 im. Stanisława Staszica                   

                              ul.  Sienkiewicza 8 
                             09-100 Płońsk 
Nie otwierać przed   dniem 19.01.2015  godz. 10.30 

 
15. Na kopercie należy zamieścić nazwę i adres Wykonawcy. Oferta otrzymana przez 

Zamawiającego po upływie  terminu składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona. 
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16. W przypadku przesyłania oferty pocztą,  będzie się ją uważać za złożoną w terminie, 

jeżeli w wyznaczonym terminie zostanie doręczona do siedziby Zamawiającego. Pełne 
ryzyko nie doręczenia oferty w terminie spoczywa na Wykonawcy. 

17. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany lub 
wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne 
powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie o 
wprowadzeniu zmian lub wycofanie musi zostać przygotowane, opieczętowane i 
oznaczone jak w ust.14, a koperty będą dodatkowo oznaczone napisem „Zmiana” lub 
„Wycofanie”. 

18. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu 
składania ofert. 

 
XII – Miejsce  i termin składania i otwarcia ofert 
 
1. Ofertę należy złożyć   w terminie  do dnia:  19.01.2015 roku  do godz. 10.00 

w siedzibie zamawiającego, sekretariat Zespołu Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica  w   
Płońsku. 

 
2. Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się  w  dniu 19.01.2015r  o godz. 1030                 

w siedzibie zamawiającego – budynek internatu  pokój administracji internatu.  
 

3. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert. 
 
4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie każdej z części zamówienia. Podczas otwarcia ofert zostaną 
odczytane nazwy oraz adresy Wykonawców, informacje dotyczące ceny oferty,  terminu 
wykonania zamówienia i warunków płatności zawarte w ofertach. 

 
5. Informacje, o których mowa w ust. 4, zostaną przekazane niezwłocznie Wykonawcom, 

którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich pisemny wniosek. 
 
XIII – Opis sposobu obliczenia ceny 
 
1. Wykonawca ma obowiązek określić cenę realizacji zamówienia, osobno dla każdej z 

części I – X,  poprzez wskazanie w Formularzu Cenowym  odpowiednim dla każdej z 
części zamówienia, wartości netto, kwoty podatku VAT oraz ceny brutto.  W Formularzu 
Cenowym winny zostać uwzględnione wszystkie pozycje.  

2. Stawka podatku VAT musi zostać określona zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r o 
podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004 Nr 54, poz. 535 z późn. zm.). W celu 
sporządzenia oferty należy przyjąć obecnie obowiązujące stawki podatku VAT. 

3. Cenę brutto z formularza  cenowego  należy przenieść  do formularza oferty załącznik nr 
3 do siwz. Podana wartość brutto stanowi łączną cenę oferty za wykonanie danej części 
zamówienia.  Łączna cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo i słownie . 

4. Cena oferty winna zawierać w sobie wszelkie rabaty i upusty jak również koszty 
transportu towarów do siedziby zamawiającego oraz wniesienie i  złożenie dostarczonego 
towaru we wskazanym miejscu w magazynach zamawiającego. 

5. Wykonawca winien przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę 
oferty. Wszystkie kwoty PLN tj.: ceny jednostkowe netto, brutto, wartość podatku VAT 
itp.   na formularzu oferty i formularzu cenowym podać należy  z dokładnością do dwóch 
miejsc po przecinku (do 1 grosza). 

6.  Między zamawiającym a wykonawcą nie będzie się prowadzić żadnych negocjacji 
dotyczących ceny  złożonej oferty. 
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XIV – Opis kryteriów, którymi Zamawiaj ący będzie się kierował przy wyborze oferty 
 
1. Oferty oceniane będą odrębnie  dla każdej z I – X części.  
2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 
3. Zamawiający sprawdzi złożone oferty pod względem ich zgodności z elementami 

dokumentacji przetargowej oraz pod względem arytmetycznym. 
4.  Zamawiający dokona poprawy w tekście oferty oczywistych omyłek pisarskich i 

rachunkowych  zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy Pzp. 
5.  Zamawiający porówna i oceni oferty nie podlegające odrzuceniu. 
6. Przedmiotem zamówienia są dostawy powszechnie dostępne o ustalonych standardach 

jakościowych. Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, odrębnie dla 
każdej części zamówienia,  zgodnie z jedynym kryterium – najniższa cena  = 100 
punktów. 

7. Maksymalną liczbę punktów 100 otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą 
całkowitą cenę brutto, określoną w formularzu oferty za wykonanie danej części 
zamówienia. Pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów 
zgodnie z poniższym wzorem: 

Cena oferty najkorzystniejszej 
Liczba punktów   =   --------------------------------------------  x   100 

            Cena oferty badanej  
         Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione wyżej kryterium oraz 
jego wagę.        
     
       
8. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę za 

wykonanie zamówienia – zadania i którego oferta odpowiadać będzie wszystkim 
wymaganiom określonym w niniejszej SIWZ.  

 
XV – Badanie ofert 
 
1. Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania, o ile zajdą wobec tego Wykonawcy 

okoliczności wskazane w art. 24 ust. 1 i ust. 2  ustawy Pzp. 
2. Zamawiający odrzuci każdą ofertę w przypadku zaistnienia wobec niej przesłanek 

określonych w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp. 
3. O wykluczeniu Wykonawców, odrzuceniach ofert oraz wyborze najkorzystniejszej oferty 

Zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.  
Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści na stronie 
internetowej zamawiającego w  miejscu gdzie została udostępniona  SIWZ oraz 
upubliczni we własnej siedzibie na tablicy ogłoszeń. 

4. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w terminie składania ofert nie złożyli 
wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów wskazanych w rozdz. 
VI niniejszej SIWZ, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane 
przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy, lub którzy złożyli 
wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich 
złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 
postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny 
potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nie później 
niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.  

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców 
wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. 
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6. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta  nie zawiera rażąco niskiej ceny w stosunku do 

przedmiotu zamówienia, zwróci się w formie pisemnej do Wykonawcy o udzielenie w 
wyznaczonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na 
wysokość oferowanej ceny.  

7. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki 
rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz 
inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją, nie powodujące istotnych 
zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta 
została poprawiona. 

1) Zamawiający uzna za oczywistą omyłkę pisarską np.: mylną pisownię wyrazu, 
ewidentny błąd gramatyczny, niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego 
przekręcenie. 

2) Zamawiający uzna za oczywistą omyłkę rachunkową w szczególności: 
a)  rozbieżność między ceną wpisaną liczbowo i słownie –  uzna się za 

poprawną wpisaną słownie, chyba że z innych dodatkowych dokumentów 
wynika inaczej;  

b) błędne obliczenie prawidłowo podanej w formularzu cenowym stawki 
podatku VAT –  Zamawiający poprawi omyłkę przyjmując, że podano 
właściwie stawkę podatku VAT; 

c) błędne zsumowanie w formularzu cenowym wartości netto i kwoty 
podatku VAT – Zamawiający poprawi omyłkę przyjmując, że prawidłowo 
podano wartości netto i kwotę podatku VAT; 

d) błędny wynik działania matematycznego wynikający z dodawania, 
odejmowania, mnożenia i dzielenia;  

e) w przypadku błędnego iloczynu cen jednostkowych i liczby jednostek miar 
– Zamawiający dokona korekty przyjmując, że podano właściwie cenę 
jednostkową i liczbę jednostek miar;  

f) w przypadku błędnej sumy cen za poszczególne elementy zamówienia – 
Zamawiający dokona korekty przyjmując, że prawidłowo podano ceny za 
poszczególne elementy. 

3) Zamawiający uzna za inne omyłki w szczególności:  
a) omyłki w formularzu cenowym polegające na błędnym wpisaniu ilości 

jednostek lub nazwy jednostki miary;  
b) omyłki polegające na błędnym opisie w pozycji formularza cenowego 

dostosowując ich treść do odpowiednich dokumentów wzorcowych 
zamieszczonych w niniejszej SIWZ; 

c) omyłki polegające na powtórzeniu tych samych pozycji w formularzu 
cenowym – Zamawiający wykreśli z formularza cenowego pozycje 
zdublowane pozostawiając tylko jedną z nich.  Po wykreśleniu 
zdublowanych pozycji Zamawiający zsumuje wartości podane w 
pozostawionych pozycjach formularza cenowego i tak obliczoną cenę 
przyjmie jako cenę ofertową. 

8. Zgoda Wykonawcy na poprawienie omyłki polegającej na niezgodności oferty ze 
specyfikacją, nie powodującej istotnych zmian w treści oferty, winna być wyrażona na 
piśmie w terminie 3 dni od daty doręczenia zawiadomienia. 

9. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1 ustawy 
Pzp. 

10. W zawiadomieniu o unieważnieniu postępowania Zamawiający poda uzasadnienie 
faktyczne i prawne unieważnienia. Zawiadomienie zostanie przesłane wszystkim 
Wykonawcom, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia w przypadku unieważnienia 
postępowania przed upływem terminu składania ofert, lub wszystkim Wykonawcom, 
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którzy złożyli oferty w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu 
składania ofert. 

 
XVI – Informacje o formalno ściach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty 
 
1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 

wymaganiom określonym w ustawie Pzp oraz w niniejszej specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia  i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane 
kryteria wyboru. 

2. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przesłane Wykonawcom 
pisemnie lub faksem  oraz zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego w  
miejscu gdzie została opublikowana SIWZ i ogłoszenie o zamówieniu.  

3. W przypadku udzielenia zamówienia Wykonawcom wspólnie ubiegającym się o 
udzielenie zamówienia, Zamawiający przed podpisaniem umowy żąda złożenia umowy 
regulującej współpracę tych Wykonawców.  

4. Wykonawca winien stawić się w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego 
w celu podpisania umowy. Nie stawienie się Wykonawcy w wyznaczonym terminie i 
miejscu (bez wcześniejszego powiadomienia Zamawiającego) będzie traktowane jako 
sytuacja, kiedy zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy. 

5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie uchylał się od zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę 
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania 
i oceny. 

 
XVII – Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
 
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  
 
XVIII – Istotne postanowienia umowy 

1. Wykonawca, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą będzie zobowiązany do 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach podanych we 
wzorze umowy stanowiącym załącznik Nr 2 do SIWZ.  

2. We wzorze umowy zawarte są między innymi: przedmiot zamówienia, termin jego 
realizacji, termin i warunki płatności za wykonanie zamówienia oraz kary umowne. 

3. Wszelkie zmiany organizacyjne stron powodować będą aneks do umowy. 
4. Zamawiający przewiduje możliwość istotnych  zmian umowy w stosunku do treści 

oferty, określonych w §11 wzoru umowy.  
 
XIX – Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy  
 
1. Środki ochrony prawnej określone są w Dziale VI ustawy Pzp i przysługują 

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 
danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której 
mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Pzp. 

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:  
- opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 
- odrzucenia oferty odwołującego. 
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4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, 

której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienia 
zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne 
uzasadniające wniesienie odwołania. 

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa KIO w formie pisemnej albo elektronicznej 
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą 
ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do 
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 
upływem tego terminu. 

7. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 
Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub 
zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które 
nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2. 

8. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza 
czynność lub dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w 
sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. 

9. Na czynności, o których mowa w ust. 8 nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem 
art. 180 ust. 2 ustawy Pzp. 

10. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności 
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia. 

11. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień 
Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia 
zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej. 

12. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 10 i 11 wnosi się w terminie 
5 dni od dnia, którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było 
powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

13. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub 
postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający może 
przedłużyć termin składania ofert. 

14. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu 
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. 

15. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 
przysługuje skarga do Sądu. 

 
 XX – Postanowienia końcowe 
 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą SIWZ zastosowanie mają przepisy ustawy  z dnia 29 
stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013r  poz. 907 t.j. ze  zm.), akty 
wykonawcze wydane na podstawie ustawy oraz ustawy Kodeks cywilny 
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Załącznik  nr  1 – do SIWZ  

 
Zespół Szkół  Nr 1 im. Stanisława Staszica w Płońsku 

SZCZEGÓŁOWY OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA – Cz ęści I - X 
 

 
CZĘŚĆ  I – MIĘSO I PRZETWORY ( kod CPV 15100000-9 produkty zwierzęce, mięso 
i produkty mi ęsne) 

1. Przewidywana częstotliwość dostaw :  codziennie  – nie później niż do godz. 8.00 rano. 
2. Wykonawca musi wykazywać dyspozycyjność w każdym dniu roboczym.  Zamawiający nie 

będzie dostosowywał terminów dostaw do możliwości logistycznych i dystrybucyjnych 
Wykonawcy.   

3. Szczegóły dotyczące ilości i asortymentu dostaw dziennych, ustalane  będą na podstawie 
jadłospisów tygodniowych,  tworzonych na bieżąco, według  potrzeb Zamawiającego. 

4. Produkty należy dostarczać w pojemnikach z materiałów dopuszczonych do kontaktu z 
żywnością, zamkniętych i oplombowanych w sposób uniemożliwiający ich otwarcie bez 
uszkodzenia plomb. Każdy asortyment produktów winien być dostarczony w oddzielnym 
pojemniku. 

5. Okres przydatności do spożycia dla mięsa winien wynosić nie mniej niż 5 dni od daty dostawy 
do magazynu Zamawiającego.   

6. Okres przydatności do spożycia wędlin winien wynosić w dniu dostawy do magazynu 
zamawiającego nie mniej niż  9/10  gwarancji określonej przez producenta. 

7. Do każdego pojemnika powinna  być dołączona etykieta zawierająca co najmniej  następujące 
dane: 

-  nazwę produktu, 
-  termin przydatności do spożycia, 
-  nazwę dostawcy – producenta, adres, 
-  warunki przechowywania, 
-  oznaczenie partii produkcyjnej, 
-  oraz pozostałe informacje zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami  
 
 
 

lp. opis przedmiotu zamówienia Ilość  
kg  

1.  Boczek surowy wieprz. 50 

2.  Kości wieprzowe schabowe 350 

3.  Karkówka b/k wieprz. 120 

4.  Łopatka b/k wieprz. 700 

5.  Schab b/k wieprz. 150 

6.  Słonina wieprz 50 

7.  Szynka b/k wieprz. 200 

8.  Żeberka wieprz. 50 

9.  Filet drobiowy 150 

10.  Kurczak 350 

11.  Udo  kurczaka 300 

12.  Podudzie kurczaka 300 
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13.  Mięso wołowe b/k 100 

14.  Baleron 50 

15.  Kiełbasa cienka śląska 100 

16.  Kiełbasa cienka podwawelska 100 

17.  Kiełbasa parówkowa 100 

18.  Kiełbasa krakowska 100 

19.  Kiełbasa cienka zwyczajna 100 

20.  Mortadela z warzywami 100 

21.  Pieczeń wieprzowa 60 

22.  Schab pieczony 100 

23.  Indyk faszerowany 100 

24.  Kaszanka  100 

25.  Łopatka wędzona  60 

26.  Ogonówka  wieprz.  50 

27.  Parówki 90 

28.  Polędwica sopocka 30 

29.  Pasztet 200 

30.  Szynka wędzona  120 

31.  Polędwica drobiowa 70 

32.  Kiełbasa szynkowa tradycyjna parzona  100 

33.  Rolada drobiowa 60 

34.  Smalec w kostce (200g) 500 

35.  Wątróbka wieprzowa 60 

36.  Szynka wiejska 80 

37.  Kiełbasa żurkowa 100 

 
 

CZĘŚĆ   II –   JAJA  ( kod CPV- 03142500-3 jaja ) 
 

1. Przewidywana częstotliwość dostaw  raz  w tygodniu . 
2. Wykonawca musi wykazywać dyspozycyjność w każdym dniu roboczym.  Zamawiający nie 

będzie dostosowywał terminów dostaw do możliwości logistycznych i dystrybucyjnych 
Wykonawcy. 

3. Szczegóły, dotyczące ilości  dostaw jednostkowych, ustalane  będą na podstawie jadłospisów 
tygodniowych,  tworzonych na  bieżąco, według potrzeb Zamawiającego. 

4. Termin przydatności do spożycia nie krótszy niż 25 dni. 
 

lp. opis przedmiotu 
zamówienia 

Ilość 
sztuk 
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1 

 
Jaja  świeże – klasa L 

 
10 000 szt. 

 
 
CZĘŚĆ  III –  PIECZYWO ( kod CPV – 158100000-9 pieczywo świeże, wyroby 
piekarskie i ciastkarskie)  
 
 

1. Przewidywana częstotliwość dostaw: codziennie:  poniedziałek – piątek,  nie później niż do 
godz. 6.30 rano.  

2. Wykonawca musi wykazywać dyspozycyjność w każdym dniu roboczym.  Zamawiający nie 
będzie dostosowywał terminów dostaw do możliwości logistycznych i dystrybucyjnych 
Wykonawcy. 

3. Szczegóły  dotyczące ilości i asortymentu dostaw dziennych, ustalane  będą na podstawie 
jadłospisów tygodniowych,  tworzonych na bieżąco, według  potrzeb Zamawiającego. 

 

lp. opis przedmiotu zamówienia Ilość 

sztuk 

1 bułeczki maślane 60g 200 szt 

2 chleb  pszenny krojony 500g 2 500 szt 

3 chleb razowy krojony 500g 700 szt 

4 bułki zwykłe 90g 12000 szt 

5 Bułka tarta 1 kg 100 kg 

 
CZĘŚĆ  IV – CIASTA( kod CPV – 158120000-3 wyroby ciastkarskie i ciastka) 

1. Przewidywana częstotliwość dostaw:   3 – 4 razy w miesiącu nie później niż do godz. 8.30 
rano.  

2. Wykonawca musi wykazywać dyspozycyjność w każdym dniu roboczym.  Zamawiający nie 
będzie dostosowywał terminów dostaw do możliwości logistycznych i dystrybucyjnych 
Wykonawcy. 

3. Szczegóły  dotyczące ilości i asortymentu dostaw dziennych, ustalane  będą na podstawie 
jadłospisów tygodniowych,  tworzonych na bieżąco, według  potrzeb Zamawiającego. 

 
lp. opis przedmiotu zamówienia Ilość 

szt 

1 drożdżówki z budyniem 80g 400 szt 

2 pączki z marmoladą 70g 400 szt 

3 Ciasto drożdżowe 500 g 90 szt 

4 Rożki francuskie 50 g 300 szt 

5 Rurki z kremem 50 g 300 szt 

 
CZĘŚĆ   V –   JABŁKA  (kod CPV-03222321-9  jabłka) 
 
1. Przewidywana częstotliwość dostaw:  2 – 3 razy w tygodniu do godz. 8.30 rano. 
2. Wykonawca musi wykazywać dyspozycyjność w każdym dniu roboczym.  Zamawiający nie 

będzie dostosowywał terminów dostaw do możliwości logistycznych i dystrybucyjnych 
Wykonawcy. 
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3. Szczegóły dotyczące ilości i asortymentu dostaw jednostkowych, ustalane  będą na 

podstawie jadłospisów tygodniowych,  tworzonych na bieżąco, według  potrzeb 
Zamawiającego. 

4. Produkty muszą być świeże, I klasy, pierwszego gatunku, zgodne z  obowiązującymi  
normami 

 

lp. opis przedmiotu 
zamówienia 

Ilo ść 
kg 

 
1 

 
jabłka 

 
2 400,00 kg 

 
 
 
 
CZĘŚĆ   VI –   POZOSTAŁE OWOCE I WARZYWA(kod CPV 03222000-3 zboże, 
ziemniaki,  warzywa,  owoce i orzechy) 
 
1. Przewidywana częstotliwość dostaw:  :  codziennie od poniedziałku do piątku najpóźniej do 

godz. 8.30 rano. 
2. Wykonawca musi wykazywać dyspozycyjność w każdym dniu roboczym.  Zamawiający nie 

będzie dostosowywał terminów dostaw do możliwości logistycznych i dystrybucyjnych 
Wykonawcy. 

3. Szczegóły dotyczące ilości i asortymentu dostaw jednostkowych, ustalane  będą na 
podstawie jadłospisów tygodniowych,  tworzonych na bieżąco, według  potrzeb 
Zamawiającego. 

4. Produkty muszą być świeże, I klasy, pierwszego gatunku, zgodne z obowiązującymi  
normami. 

l.p. Opis przedmiotu zamówienia Ilość  
kg 
 

1 arbuz 50  kg 

2 banany 150 kg 

3 buraki 600 kg 

4 cebula 250 kg 

5 gruszki 15 kg 

6 grejfruty 15 kg 

7 kiwi 50 kg 

8 kapusta czerwona 250 kg 

9 kapusta biała 400 kg 

10 Kapusta młoda   25 kg 

11 kapusta kiszona 400 kg 

12 kapusta pekińska 120 kg 

13 marchew 400 kg 

14 mandarynki 100 kg 

15 natka pietruszki pęczki 100g 200 szt 

16 ogórki kiszone 200 kg 

17 ogórek świeży 70 kg 

18 pomidory 100 kg 

19 pieczarki 100 kg 

20 papryka świeża  50 kg 
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21 pietruszka korzeń. 100 kg 

22 pomarańcze 200 kg 

23 por 50 szt 

24 seler 150 kg 

25 sałata 200 szt 

26 szczypiorek pęczki 100g 50 szt 

27 śliwki świeże 20 kg 

28 rzodkiewki pęczki 200g 100 szt 

29 truskawki świeże 50 kg 

30 Ogórki konserwowe 860g 200 szt 

31 Cytryny 50 kg 

32 Koperek świeży pęczki 100g 20 szt 

33 Nektarynki 50 kg 

34 Przecier ogórkowy 500 g 150 szt 

35 Cebula czerwona 30 kg 

 
 
CZĘŚĆ   VII –   PRODUKTY  MLECZARSKIE(kod CPV- 15500000-3 produkty 
mleczarskie) 
 

1. Przewidywana częstotliwości dostaw:  codziennie od poniedziałku do piątku najpóźniej do 
godz. 6.30 rano. 

2. Wykonawca musi wykazywać dyspozycyjność w każdym dniu roboczym.  Zamawiający nie 
będzie dostosowywał terminów dostaw do możliwości logistycznych i dystrybucyjnych 
Wykonawcy. 

3. Szczegóły dotyczące ilości i asortymentu dostaw jednostkowych, ustalane  będą na podstawie 
jadłospisów tygodniowych,  tworzonych na bieżąco, według  potrzeb Zamawiającego. 

4. Produkty winne być świeże,  zgodne z obowiązującymi normami  
 
 

Lp. Opis przedmiotu zamówienia Ilość (szt) 

1 jogurt  owocowy 150g wart.odżywcza 
w 100g: wart.energet .400kJ/95kcl, 
białko 3,5g, węglowodany 14,6g, 
tłuszcz 2,5g.    

2 000,00 

2 masło śmietankowe kostka 
zaw.tł.min.74%  200g  

2 000,00  

3 Mleko spożywcze w folii 2,0 % 1l, 
mleko pasteryzowane w wysokiej 
temp.,wart.odżywcza w 100g, 
wart.energetyczna 58 kcl(243 Kj), 
białko 3g, węglowodany 4,3g, 
tłuszcz3,2 g. 

800,00 l 

4 Deser mleczno czekoladowy 150 g 600 szt 

5 ser biały twaróg półtłusty (200g)3,5% 
tłuszczu 

500 kg 

6 Jogurt pitny owocowy 310 g 300 szt 
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7 ser twardy żółty salami pełnotłusty, 

gouda   
100 kg 

8 serek topiony w bloczku bez 
dodatków  100g 

300 szt 

9 śmietana 30% ¼  l w folii 250 ml, 
wart. energetyczna 100g 291kal (1218 
kJ) 

1 000 szt  

10 serek wiejski granulowany  200g 600 szt 
11 Serek homogenizowany  150g 600 szt 

12 Serek  homogenizowany Danio lub 
równoważny  200g 

400 szt 

 
CZĘŚĆ  VIII  –   MRO ŻONE  WARZYWA, OWOCE, POTRAWY kod CPV- 
15300000-1 owoce, warzywa i podobne produkty) 
 
1. Przewidywana częstotliwość dostaw raz w tygodniu do godz. 8.30 rano; 
2. Wykonawca musi wykazywać dyspozycyjność w każdym dniu roboczym.  Zamawiający nie 

będzie dostosowywał terminów dostaw do możliwości logistycznych i dystrybucyjnych 
Wykonawcy. 

3. Szczegóły dotyczące ilości i asortymentu dostaw jednostkowych, ustalane  będą na podstawie 
jadłospisów tygodniowych,  tworzonych na bieżąco, według  potrzeb Zamawiającego. 

4. Zamawiający wymaga, aby dostarczone produkty w dniu dostawy posiadały termin przydatności 
do spożycia  nie krótszy niż ¾  terminu liczonego od dnia wyprodukowania, oznaczonego przez 
producenta na dostarczonym artykule. 

 
 
 

Lp. Opis przedmiotu zamówienia Ilość (kg) 

1 Pyzy ziemniaczane mrożone 2500 g 300 kg 

2 Pyzy ziemniaczane z mięsem mrożone 
2500 g 

600 kg 

3 barszcz ukraiński mrożony  1000 g 150 kg 

4 fasolka szparagowa zielona mroż.  1000g  50 kg 

5 kalafior mrożony   1 000g  125 kg 

6 marchew mrożona kostka 1 000g  125 kg 

7 marchew z groszkiem mroż. 1 000g  100 kg 

8 zupa jarzynowa mrożona  1 000g  100 kg 

9 Makrela wędzona  100 kg 

10 Filet z miruny, tilapii 100 kg 

 
 
 
CZĘŚĆ   IX  –   RÓŻNE  ARTYKUŁY  ŻYWNOŚCIOWE (kod CPV- 15200000-0 ryby 
przetworzone i konserwowane; 15300000-1 owoce warzywa i podobne produkty; 
15400000-2 oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne; 15600000-4 produkty przemiału 
ziarna, skrobi, i podobne produkty; 15800000-6 różne produkty spożywcze) 
 

1. Przewidywana częstotliwość dostaw 1 – 2  razy w tygodniu nie później niż  do godz. 8.30 
rano 
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2. Wykonawca musi wykazywać dyspozycyjność w każdym dniu roboczym.  Zamawiający nie 

będzie dostosowywał terminów dostaw do możliwości logistycznych i dystrybucyjnych 
Wykonawcy. 

3. Szczegóły dotyczące ilości i asortymentu dostaw jednostkowych, ustalane  będą na podstawie 
jadłospisów tygodniowych,  tworzonych na  bieżąco, według  potrzeb Zamawiającego. 

4. Produkty winne być świeże, w pierwszym gatunku,  zgodne z obowiązującymi normami. 
5. Zamawiający wymaga, aby dostarczone produkty w dniu dostawy posiadały termin 

przydatności do spożycia  nie krótszy niż 3/4 terminu liczonego  od dnia wyprodukowania, 
oznaczonego przez producenta na dostarczonym artykule. 

 
 

Lp. Opis przedmiotu zamówienia Ilość 
(sztuk) 

1 ananasy w puszce plastry  565 g 20 szt 
2 cukier puder  400g 60 szt 
3 budyń  64g bez cukru na ¾ l mleka  200 szt 
4 brzoskwinie w puszce połówki  820g 20 szt 
5 Bułki maślane 100 szt 
6 cynamon        20g 10 szt 
7 chrzan      160g, skład: chrzan -90 %, cukier, ocet 

spirytusowy, woda, sól, kw. cytrynowy, regulator 
kwasowości, olej roślinny, mleko w proszku, 
substancje konserwujące E- 223   

50 szt 

8 dżem niskosłodzony różne smaki  280g. Sporządzony 
z 40g owoców na 100g produktu 

1 000 
szt 

9 przyprawa do mięsa   200 g 50 szt 
10 czekolada truskawkowa   100g 200 szt 
11  Delikatna pianka w czekoladzie 420g, wartości 

odżywcze w 100 g ,wartość energetyczna 
 440,00 kcal 
Białko 2,80 g 
Węglowodany  58,50 g 
Tłuszcz 21,30 g 

100 szt 

12 Biszkopty z galaretką w polewie czekoladowej    147g 100 szt 
13 Płaty śledziowe 100 kg 
14 Batonik czekoladowy -  wafel pokryty czarną 

czekoladą wypełniony nadzieniem mleczno-
orzechowym. 43g, wartości odżywcze w 100 g: 
wartość energetyczna  570,00 kcal 
Białko  9,80 g 
Węglowodany  48,20 g 
Tłuszcz 37,50 g 

300 szt 

15 cukier 1kg 1000 kg 
16 cukier waniliowy    32g 100 szt 
17 groszek konserwowy puszka z otwarciem 400g 200 szt 
18 herbata  granulowana  90g 400 szt 
19 fasola  400g 300 szt 
20 herbata rozpuszczalna owocowa różne smaki 300g 150 szt 
21 groch  400g 300 szt 
22 galaretki różne smaki   79g 800 szt 
23 kisiel  bez cukru na ¾ l wody 58g (różne smaki) 500 szt 
24 kakao  100g, wart.odżywcza w 100g produktu: 

wart.energetyczna 1276kJ/307kcl, białko 20,4g, 
węglowodany 15,6g, tłuszcz 11g   

200 szt 
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25 koncentrat pomidorowy 30% 190g, wart.odżywcza w 
100g produktu: wart.energetyczna 435kJ/104kcl, 
białko 5,6g, węglowodany 16,7g, tłuszcz 1,5g   

500 szt 

26 kwasek cytrynowy 20g 250 szt 
27 kukurydza w puszce z otwarciem  400g 200 szt 
28 Przyprawa warzywna do zup, potraw mięsnych i ryb 

200g 
200 szt 

29 kasza manna  1kg 50 kg 
30 kasza gryczana  400 g 150 szt 
31 kasza jęczmienna średnia       400 g 50 szt 
32 bulion rosołowy w kostkach  180g 200 szt 
33 ketczup  500g, (łagodny/pikantny)skład: koncentrat 

pomidorowy 30%, cukier, cebula 7%, skrobia 
kukurydziana, substancja zagęszczająca, ocet, kwasek 
cytrynowy – regulator kwasowości, sól, przyprawy. 
wart.odżywcza w 100g produktu: wart.energetyczna 
429kJ/101kcl, białko 1,9g, węglowodany 22,5g, 
tłuszcz 0,4g   

500 szt 

34 Kasza jęczmienna pęczak 400 g 200 szt 
35 liść laurowy     6g 100 szt 
36 mąka  pszenna  tortowa typ.500 1kg 700 kg 
37 mąka ziemniaczana  1kg 10 kg 
38 makaron nitka średnia   800g 100 szt 
39 Makaron świderki, łazanki, świderki, wstążka  500g 200 szt 
40 makaron zacierkowy  250g 100 szt 
41 margaryna w kostce do gotowania, pieczenia i 

smażenia 250g. o zmniejszonej zawartości 
tłuszczu(tł.60%), skład:oleje i tł. roślinny, utwardzacz, 
woda, sól, subst. konserw., subst. wzbogacaj. 

350 szt 

42 Majonez stołowy 320ml zawartości tł. 70%, 
wart.odżywcza w 100g produktu: wart.energetyczna 
2715kJ/648kcl, białko 0,9g, węglowodany 3,5g, 
tłuszcz 70,0g    

200 szt 

43 miód prawdziwy wielokwiatowy 260g wart.odżywcza 
w 100g produktu: wart.energetyczna 1350kJ/318kcl, 
białko 0,3g, węglowodany 79,5g, tłuszcz 0,0g    

80 szt 

44 majeranek  10g 150 szt 
45 musztarda sarepska      180ml. 150 szt 
46  Krem czekoladowy do smarowania z   orzechami 

laskowymi, szklanka 230g. skład: cukier, olej 
roślinny, orzechy laskowe(13%), kakao w proszku o 
obniżonej zaw. tł.(7,4%), mleko odtłuszcz. w 
proszku5%.  

150 szt 

47 Płatki kukurydziane 225g 80 szt 
48 olej jadalny 1 l z pierwszego tłoczenia, filtrowany na 

zimno. wart.energetyczna 3700kJ/900kcl 
150 szt 

49 pieprz czarny mielony 15g 400 szt 
50 Pieprz ziarnisty15g 

 
200 szt 

51 Przyprawa gros 30 g 50 szt 
52 Sól miałka 1kg 300 szt 
53 soki marchewkowe 330ml (różne smaki) 500 szt 
54 Soki owocowe w kartonikach 200 ml 400 szt 
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55 sos do spaghetti w słoiku  300g 100 szt 
56 Sos słodko-kwaśny w słoiku  350g 100 szt 
57 ryba w pomidorach puszka  300 g 200 szt 
58 tuńczyk w sosie własnym 170 g 100 szt 
59 ryż w saszetkach   4x100g 250 szt 
60 ryż zwykły 1kg 100 kg 
61 ziele ang.  w ziarnach   14g 200 szt 
62 zupa biały barszcz w proszku 66g 150 szt 
63 napoje w kartonikach ze słomką  200ml różne smaki 100 szt 
64 Pasztecik drobiowy 155g  wart.odżywcza w 100g 

produktu: wart.energetyczna 760kJ/184kcl, białko 7g, 
węglowodany 4g, tłuszcz 16g    

350 szt 

65 Paprykarz szczeciński 300g 200 szt 
66 Czekolada z orzechami 160g 100 szt 
67 Chałwa 50 g 200 szt 
68 Sezamki 32 g 500 szt 

 
 
 
CZĘŚĆ   X –   ZIEMNIAKI ( kod CPV 03212100-1 ziemniaki) 
 
1. Przewidywana częstotliwość dostaw:  raz w tygodniu do godz. 8.30 rano. 
2. Wykonawca musi wykazywać dyspozycyjność w każdym dniu roboczym.  Zamawiający nie 

będzie dostosowywał terminów dostaw do możliwości logistycznych i dystrybucyjnych 
Wykonawcy. 

3. Szczegóły dotyczące ilości i asortymentu dostaw jednostkowych, ustalane  będą na 
podstawie jadłospisów tygodniowych,  tworzonych na bieżąco, według  potrzeb Zamawiającego. 

4. Produkty muszą być świeże, I klasy, pierwszego gatunku, zgodne z obowiązującymi normami. 
 
 
 

lp. opis przedmiotu 
zamówienia 

Ilość 
kg 

1 Ziemniaki  9000kg 
 

2 Ziemniaki młode 100 kg 
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Załącznik nr 2  – do SIWZ  

 
 

Umowa 
 w sprawie zamówienia publicznego -wzór 

 
UMOWA   nr .............................../ .................  
w dniu ....................................  w Płońsku,  
pomiędzy  Zespołem Szkół  Nr 1 im. Stanisława Staszica w Płońsku 
z siedzibą w   Płońsku ul.  Sienkiewicza 8 
zwanym dalej Zamawiającym, w imieniu którego działa:      

1. Zygmunt Aleksandrowicz                     - Dyrektor 
przy współudziale: 
Powiatowej Jednostki Obsługi Placówek Oświatowych w Płońsku 
z siedzibą w Płońsku ul. Sienkiewicza 8 
w imieniu której działają: 
1. Marek Michalski                            - Dyrektor 
2. Danuta Rudowska – Malinowska  - Główna Księgowa 
 
a przedstawicielem  firmy …………………………………………………………… 
z  siedzibą  …………………………………………………………………………….. 
zarejestrowanym w .........................................  nr KRS .................................................. 
NIP  ................................     REGON .......................... /prowadzącym działalność 
gospodarczą……………………………………………………………………………………
……………………… 
zwanym dalej  Wykonawcą,  reprezentowanym przez: 
        1.  …………………………………………………………………… 
w rezultacie dokonania przez zamawiającego wyboru oferty wykonawcy w trybie przetargu 
nieograniczonego przeprowadzonego  zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.907 z późn. zm. ) zawarta została umowa 
następującej treści: 
 

§ 1 
Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem  umowy  są sukcesywne dostawy artykułów  żywnościowych w zakresie 
dotyczącym dostaw na część nr ………………………………………………………  
zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia .......................... oraz Specyfikacją istotnych 
warunków zamówienia (SIWZ).  

2. Zamawiający nie będzie zobowiązany do zakupu pełnego asortymentu w podanych 
ilościach. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia ilości dostaw wg asortymentu 
podanego w ofercie w trakcie realizacji umowy - według własnych potrzeb do limitu 
posiadanych środków finansowych. 

 
§ 2 

Termin realizacji 
Dostawy będą realizowane w terminie od  dnia podpisania umowy  do 31.12.2015 roku. 

                                                              
 
 
 

§ 3 
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Zobowiązania Wykonawcy 

1. Wykonawca oświadcza, że spełnia wszelkie wymagania higieniczne określone w ustawie 
z dnia 25 sierpnia 2006r O bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2006r Nr 171, 
poz. 1225 z późn. zm) oraz aktów wykonawczych wydanych na tej podstawie.  

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać odpowiednie partie zamówionego towaru przez 
cały okres ważności umowy. 

3. Wykonawca wykazuje dyspozycyjność we wszystkie dni robocze. 
4. Wykonawca gwarantuje dostawy produktów świeżych i pierwszej jakości, 

wyprodukowanych zgodnie z obowiązującymi normami. 
5. W przypadku konieczności zmiany asortymentu dostaw, spowodowanego zmianą 

wielkości opakowania, zaprzestaniem produkcji lub zmianą technologii produkcji towaru 
wyszczególnionego w formularzu cenowym stanowiącym załącznik do SIWZ  
wykonawca  przedstawi zamawiającemu ofertę towaru  zastępczego, z ceną nie 
przekraczającą ustalonej w Formularzu Cenowym. 

6. Wykonawca zobowiązuje się nie dokonywać cesji wierzytelności jemu należnych bez 
pisemnej zgody Zamawiającego. 
 

§ 4 
Szczegóły realizacji dostaw 

1. Wykonawca dostarczy zamawiane produkty na własny koszt i ryzyko, transportem 
przystosowanym do przewozu żywności i odpowiadającym obowiązującym w tej sprawie 
przepisom. 

2. Wykonawca, wniesie i złoży dostarczone produkty w miejscu wskazanym przez 
Zamawiającego, w jego magazynach. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia towaru na czas transportu 
i bierze na siebie pełną odpowiedzialność za braki i wady powstałe w czasie przewozu 
oraz ponosi z tego tytułu wszelkie skutki prawne.  

4. Umowa realizowana będzie na podstawie telefonicznej lub osobistej informacji, podanej 
Wykonawcy przez odpowiedzialnego pracownika  zamawiającego, dotyczącej ilości, 
asortymentu, dnia i godziny oczekiwanego przedmiotu dostawy. Forma pisemna nie jest 
wymagana. 

5. Zamawiający  dostarczy  informację o zapotrzebowaniu na towar z co najmniej 1 – 
dniowym wyprzedzeniem lub w wyjątkowych sytuacjach w dniu dostawy. 

6. Przyjęcia dostaw odbywać się będą w godzinach od 6.30 – do 8.30(zgodnie wymaganiami 
określonymi w załączniku – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia). 

7. Zamawiający każdorazowo sprawdzi zgodność dostawy pod względem ilości, 
asortymentu oraz czasu dostawy z treścią podanej informacji. 

8. W przypadku niezrealizowania dostawy w uzgodnionym terminie Zamawiający może 
odmówić jej przyjęcia. 

 
§ 5 

Odbiór ilo ściowy, jakościowy i reklamacje 
1. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru towaru, niezgodności ze złożonym 

zamówieniem, braku ilościowego, wady jakościowej lub innej dyskwalifikującej dostawę, 
Zamawiający odmówi przyjęcia zakwestionowanej partii towaru i zażąda wymiany 
towaru na wolny od wad oraz zgodny ze złożonym zamówieniem. Wykonawca ma 
obowiązek w ciągu 24 godzin dokonać wymiany na towar zgodny z pierwotnym 
zamówieniem pod względem ilości i jakości oraz wolny od wad. Wymiana towaru 
odbędzie się na koszt Wykonawcy. 

2. Jeżeli przedstawiciel Wykonawcy nie uzna oceny Zamawiającego co do kwestionowanej 
niezgodności lub wady dostawy, Zamawiający sporządzi stosowny protokół reklamacji. 
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3. W przypadku nieuwzględnienia przez Wykonawcę reklamacji dotyczących wady 

dostarczonego towaru Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego uzasadnienia swojego 
stanowiska w terminie dwóch dni od zaistnienia okoliczności. 

4. W przypadku potwierdzenia słuszności reklamacji zgłoszonej przez Zamawiającego, 
Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiającym, ustali sposób dostarczenia partii towaru 
wolnej od wad w terminie 24 godzin, bez dodatkowych opłat z tego tytułu. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzania wyrywkowych badań 
kontrolnych dostarczanego towaru. Badania takie odbywać się mogą w specjalistycznych 
laboratoriach wskazanych przez Zamawiającego.  

6. W przypadku stwierdzenia przez laboratorium wady towaru Wykonawca bezwzględnie 
zobowiązuje się do niezwłocznego pokrycia kosztów tych badań, po pisemnym wezwaniu 
go przez Zamawiającego. 

§ 6 
Współdziałanie 

Do wzajemnego współdziałania przy wykonywaniu umowy strony wyznaczają 
następujące osoby: 
 

...................................................... – tel. ............................ - ze strony Zamawiającego  
…………………………...........…– tel. …............………  -  ze strony Wykonawcy                   
 

§ 7 
Wartość umowy 

1. Łączna wartość zamówienia jest zgodna z ceną ofertową wykonawcy i wynosi: 
       brutto................... zł 

                   słownie:   ……………………………………………………………..  złotych  brutto. 
 

2. Ceny jednostkowe produktów będą zgodne z cenami określonymi przez wykonawcę w 
formularzu cenowym. 

3. Wartość umowy może ulec zmianie w przypadkach określonych w § 11 niniejszej 
umowy. 

§ 8 
Warunki płatno ści 

1. Rozliczenie dostaw nastąpi po dostarczeniu zamówionych partii produktów do siedziby 
Zamawiającego  w określonym terminie.  

2. Podstawą do rozliczenia poszczególnych partii będzie wystawiona przez Wykonawcę 
faktura. Ustala się fakturowanie częściowe za wykonaną dostawę lub  miesięczne za 
sukcesywne dostawy  wykonane w ciągu 1 miesiąca kalendarzowego.  

3. Rozliczenie nastąpi  przelewem z konta zamawiającego, na rachunek bankowy wskazany 
przez Wykonawcę, w terminie  14 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej 
faktury. 

4. Zamawiający zobowiązuje się do terminowych płatności faktur i uczestnictwa 
w konsultacjach niezbędnych do właściwego wykonania umowy. 
 

§ 9 
Kary umowne 

1. W przypadku opóźnień w realizacji dostaw, zamawiający ma prawo obciążyć wykonawcę 
karą umowną w wysokości 0,2% wartości danej dostawy za każdy dzień zwłoki,  

2. Zamawiający odstąpi od egzekwowania  kar umownych w przypadku jeśli Wykonawca 
nie ponosi jedynej odpowiedzialności za wynikłą zwłokę.  

3. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, zapłaci 
on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5%  wartości  umowy określonej w § 7 
ust. 1. 
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4. W przypadku zwłoki w zapłacie faktur Wykonawcy przysługuje prawo do naliczenia 

odsetek ustawowych. 
 

§ 10 
Odstąpienie od umowy 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje jedynie 
wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy. 

2. Zamawiający ma prawo do natychmiastowego odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy 
w przypadku: 

a) niedotrzymywania ustalonych terminów dostaw –  w razie wystąpienia trzykrotnej 
zwłoki Wykonawcy w realizacji przedmiotu umowy; 

b) trzykrotnej reklamacji dostarczanych towarów z uwagi na złą jakość, niezdatność 
do spożycia lub braki ilościowe; 

c) dwukrotnego stwierdzenia nieprzestrzegania warunków sanitarnych produkcji lub 
transportu; 

d) dokonania nieuzasadnionej podwyżki cen towarów. 
3. Za dzień wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym Strony uznają dzień 

doręczenia Wykonawcy wypowiedzenia na piśmie. 
4. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli Zamawiający nie wywiązuje 

się z obowiązku zapłaty faktur w terminie 10 tygodni od upływu terminu zapłaty faktur 
określonego w niniejszej umowie. 

5. Odstąpienie od umowy nastąpi w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 
oświadczenia i winno zawierać uzasadnienie. 

 
§ 11 

Dopuszczalne zmiany umowy 
1. Dopuszcza się zmiany w ilościach poszczególnych środków spożywczych określonych 

w formularzach cenowych w przypadku zmniejszenia lub zwiększenia się liczby osób 
korzystających ze stołówki szkolnej. 

2. Zamawiający nie będzie zobowiązany do zakupu pełnego asortymentu w podanych 
ilościach. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia ilości dostaw wg asortymentu 
podanego w ofercie w trakcie realizacji umowy - według własnych potrzeb do limitu 
posiadanych środków finansowych. 

4. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy określona w oparciu o ceny jednostkowe produktów 
przedstawione  przez Wykonawcę w formularzach cenowych może ulec zmianie w 
przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT. Wówczas wynagrodzenie należne 
Wykonawcy podlegać będzie automatycznej waloryzacji odpowiednio o kwotę podatku 
VAT wynikającą ze stawki tego podatku obowiązującej w chwili powstania obowiązku 
podatkowego.  

5. Dopuszcza się waloryzację cen jednostkowych netto według wskaźnika cen towarów i 
usług konsumpcyjnych dla żywności i napojów bezalkoholowych opublikowanego przez 
Główny Urząd Statystyczny w Biuletynie Statystycznym GUS. 

6. Na pisemny wniosek zainteresowanej strony cena jednostkowa może być waloryzowana 
w okresie obowiązywania umowy dwa razy w ciągu roku do wysokości wskaźnika 
wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych  opublikowanego przez Główny Urząd 
Statystyczny na stronie internetowej www.stat.gov.pl.  

7. Ceny jednostkowe produktów Wykonawca może obniżyć w każdym momencie 
obowiązywania umowy bez wymagalności zawierania aneksu do umowy. 
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§ 12 

Postanowienia końcowe 
1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy zastosowanie mają w 

szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego, ustawy 
Prawo zamówień publicznych, innych aktów prawnych powszechnie obowiązujących 
oraz zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

2. Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji 
lub wykonania umowy, podejmą w dobrej wierze rokowania w celu polubownego 
rozstrzygnięcia takiego sporu. Jeżeli rokowania, o których mowa powyżej nie doprowadzą 
do polubownego rozwiązania sporu w terminie 7 dni od pisemnego wezwania do 
wszczęcia rokowań, spór taki Strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy 
miejscowo dla Zamawiającego. 

3. Umowę sporządzono w  trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa otrzymuje 
Zamawiający, a jeden Wykonawca.     

 
Wykaz załączników do niniejszej umowy: 
1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia  
2. Oferta  wykonawcy  
3. Formularz cenowy  

 
 
 
ZAMAWIAJĄCY                                                                            WYKONAWCA 
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Załącznik nr 3  – do SIWZ  

..................................................................... 
      (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców ) 
 
 

Formularz oferty 
 

 dla   Zespołu Szkół  Nr 1 im. Stanisława Staszica  w Płońsku, 09-100 Płońsk, ul.  Sienkiewicza 8 
 
W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na   dostawy artykułów żywnościowych w 2015r.dla 
Zamawiającego  ,  
 
w zakresie  części nr  ..................... /nr właściwej części/ 

 
dotyczącej dostawy  ........................................................................................................................... 

                                           /  podać zakres dostawy wg opisu przedmiotu zamówienia/ 
 MY NIŻEJ PODPISANI  działając w imieniu i na rzecz: 

Nazwa/y(firma)albo imię i nazwisko  

Wykonawcy/ów:…………………………………………………………………………………………………………………………

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

Siedziba albo miejsce zamieszkania i adres/y  

Wykonawcy/ów:…………………………………………………………………………………………………………………………

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

nr faksu ............................................................................................................. 
 
Niniejszym składamy naszą ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. 

 
1. Oferujemy wykonanie zamówienia  w zakresie części nr ........................   
 za kwotę  brutto (wraz z podatkiem VAT)  ................................................  zł 
Słownie cena oferty......................................................................................... zł 
W cenie zawarto wszystkie koszty związane z pełnym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia. 
2. Oświadczamy, że zdobyliśmy wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty, zapoznaliśmy się ze 
specyfikacją istotnych warunków zamówienia i dokumentami przetargowymi. 
3. Oświadczamy, iż dostarczymy przedmiot zamówienia od producenta spełniającego wszystkie powszechnie 
obowiązujące w Polsce wymagania higieniczno-sanitarne. 
4. Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie określonym w Specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia.                        
5. Oświadczamy,  że  istotne postanowienia zawarte w projekcie umowy, zostały przez nas zaakceptowane. W 
przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach określonych w projekcie 
umowy, w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. 
6. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia tj. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 
7. Podwykonawcom zamierzamy powierzyć następującą część zamówienia: ………………………… 
 
 
         .............,dnia...................                         

…………………………………………… 
(własnoręczny podpis 

Wykonawcy lub osoby uprawnionej) 
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..................................................................... 
      (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców ) 

Formularz cenowy dla części nr I  
dla  Zespołu Szkół  Nr 1 im. Stanisława Staszica w Płońsku 

CZĘŚĆ  I – MIĘSO I PRZETWORY ( kod CPV 15100000-9 produkty zwierzęce, mięso i 
produkty mi ęsne) 

lp. opis przedmiotu zamówienia Ilość  
kg  

Cena 
jednostkowa 

netto zł 

Warto ść 
netto 

zł 

Stawka 
podatku 
VAT % 

Warto ść 
Podatku 
VAT zł 

Warto ść 
brutto zł 

1 Boczek surowy wieprz. 50      

2 Kości wieprzowe schabowe 350      

3 Karkówka b/k wieprz. 120      

4 Łopatka b/k wieprz. 700      

5 Schab b/k wieprz. 150      

6 Słonina wieprz 50      

7 Szynka b/k wieprz. 200      

8 Żeberka wieprz. 50      

9 Filet drobiowy 150      

10 Kurczak 350      

11 Udo  kurczaka 300      

12 Podudzie kurczaka 300      

13 Mięso wołowe b/k 100      

14 Baleron 50      

15 Kiełbasa cienka śląska 100      

16 Kiełbasa cienka podwawelska 100      

17 Kiełbasa parówkowa 100      

18 Kiełbasa krakowska 100      

19 Kiełbasa cienka zwyczajna 100      

20 Mortadela z warzywami 100      

21 Pieczeń wieprzowa 60      

22 Schab pieczony 100      

23 Indyk faszerowany 100      

24 Kaszanka  100      

25 Łopatka wędzona  60      

26 Ogonówka  wieprz.  50      

27 Parówki 90      

28 Polędwica sopocka 30      

29 Pasztet 200      
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30 Szynka wędzona  120      

31 Polędwica drobiowa 70      

32 Kiełbasa szynkowa tradycyjna 

parzona  

100      

33 Rolada drobiowa 60      

34 Smalec w kostce (200g) 500      

35 Wątróbka wieprzowa 60      

36 Szynka wiejska 80      

37 Kiełbasa żurkowa 100      

                                                                                                                                RAZEM  
 
 ....................................................,dnia.....................................                           

 
…………………………………………… 

(własnoręczny podpis 
Wykonawcy lub osoby uprawnionej) 
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..................................................................... 
      (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców ) 
 
 

Formularz cenowy dla części nr II 
dla  Zespołu Szkół  Nr 1 im. Stanisława Staszica w Płońsku 

 
 
CZĘŚĆ   II –   JAJA  ( kod CPV- 03142500-3 jaja ) 
 

 
 

lp. opis przedmiotu 
zamówienia 

Ilość 
sztuk 

Cena 
jednostkowa 

netto zł 

Warto ść 
netto 

zł 

Stawka 
podatku 
VAT % 

Warto ść 
podatku 
VAT zł 

Warto ść 
brutto zł 

 
1 

 
Jaja  świeże – klasa L 

 
10 000 szt. 

 

     

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
……………………….data…………………….                               ……………………………………...                                                               

(własnoręczny podpis 
Wykonawcy lub osoby uprawnionej) 
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..................................................................... 
      (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców ) 
 
 
 
 

Formularz cenowy dla części nr III 
dla   Zespołu Szkół  Nr 1 im. Stanisława Staszica w Płońsku 

 
 
 
 

 
CZĘŚĆ  III –  PIECZYWO ( kod CPV – 158100000-9 pieczywo świeże, wyroby 
piekarskie i ciastkarskie)  
 
 
 

lp. opis przedmiotu 

zamówienia 

Ilość 

sztuk 

Cena 

jednostkowa 

netto zł 

Warto ść 

netto 

zł 

Stawka 

podatku 

VAT % 

Warto ść 

podatku 

VAT zł 

Warto ść 

brutto zł 

1 bułeczki maślane 60g 200 szt      

2 chleb  pszenny krojony 500g 2 500 szt      

3 chleb razowy krojony 500g 700 szt      

4 bułki zwykłe 90g 12000 szt      

5 Bułka tarta 1 kg 100 kg      

RAZEM   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
……………………….data…………………….                               ……………………………………...                                                               

(własnoręczny podpis 
Wykonawcy lub osoby uprawnionej) 
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..................................................................... 
      (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców ) 
 
 

Formularz cenowy dla części nr IV 
 

dla   Zespołu Szkół  Nr 1 im. Stanisława Staszica w Płońsku 
 

CZĘŚĆ  IV – CIASTA( kod CPV – 158120000-3 wyroby ciastkarskie i ciastka) 
 
lp. opis przedmiotu zamówienia Ilość 

sztuk 

Cena 

jednostkowa 

netto zł 

Warto ść 

netto 

zł 

Stawka 

podatku 

VAT % 

Warto ść 

podatku 

VAT zł 

Warto ść 

brutto zł 

1 drożdżówki z budyniem 80g 400 szt      

2 pączki z marmoladą 70g 400 szt      

3 Ciasto drożdżowe 500 g 90 szt      

4 Rożki francuskie 50 g 300 szt      

5 Rurki z kremem 50 g 300 szt      

RAZEM   

 
 

....................................................,dnia.....................................                           
 
 
 

…………………………………………… 
(własnoręczny podpis 

Wykonawcy lub osoby uprawnionej) 
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..................................................................... 
      (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców ) 
 
 

 
Formularz cenowy dla części nr V 

dla   Zespołu Szkół Nr 1  im. Stanisława Staszica w Płońsku 
 
 

 
CZĘŚĆ   V –   JABŁKA  (kod CPV-03222321-9  jabłka) 
 
 

lp. opis przedmiotu zamówienia Ilość 
kg 

Cena 
jednostkowa 

netto zł 

Warto ść 
netto 

zł 

Stawka 
podatku 
VAT % 

Warto ść 
podatku 
VAT zł 

Warto ść 
brutto zł 

 
1 

 
jabłka 

 
2 400,00 kg 

 

     

 
 
 
 
 
 
 
 

....................................................,dnia.....................................                           
 
 
 

…………………………………………… 
(własnoręczny podpis 

Wykonawcy lub osoby uprawnionej) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 35

 
..................................................................... 
      (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców ) 
 
 

Formularz cenowy dla części nr VI 
dla   Zespołu Szkól  Nr 1 im. Stanisława Staszica w Płońsku 

 
CZĘŚĆ   VI –   POZOSTAŁE OWOCE I WARZYWA(kod CPV 03222000-3 zboże, 
ziemniaki,  warzywa,  owoce i orzechy) 
 
lp. opis przedmiotu zamówienia Ilość 

kg 

Cena 

jednostkowa 

netto zł 

Wartość 

netto 

zł 

Stawka 

podatku 

VAT % 

Wartość 

podatku 

VAT zł 

Wartość 

brutto zł 

1 arbuz 50  kg      

2 banany 150 kg      

3 buraki 600 kg      

4 cebula 250 kg       

5 gruszki 15 kg      

6 grejfruty 15 kg      

7 kiwi 50 kg      

8 kapusta czerwona 250 kg      

9 kapusta biała 400 kg      

10 Kapusta młoda   25 kg       

11 kapusta kiszona 400 kg      

12 kapusta pekińska 120 kg      

13 marchew 400 kg       

14 mandarynki 100 kg      

15 natka pietruszki pęczki 100g 200 szt       

16 ogórki kiszone 200 kg      

17 ogórek świeży 70 kg       

18 pomidory 100 kg      

19 pieczarki 100 kg      

20 papryka świeża  50 kg      

21 pietruszka korzeń. 100 kg      

22 pomarańcze 200 kg      

23 por 50 szt      

24 seler 150 kg      

25 sałata 200 szt       

26 szczypiorek pęczki 100g 50 szt      

27 śliwki świeże 20 kg      

28 rzodkiewki pęczki 200g 100 szt       

29 truskawki świeże 50 kg      

30 Ogórki konserwowe 860g 200 szt      

31 Cytryny 50 kg      

32 Koperek świeży pęczki 100g 20 szt      

33 Nektarynki 50 kg      

34 Przecier ogórkowy 500 g 150 szt      
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35 Cebula czerwona 30 kg      

RAZEM  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………….data…………………….                               ……………………………………...                                                               

(własnoręczny podpis 
Wykonawcy lub osoby uprawnionej) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 37

 
 
 
 
 

..................................................................... 
      (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców ) 
 
 
 

Formularz cenowy dla części nr VII 
dla   Zespołu Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica  w Płońsku 

 
CZĘŚĆ   VII –   PRODUKTY  MLECZARSKIE(kod CPV- 15500000-3 produkty 
mleczarskie) 
 

lp. opis przedmiotu zamówienia Ilo ść 
szt 

Cena 
jednostkowa 

netto zł 

Warto ść 
netto 

zł 

Stawka 
podatku 
VAT % 

Warto ść 
podatku 
VAT zł 

Warto ść 
brutto zł 

1 jogurt  owocowy 150g wart.odżywcza 
w 100g: wart.energet .400kJ/95kcl, 
białko 3,5g, węglowodany 14,6g, 
tłuszcz 2,5g.    

2 000,00      

2 masło śmietankowe kostka 
zaw.tł.min.74%  200g  

2 000,00       

3 Mleko spożywcze w folii 2,0 % 1l, 
mleko pasteryzowane w wysokiej 
temp.,wart.odżywcza w 100g, 
wart.energetyczna 58 kcl(243 Kj), 
białko 3g, węglowodany 4,3g, 
tłuszcz3,2 g. 

800,00 l      

4 Deser mleczno czekoladowy 150 g 600 szt      
5 ser biały twaróg półtłusty (200g)3,5% 

tłuszczu 
500 kg      

6 Jogurt pitny owocowy 310 g 300 szt      
7 ser twardy żółty salami pełnotłusty, 

gouda   
100 kg      

8 serek topiony w bloczku bez dodatków  
100g 

300 szt      

9 śmietana 30% ¼  l w folii 250 
ml,wart.energetyczna 100g 291kal 
(1218 kJ) 

1 000 szt       

10 serek wiejski granulowany  200g 600 szt      
11 Serek homogenizowany  150g 600 szt      
12 Serek  homogenizowany Danio lub 

równoważny  200g 
400 szt      

                                                                                                                                   RAZEM  
 
……………………….data…………………….                               ……………………………………...                                                               

(własnoręczny podpis 
Wykonawcy lub osoby uprawnionej) 
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..................................................................... 
      (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców ) 
 

Formularz cenowy dla części nr VIII 
dla   Zespołu Szkół  Nr 1 im. Stanisława Staszica w Płońsku 

CZĘŚĆ  VIII –   MRO ŻONE  WARZYWA, OWOCE, POTRAWY kod CPV- 
15300000-1 owoce, warzywa i podobne produkty) 
 

lp. opis przedmiotu zamówienia Ilość 
kg 

Cena 
jednostkowa 

netto zł 

Warto ść 
netto 

zł 

Stawka 
podatku 
VAT % 

Warto ść 
podatku 
VAT zł 

Warto ść 
brutto zł 

1 Pyzy ziemniaczane mrożone 2500 g 300 kg      

2 Pyzy ziemniaczane z mięsem 
mrożone 2500 g 

600 kg      

3 barszcz ukraiński mrożony  1000 g 150 kg      

4 fasolka szparagowa zielona mroż.  
1000g  

50 kg      

5 kalafior mrożony   1 000g  125 kg      

6 marchew mrożona kostka 1 000g  125 kg      

7 marchew z groszkiem mroż. 1 000g  100 kg      

8 zupa jarzynowa mrożona  1 000g  100 kg      

9 Makrela wędzona  100 kg      

10 Filet z miruny, tilapii 100 kg      

                                                                                                                           RAZEM  

 

 
 
 
 
 
 
……………………….data…………………….                               ……………………………………...                                                               

(własnoręczny podpis 
Wykonawcy lub osoby uprawnionej) 
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..................................................................... 
      (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców ) 
 
 

Formularz cenowy dla części nr IX 
dla   Zespołu Szkół  Nr 1 im. Stanisława Staszica w Płońsku 

 
CZĘŚĆ   IX  –   RÓŻNE  ARTYKUŁY  ŻYWNOŚCIOWE (kod CPV- 15200000-0 ryby 
przetworzone i konserwowane; 15300000-1 owoce warzywa i podobne produkty; 
15400000-2 oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne; 15600000-4 produkty przemiału 
ziarna, skrobi, i podobne produkty; 15800000-6 różne produkty spożywcze) 
 

lp. opis przedmiotu zamówienia Ilość 
szt 

Cena 
jednostko
wa netto zł 

Warto ść 
netto 

zł 

Stawka 
podatku 
VAT % 

Warto ść 
podatku 
VAT zł 

Warto ść 
brutto zł 

1 ananasy w puszce plastry  565 g 20 szt      
2 cukier puder  400g 60 szt      
3 budyń  64g bez cukru na ¾ l mleka  200 szt      
4 brzoskwinie w puszce połówki  820g 20 szt      
5 Bułki maślane 100 szt      
6 cynamon        20g 10 szt      
7 chrzan      160g, skład: chrzan -90 %, 

cukier, ocet spirytusowy, woda, sól, kw. 
cytrynowy, regulator kwasowości, olej 
roślinny, mleko w proszku, substancje 
konserwujące E- 223   

50 szt      

8 dżem niskosłodzony różne smaki  280g. 
Sporządzony z 40g owoców na 100g 
produktu 

1 000 
szt 

     

9 przyprawa do mięsa   200 g 50 szt      
10 czekolada truskawkowa   100g 200 szt      
11  Delikatna pianka w czekoladzie 420g, 

wartości odżywcze w 100 g ,wartość 
energetyczna  440,00 kcal 
Białko 2,80 g 
Węglowodany  58,50 g 
Tłuszcz 21,30 g 

100 szt      

12 Biszkopty z galaretką w polewie 
czekoladowej    147g 

100 szt      

13 Płaty śledziowe 100 kg      
14 Batonik czekoladowy -  wafel pokryty 

czarną czekoladą wypełniony nadzieniem 
mleczno-orzechowym. 43g, wartości 
odżywcze w 100 g: wartość energetyczna 
 570,00 kcal 
Białko  9,80 g 
Węglowodany  48,20 g 
Tłuszcz 37,50 g 

300 szt      

15 cukier 1kg 1000 kg      
16 cukier waniliowy    32g 100 szt      
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17 groszek konserwowy puszka z otwarciem 
400g 

200 szt      

18 herbata  granulowana  90g 400 szt      
19 fasola  400g 300 szt      
20 herbata rozpuszczalna owocowa różne 

smaki 300g 
150 szt      

21 groch  400g 300 szt      
22 galaretki różne smaki   79g 800 szt      
23 kisiel  bez cukru na ¾ l wody 58g (różne 

smaki) 
500 szt      

24 kakao  100g, wart.odżywcza w 100g 
produktu: wart.energetyczna 
1276kJ/307kcl, białko 20,4g, 
węglowodany 15,6g, tłuszcz 11g   

200 szt      

25 koncentrat pomidorowy 30% 190g, 
wart.odżywcza w 100g produktu: 
wart.energetyczna 435kJ/104kcl, białko 
5,6g, węglowodany 16,7g, tłuszcz 1,5g   

500 szt      

26 kwasek cytrynowy 20g 250 szt      
27 kukurydza w puszce z otwarciem  400g 200 szt      
28 Przyprawa warzywna do zup, potraw 

mięsnych i ryb 200g 
200 szt      

29 kasza manna  1kg 50 kg      
30 kasza gryczana  400 g 150 szt      
31 kasza jęczmienna średnia       400 g 50 szt      
32 bulion rosołowy w kostkach  180g 200 szt      
33 ketczup  500g, (łagodny/pikantny)skład: 

koncentrat pomidorowy 30%, cukier, 
cebula 7%, skrobia kukurydziana, 
substancja zagęszczająca, ocet, kwasek 
cytrynowy – regulator kwasowości, sól, 
przyprawy. wart.odżywcza w 100g 
produktu: wart.energetyczna 429kJ/101kcl, 
białko 1,9g, węglowodany 22,5g, tłuszcz 
0,4g   

500 szt      

34 Kasza jęczmienna pęczak 400 g 200 szt      
35 liść laurowy     6g 100 szt      
36 mąka  pszenna  tortowa typ.500 1kg 700 kg      
37 mąka ziemniaczana  1kg 10 kg      
38 makaron nitka średnia   800g 100 szt      
39 Makaron świderki, łazanki, świderki, 

wstążka  500g 
200 szt      

40 makaron zacierkowy  250g 100 szt      
41 margaryna w kostce do gotowania, 

pieczenia i smażenia 250g. o zmniejszonej 
zawartości tłuszczu(tł.60%), skład:oleje i 
tł. roślinny, utwardzacz, woda, sól, subst. 
konserw., subst. wzbogacaj. 

350 szt      

42 Majonez stołowy 320ml zawartości tł. 
70%, wart.odżywcza w 100g produktu: 
wart.energetyczna 2715kJ/648kcl, białko 
0,9g, węglowodany 3,5g, tłuszcz 70,0g    

200 szt      



 

 41

 

43 miód prawdziwy wielokwiatowy 260g 
wart.odżywcza w 100g produktu: 
wart.energetyczna 1350kJ/318kcl, białko 
0,3g, węglowodany 79,5g, tłuszcz 0,0g    

80 szt      

44 majeranek  10g 150 szt      
45 musztarda sarepska      180ml. 150 szt      
46  Krem czekoladowy do smarowania z   

orzechami laskowymi, szklanka 230g. 
skład: cukier, olej roślinny, orzechy 
laskowe(13%), kakao w proszku o 
obniżonej zaw. tł.(7,4%), mleko odtłuszcz. 
w proszku5%.  

150 szt      

47 Płatki kukurydziane 225g 80 szt      
48 olej jadalny 1 l z pierwszego tłoczenia, 

filtrowany na zimno. wart.energetyczna 
3700kJ/900kcl 

150 szt      

49 pieprz czarny mielony 15g 400 szt      
50 Pieprz ziarnisty15g 

 
200 szt      

51 Przyprawa gros 30 g 50 szt      
52 Sól miałka 1kg 300 szt      
53 soki marchewkowe 330ml (różne smaki) 500 szt      
54 Soki owocowe w kartonikach 200 ml 400 szt      
55 sos do spaghetti w słoiku  300g 100 szt      
56 Sos słodko-kwaśny w słoiku  350g 100 szt      
57 ryba w pomidorach puszka  300 g 200 szt      
58 tuńczyk w sosie własnym 170 g 100 szt      
59 ryż w saszetkach   4x100g 250 szt      
60 ryż zwykły 1kg 100 kg      
61 ziele ang.  w ziarnach   14g 200 szt      
62 zupa biały barszcz w proszku 66g 150 szt      
63 napoje w kartonikach ze słomką  200ml 

różne smaki 
100 szt      

64 Pasztecik drobiowy 155g  wart.odżywcza 
w 100g produktu: wart.energetyczna 
760kJ/184kcl, białko 7g, węglowodany 4g, 
tłuszcz 16g    

350 szt      

65 Paprykarz szczeciński 300g 200 szt      
66 Czekolada z orzechami 160g 100 szt      
67 Chałwa 50 g 200 szt      
68 Sezamki 32 g 500 szt      

                                                                                                RAZEM  
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………….data…………………….                               ……………………………………...                             

(własnoręczny podpis 
Wykonawcy lub osoby uprawnionej) 
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..................................................................... 
      (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców ) 
 
 

Formularz cenowy dla części nr X 
dla   Zespołu Szkół  Nr 1 im. Stanisława Staszica w Płońsku 

 
 
CZĘŚĆ   X –   ZIEMNIAKI ( kod CPV 03212100-1 ziemniaki) 
 
 
 

lp. opis przedmiotu 
zamówienia 

Ilość 
kg 

Cena 
jednostkowa 

netto zł 

Warto ść 
netto 

zł 

Stawka 
podatku 
VAT % 

Warto ść 
podatku 
VAT zł 

Warto ść 
brutto zł 

1 Ziemniaki  9000kg 
 

     

2 Ziemniaki młode 100 kg      
RAZEM  

 
 
 
 
 
 
 
……………….data…………………….                                
 
 

……………………………………...                                                               
(własnoręczny podpis 

Wykonawcy lub osoby uprawnionej) 
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Załącznik Nr 4 do SIWZ 

/Nazwa Wykonawcy  
  pieczęć firmowa/ 

 
 
 
 

Zespół Szkół Nr 1 
 im. Stanisława Staszica w Płońsku 
 ul. Sienkiewicza 8 
  09 – 100 Płońsk 

 
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na dostawę artykułów żywnościowych w 2015r. CZĘŚĆ NR….... dla Zespołu 
Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica   w Płońsku, składam/my następujące : 
 

OŚWIADCZENIE 
 
Oświadczam/my, że spełniam/my warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego, o których mowa w art. 22 ust. 1  ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.  ) dotyczące: 
 

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej przedmiotem zamówienia 

działalności lub czynności, jeżeli 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, 

 
 
 
 
 
 

....................................................    ........................................... 
/miejscowość i data/     (własnoręczny podpis 

Wykonawcy lub osoby uprawnionej) 
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Załącznik Nr 5 do SIWZ 
 

Nazwa Wykonawcy   
  pieczęć firmowa/ 

 
 

 
                                                                                                 

Zespół Szkół  Nr 1 
                                                                                                       im. Stanisława Staszica  w Płońsku 
                                                                                                       ul. Sienkiewicza 8   
                                09 – 100 Płońsk 
 
 
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na dostawę artykułów żywnościowych w 2015r. CZĘŚĆ NR….... dla Zespołu 
Szkół  Nr 1 im. Stanisława Staszica w Płońsku, składam/my następujące : 

OŚWIADCZENIE 
 
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z powodu okoliczności, o których mowa w art. 24 ust.1 
ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.-Dz. U. z 2013  poz. 907 ze zm.). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

....................................................    ........................................................ 
/miejscowość i data/             (własnoręczny podpis 

Wykonawcy lub osoby uprawnionej) 
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Załącznik Nr 6 do SIWZ 

/Nazwa Wykonawcy  
  pieczęć firmowa/ 
 

                                                                                                  
Zespół Szkół  Nr 1 

                                                                                                       im. Stanisława Staszica  w Płońsku 
                                                                                                       ul.  Sienkiewicza 8 
         09 – 100 Płońsk 
 

 
 

Lista/ Informacja 
o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy   

Prawo zamówień publicznych (t. jedn. z 2013 r., Dz. U. poz. 907 ze zm.) 
 
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na dostawę artykułów żywnościowych w 2015r. CZĘŚĆ NR….... dla Zespołu 
Szkół  Nr 1 im. Stanisława Staszica w Płońsku, oświadczam/y, że: 
 

- nie należę/ymy do grupy kapitałowej* 
- należę/ymy do grupy kapitałowej i przedstawiam/y poniżej listę podmiotów należących 

do tej samej grupy kapitałowej* 
 

Lista podmiotów: 
1………………………………………….         
   (nazwa podmiotu i adres siedziby) 

 
2…………………………………………. 
           (nazwa podmiotu i adres siedziby) 

 
3…………………………………………. 
           (nazwa podmiotu i adres siedziby) 

 
               itd. 
*niepotrzebne skreślić 

 
 
 

....................................................    .............................................. 
/miejscowość i data/    (własnoręczny podpis 

Wykonawcy lub osoby uprawnionej) 
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Załącznik Nr 7 do SIWZ 

                                                                                                    
Zespół Szkół  Nr 1  

                                                                                                       im. Stanisława Staszica w Płońsku 
                                                                                                       ul.  Sienkiewicza 8 
         09 – 100 Płońsk 

 
Zobowiązanie innego podmiotu do oddania Wykonawcy, o którym mowa w art. 26 ust.2b ustawy 

Pzp 
do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia na 
podstawie art. 26 ust. 2b ustawy – Prawo zamówień publicznych w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów 
żywnościowych w 2015r. CZĘŚĆ NR….... dla  Zespołu Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica   w 
Płońsku 

 
Nazwa podmiotu udostępniającego:    
………………………………………………………………………. 
Adres: 
………..…………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………..…………………. 
................................................................................................................................................................... 

(Nazwa i adres podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby) 
 

oświadczam/my , że zobowiązuję/my się do oddania na rzecz Wykonawcy: 

Nazwa Wykonawcy:                          .............................................................................  

Adres Wykonawcy: .............................................................................  
 
do dyspozycji niezbędnych zasobów: 
1. wiedza i doświadczenie* 

………………………………………………………………………………………………… 
2. potencjał techniczny*: 
 …………………………………………………………………………………………..…. 
3. osoby zdolne do wykonania zamówienia*: 

…………………………………………………………………………………………… 
4. zdolności ekonomiczne i finansowe* 

…………………………………………………………………………………………….. 
* niepotrzebne skreślić 
 
przy wykonywaniu zamówienia w ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz 
załączamy dowody, dokumentujące że wykonawca zamówienia będzie z nich korzystał w zakresie w 
nich określonym. 
 
…………………………………… 
Miejscowość i data 
 

 
W imieniu udostępniającego: 
 
 

…………………………………………………………… 
(podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych  

do reprezentowania podmiotu udostępniającego) 
 

W imieniu Wykonawcy: 
 
 

…………………………………………………………. 
(podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych  
do reprezentowania wykonawcy/wykonawców  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia) 

 
 


