
Dostawa artvkul6w sooZvwczvch do stof6wki ZesDofu Plac6wek Oswiatowvch Nr 1

Zesp6t Plac6wek O§wiatowych Nr 1
w Bialymstoku

ul. Dobra 3,15-034 Bialystok

w Bialvmstoku .15-034 Bialvstok. ul. Dobra 3

Bialystok    29.12.2020 r.
ZPO1.26.3.2020

SPHCYFIKACJA  ISTOTNYCH WARUNK6W ZAM6WIENIA

Zespolu Plac6wek O§wiatowych Nr 1 w Bialymstoku, ul. Dobra 3, 15-034 Bialystok
REGON 386709067; e-mail: apol @um.bialystok.pl

zwany  dalej  ZAMAWIAJACYM,  zaprasza  do  skladania  ofert  w  trybie  przetargu  nieograniczonego
zgodnie  z  art.  39 ustawy  z  dnia  29  styczmia  2004r.  Prawo  zam6wieri publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.,

poz.1843)   zwana   dalej   ustawa   Pzp,   o   wartdsci   szacunkowej   mniejszej   niz   kwoty   okredlone
w przepisach wydanych na podstawie art.  11 ust. 8 ustawy Prawo zam6wieri publicznych, na wykonanie
nastepujacego zam6wienia:

„Dosta[wa a[rtykul6w spozywcz;ych do stol6whi  Zespalu Plac6wek Oiviatowych Nr 1
w Biakymstoku,  15-034 Bialystok, ul. Dobra 3"

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAM6WIENIA

1.   Plzedmiotem   zam6wienia  jest   sukcesywna   dostawa   artykul6w   spozywczych   do   sto[6wki   Zespolu
Plac6wek O§wiatowych Nr 1 w Bialymstoku w miare zglaszanego plzez Zamawiajacego zapotrzebowania
przez 12 miesiecy od daty zawarcia umowy (wylaczajap okres wakacji, ferii zimowych, plzerw twiatecznych
lub  innych  sytuacji, kt6rych nie  dalo  sie wczesniej  plzewidzie6, w  szczeg6lno§ci wprowadzenie obostrzeh
zwiQzanych z epidemia COVI - 19) na nikej podane gmpy ariykul6w spozywczych zgodnie z CPV
Z¢d¢#!.e #r I R6Zne produkty spozywcze -chleb i pieczywo -CPV15800000-6 wg zalapznika ur ldo SIWZ,
Z¢d¢j!fe #r 2 R6Zne produkty spozywcze  -CPV-15800000-6 wg zalacznika nr 2 do SIWZ,
Z¢d¢#z.e #r 3 Produlrty zwierz?ce, mi?so i produkty mi?sne -CPV-15100000-9 wg zalapznika nr 3 do SIWZ,
Z¢d¢r!fe mr 4 Produkty zwierz?ce, mi?so i produkty mi?sne -CPV- 15100000-9 wg zalacznika nr 4 do SIWZ,
Z¢d¢#fe #r 5  Produkty mleczarskie -CPV 15500000-3 wg zalacznika ur 5 do SIWZ
Z¢d¢j®fe mr 6  0woce i warzywa -CPV -03220000-9 wg zalacznika nr 6 do SIWZ
Z¢d¢#fe #r 7 Ryby i przetwory rybne -CPV -15200000-0 wg zalacznika in 7 do SIWZ
Z¢d¢#fe #r 8  Mozonki {PV-15300000-1 wg zalapznika ur 8 do SIWZ

Dla dostaw opisanych przez Zamawiajacego standardy jakosciowe nie sa ustalane indywidualnie przez
Zamawiajapego  na  jego  konkretne  potrzeby,  ale  Zamawiajapy  zaspokaja  swoje  potrzeby  poprzez
nabywanie   towar6w   og6lnie   dost?pnych,   powszechnie   oferowanych,   takich  jakie   sa  oferowane
wszystkim,   ewentualnie  zainteresowanym  ich  zakupem.   R6Znia  si?  tylko  cena  nabycia.   Dostawy
powszechnie   dost?pne   to   takie,   kt6re  jako   dobra   populame   sa   wsz?dzie   na   r)mku   oferowane
i wykonywane przez wszystkich wykonawc6w  dzialajacych w okreslonej  branzy.  Mozna je nabywa6
bez  wzgledu  na  miejscowo§6  i  czas.  Zamawiajapy  uwzgl?dnil  koszty  ponoszone  w  calym  okresie
korzystania   z   przedmiotu   zam6wienia  poprzez   opisany   spos6b   dostawy   na   koszt  Wykonawcy,
wymagania dotyczape okresu przydatno§ci do spozycia oferowanych produkt6w, gramatur? produkt6w,
spos6b   pakowania>   zastrzezenje   zmjeTinoscj   i]oscj   zamawianych   prodiikt6w   a   przede   wszystkim
niezmienno§6   oferowanej   ceny   w   okresie   realizacji  umowy  z  zastrzezeniem   zmian  ustawowych
wysoko§ci  obowiazujacej  stawki  Vat  oraz  waloryzacji  cen jednostkowych  na  podstawie  wskainika
ogloszonego przez GUS

2.  Zamawiajacy dopuszcza skladanie ofert cze§ciowych na zadania nr 1,2,3,4,5,6,7,8

Kazda   cz?§6   zam6wienia   b?dzie   oceniana   oddzielnie.   Wykonawca   rna   prawo   zlozy6   ofert?   na
poszczeg6lne  zadania  tj.   i,2,3,4,5,6,7,8,  W  przypadku  skiadania  ofert  na  caly  zakres  zam6wienia,
oferowana cen? nalezy przedstawi6 oddzielnie na poszczeg6lne cz?§ci zam6wienia.
Oferta musi by6 kompletna w kazdej cze§ci zam6wienia.
Nie   uwzgl?dnienie   w   ofercie   chociazby  jednej   pozycji   z   asortymentu   artykul6w,   okre§lonych
w zalapznikach skutkowa6 b?dzie odrzuceniem oferty.
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Dostawa artykul6w spozywczych do stof6wki Zespofu Plac6wek Otwiatowych Nr 1
w Biaivmstoku `  15-034 Biaivstok` ul. Dobra 3

3.  Zamawiajacy wymaga

Dostarczane  sukcesywnie  partie  towaru  b?da  odpowiednio  opakowane  i  oznakowane  o  najwyzszej
jakosci z wainym terminem przydatnosci do spozycia - termin przydatndsci hue moze bye kr6tszy niz
70% terminu przewidywanego przez producenta i posiada6 b?da aktualne §wiadectwa dopuszczajape do
spozycia i sprzedady, dostawca dostarczy je ka2dorazowo Zamawiajapemu na jego wezwanie.

a)    Wykonawca  udzieli  Zamawiajapemu  gwarancji jakosci  zdrowotnej  i  trwalo§ci  dostarczonej
Zywno§ci do daty minimalnej trwalo§ci lub terminu przydatno§ci do spodycia, okre§1onych na
czytelnych etykietach.

b)   Wykonawca zagwarantuje Zamawiajapemu, Ze dostarczona dywno§6 b?dzie wolna od wad.
c)    Wykop.awca zagwaran+tuje, 2e dostarczone prodrkt.y Zywnosciowe spe{niajq wymogi okreslone

przepisami ustawy  z 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczehstwie Zywno§ci i Zywienia (Dz.U. z 2020
poz.202l)  oraz  akt6w  wykonawczych  do  niej.  Kazdy  produkt  winny  bye  wyprodukowany
i   wprowadzony   do   obrotu   zgodrie   z   normami   systemu   HACCP.   Produkty   maja   bye
oznakowane  zgodnie  z  wymogami  rozporzadzenia  w  sprawie  znakowania  poszczeg6lnych
rodzaj6w §rodk6w spozywczych  (  Dz.  U.  2015  poz.29 ) tzn.  musza zawiera6:  nazw?,  wykaz
i ilos6 sk[adnik6w lub kategorii skladnik6w,  zawartos6 netto w opakowaniu, dat? minimalnej
trwafo§ci  lub  terminu  przydatno§ci  do  spozycia,  warunki  przechowywania,  firm?  i  adres
producenta.

d)    Przez  caly  okres  realizacji  umowy  Wykonawca  musi  posiadac  decyzj?  wla§ciwego  organu
Inspekcji Weterynaryjnej lub Pahstwowej Inspekcji Sanitamej dotyczaca mozliwosci produkcji
lub obrotu danego produktu b?dapego przedmiotem zam6wienia.

e)    Wymagania jakie powinien speini6 Wykonawca w zakresie opakowah: poje]rmiki plastikowe,
z  pokrywami,  czyste,  bez  obcych  zapach6w,  powinny  bye  przeznaczone  tylko  dla jednego
asortymentu,   elementy   powirmy   bye   ulozone   w   opakowaniu   w   spos6b   niepowodujapy
deformacji i zapewniaj acy estetyczny wyglad gotowego wyrobu.

I)    Przy kazdej  dostawie Wykonawca przedstawi „Handlowy dokument identyfikacyjny" zgodnie
z ustawa z  16 grudnia 2005r.  o produktach pochodzenia zwierz?cego (Dz.U.  2020 poz.1753).
na  Zadanie  Zamawiajapego,  Wykonawca  zobowiazany jest  przedlozy6  certyfkat  wdrozenia
systemu bezpieczeristwa Zyuno§ci pochodzenia zwierz?cego HACCP lub r6wnowainy.

g)    dostarczony asortyment winien bye dobrej jako§ci w gatunku pierwszym, oraz spelnia6 -
ry zaleino§ci od zacferowanej przez Wykonawpe cze§ci zan6wienia - vymagania wyniktjape
z obowiazujacych przepis6w prawa, w szczeg6lno§ci okre§lone:
1) w ustawie  z  dnia 25  sierpnia 2006  r.  o bezpieczei'istwie Zywno§ci  i Zywienia ( Dz.U.  2020
poz.2021)
2)  w  ustawie  z  dnia  21  grudnia  2000  r.  o jako§ci  handlowej  artykul6w  rolno-spozywczych
(Dz.  U.  z 2001  nr 5 poz. 44 z p6z.zm.)
3) w ustawie z dnia  16 grudnia 2005  r.  o produktach pochodzenia zwierz?cego  ( Dz.U.  2020
poz.  1753)
4) Roxporzadzenie (WE)  852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004
r. w sprawie higieny Srodk6w spozywczych ( Dz.Urz. UE L 139 z p6in. zm.)
5) Roaporzadzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23  gnldnia 2014 r.  w sprawie
znal{owania poszczeg61nych rodzaj6w §rodk6w spozywczych (Dz. U. z 2015 r. poz.29)
6)   Rozporzadzenia  Ministra  Zdrowia  z  dria  26   lipca  2016   r.   w  sprawie  grup   §rodk6w
spozywczych  przeznaczonych  do  sprzedazy  dzieciom  i  mlodziedy  w  jednostkach  systemu
o§wiaty oraz wymagari, jakie musza spehaia6 §rodki spozywcze stosowane w ramach Zywienia
zbiorowego dzieci i mlodziezy w tychjednostkach (Dz.U. z 2016 poz.1154)

h)  Pracownicy Wykonawcy  majapy  bezpo§redni  kontalct  z  dostarczana  na  rzecz  Zamawiajapego
Zywnosci? musza posiada6 alrfualne okre§lorie przepisami o cLhorobach zakainych i zakazeniach
- orzeczenie lekarskie  do  cel6w sanitamo - epidemiologicznych o braku przeciwwskazari  do
wykonywania prac, przy wykonywaniu kt6rych istnieje mozliwo§6 przeniesienia zaka2enia na
inne  osoby.  Zgodnie  z art.  59  ustawy z  dnia 25  sielpnia 2006  r.  o beapieczeristwie  Zywno§ci
i Zywienia (Dz.U. z 2020 poz. 2021) podmioty dzialajace na rynku spozywczym sa obowiazane
przestrzega6 w zakladach wymagah higienicznych okre§1onych w roxporzadzeniu ur 852/2004
Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  z  dnia  29  kwietnia  2004  r.  w  sprawie  higieny  §rodk6w
spozywczych.
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4. Wymogi dodatkowe:

-  dow6z na koszt i ryzyko transportem dostawcy do magazynu Zamawiajapego
-  forma platno§ci - przelew

Ilosci  podane  w  zalacznikach  1,  2,  3,  4,  5,  6,  7,  8  sa  szacunkowe  i  moga ulec  zmianie.  Dotyczy to
zmniejszenia   lub   zwi?kszenia   ilo§ci   zamawianego   towaru.   Z   tego   tytufu   Wykonawcy   nie   b?da
przyshigiwaly  Zadne  roszczenia wobec  Zamawiajacego.  Zam6wienia odbywa6  si?  beda  sukcesywnie,
dokonywane faxem lub telefonicznie w dni powszednie z wylapzeniem okresu wakacji, ferii zimowych,
przerw §wiatecznych lub innych sytuacji,  kt6rych nie dado sic wcze§niej  przewidzie6,  w szczeg6lno§ci
wprowadzenia  obostrzeri   zwiapanych   z   epidemia   COVID-19,   kt6re   zrmiejszaja   zapotrzebowanie
stol6wki w produkty spozywcze.

11.   ZAMAWIAJACY NIE  DOPUSZCZA  SKLADANIA  OFERT WARIANTO\VYCH.

Ill. WYMAGANY TERMIN REALIZACJI ZAM6WIENIA

Wymagany termin realizacji zam6wienia:  12 miesi?cy
Od 01 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r.
Wylq?z?]qc okres yak?cji, i;erii zim.owych, przerw ±wicitecznych +ul innych sytuacji, kt6rych nie dado sie

¥czesniej  przewidzie6,  w  5zczeg6lnosci  wprowadzenia  obostrzeh  zwiqzanych  i  epideiniq  COVID-l§,
kt6re zrrmjejszajq zapotrzebowanie stol6wki w produl:1y spogivcze.

IV.                OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFHRTY
1.    Cena oferty powinna obejmowa6 peiny zakres  dostaw okre§lonych w rozdziale I niniejszej  SIWZ

i zawiera6 wszystkie elezrtenty pLiezb?drie do wykoriania przedmiotu zam6wieLi.Lia.
2.    Cena  rna bye  wyrazona w  zlotych polskich  netto  i  brutto  z  uwzgl?dnieniem  naleznego  podatku

VAT.
3.    Dla  por6wnania  ofert  Zamawiajapy  przyjmuje  cen?   ofertowa  brutto  za  realizacj?  przedmiotu

zan6wienia  obliczona  na  podstawie  formularza  cenowego  wskazana  w  formularzu  ofertowym
(zalapznik Nr 1 do Srwz).

V.                  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWAN-IA OFERTY

1.    Dokumentv zawarte w ofercie:
1)    Formularz ofertowy -Zalapznik nr 1  do SIWZ;
2)    Formularz cenowy na dostaw? do SIWZ (Zalapzlriki nr 1,2,3,4,5,6,7,8);
3)    Pehaomocnictwo - w przypadku, gdy oferta zostala podpisana przez pehaomocnika lub gdy oferta

zostala zlozona przez wykonawc6w wsp6lnie ubiegajacych si? o udzielenie zam6wienia zgodnie
z art. 23 ustavy Pap;

4)    O§wiadczenia i dokumenty> o kt6rych lriowa w rozdz. VI i  VII  niniejszej SIWZ;
2.    Wykonawcy   musza   przedstawi6   tre§6    oferty    odpowiadajapa   tre§ci    Specyfikacji    Istotnych

Warunk6w Zam6wienia.
3.    Wykonawca rna prawo zlozy6 tylko jedna ofert? na kazda cz?§6 zam6wienia.
4.    Zamawiajapy Zada  wskazania przez  wykonawc?  w  ofercie  cz?§ci  zam6wienia,  kt6rej  wykonarie

powierzy podwykonawcom.
5.    Oferta  powinna  bye  napisana  w j?zyku  polskim,  na  maszynie  do  pisania,  komputerze  lub  inng

trwala i czytelna technika oraz podpisana przez osob9 upowazniona do reprezentowania firmy na
zewngtrz i zaciagania zobowiapari w wysoko§ci odpowiadajapej cenie oferty.

6.    Upowaznienie  do  podpisania  oferty  powinno  by6  dolaczone  do  oferty,  o  ile  upowaznienie  nie
wynika z  irmych  dokument6w  dofaczonych  do  oferty.  Upowaznienie  (peinomocnictwo) powirmo
bye przedstawione w formie orvginalu lub notarialnie Do§wiadczonei kopii.

7.    W przypadku wykonawc6w wsp6lnie ubiegajacych si? o udzielenie zam6wienia oraz w przypadku
innych podmiot6w,  na zasobach kt6rych wykonawca polega na zasadach okre§lonych w art.  22a
ustawy  Pap,  kopie  dokument6w  dotyczapych  odpowiednio  wykonawcy  lub  tych  podmiot6w  sa
po§wiadczanc za zgodnos6 z oryginalczri odpowicdriio przcz wykonawcQ lub tc podmioty.
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Dostawa artykul6w spozywczych do stof6wki Zespofu Plac6wek Otwiatowych Nr 1
w Bialvmstoku `  15-034 Bialvstok. ul. Dobra 3

8.    Wraz  z  oferty  wykonawca  sklada  o§wiadczenie  o  nie  podleganiu  wykluczeniu  i  o§wiadczenie
o  speinieniu  warunk6w udziafu  w postepowaniu  oraz  dokumenty potwierdzajape  spehiienie tych
warunk6w.

9.    Dokumenty  zalapzone  do  oferty  powinny  by6  przedstawione  w  formie  oryginafu  lub  kserokopii
potwierdzonej  za  zgodno§6  z  oryginalem  przez  Wykonawc?  toodpisuje  osoba  upowazniona  do
podpisywania oferty).

10.  Kazda zapisana strona oferty oraz zafaczonych o§wiadczeri i dokument6w musi by6 ponumerowana
kolejnymi numerami, a wszystkie kartki oferty musza by6 spique w spos6b trwaly.

1 1 .  Wszelkie poprawki lub zmiany w tek§cie oferty musza bye parafowane wlasnor?cznie przez osobe
podpisujapa ofert?.

12.  Oferte naledy7 zZozy6 w dwdeh kopertach:

- kopert? zewngrzna nie oznakowana nazwa oferenta naledy zaadresowat
Zesp6I Plac6wek O§wiatowych Nr 1 w Bialymstoku, ul. Dobra 3,15ro34 Bialystok

OFERTA W POSTEPOWANIU NA:

Dostow? artykul6w spozywceych do stoldwke Zespotu Plac6wek O§wiatowych Nr 1 w Bialymstoha

Nie otwiera6 przed dniem  19.01.2021  r. godz.10.00
-koperta wewngrzna oprdez opisu j.w.  winna zawiera6 nazw? i acres oferenta

13.  Wykonawca mo2e wprowadzi6 zmiany lub wycofa6 zlozong przez siebie ofert? pod warunkiem, Ze
Zanawiajapy otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed
uplywem terminu skladania ofert.  Powiadomienie o wprowadzeriu zmian lub wycofaniu musi by6
zlozone wg takich samych zasadjak skladana oferta. Koperta powinna zosta6 dodatkowo oznaczona
ZMIANA"   1ub   „WYCOFANIE".   Wykonawca   rie   moze   wycofa6   oferty   ani   wprowadzi6

jakichkolwiek zmian tre§ci oferty po uplywie terminu skladania ofert.
14.  Oferta oraz wszelkie o§wiadczenia i zaswiadczenia dolapzone do niej  sa jawne w tlybie art. 96 ust.

3   ustawy,   z   wyjatkiem   informacji   stanowiapych   tajemnic?   przedsi?biorstwa   w   rozumieniu
przepis6w   o   zwalczaniu   nieuczciwej   konkurencji,   a   Wykonawca   skladajap   ofert?   zastrzegl
w  odniesieniu  do  tych  irformacji,  Ze  nie  moga  by6  one  udost?prione.  Informacje  zastrzezone
powinny bye w spos6b trwaly oddzielone i oznaczone jako cze§6 nieiawna oferty.

15 .  Wykonawcy ponosza wszelkie koszty zwiqzane z przygotowaniem oferty.
16.Skhadanie ofert przez Wykonawc6w wsp6lnie ubiega_iacych si? o udzielenie zam6wienia:

I)   Wykonawcy moga wsp6lnie iibiega6 si? o zan6wienie publiczne (dotyczy wsp6!nik6w sp6Iki
cywilnej  oraz  konsorcjum).  W takim przypadku  Wykonawcy ustanawiaja peinomocnika do
raprezentowania   ich   w  post?powaniu   o   udzielenie   zam6wienia  albo   do   reprezentowania
w  postapowaniu  i  zawarcia  umowy  w  sprawie  zam6wienia  publicznego  (pelnomocnictwo
nalezy dolaczy6 do oferty).

2)   Dokument peinomocnictwa okreslajapy jego zakres powinien bye przediozony w oryginale lub
kserokopii   potwierdzonej   za  zgodno§6   z   oryginalem   przez   notariusza  i   podpisany  przez
mocodawc? (osob? fizyczna lub osoby reprezentujape osob? prawna).

3)   Wszelka   korespondencja   oraz   rozliczenia   dokonywane   b?da   wylapznie    z    podmiotem
wystapuj acym j ako reprezentant pozostalych -peinomocnikiem.

4)   Wypeiniajap  formularz  ofertowy  oraz   inne   dokumenty  powofujape   sie   na  „Wykonawc?"
w miejsou „nazwa i adres Wykonawcy" nalezy wpisa6 dane dotyczape Wykonawc6w wsp61nie
ubiegajapych si? o zam6wienie.,

5)   Zamawiajapy b?dzie Zqdat od Wykonawcy, kt6rego oferta zostala wybrana, przed podpisaniem
umowy   w   sprawie   zam6wienia  publicznego,   umowy   regulujapej   wsp6dyrac?   podmiot6w
rtyapujapych wsp6hie.

VI. DOKo#]SANIWAW#LE#°s¥ELREE###wP£#P8#:ANIU   ORAZ   opts   sposoBu

1.    0 udzie]enie zam6wienia moga ubiega¢ sic Wvkonawcv. kt6rzv nie Dodleqaia wvk]uczeniu na
Dodstawie art. 24 ust.1 i 5 ustawv PzD oraz sl)elniaia warunki dotvczace:
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Dostawa artvkul6w sooZvwczvch do stof6wki Zesoohi Plac6wek Oswiatowvch Nr 1
w -Biaivmst-oku .  15-034 Biaivst-ok. ul. Dobra 3

a)    posiadania uprawnieh  do  wykonywania  okre§1onej  dzialalnosci  lub  czynno§ci, jezeli  przepisy
prawa nakladaj a obowiazek ich posiadania,

b)    posiadania wiedzy i do§wiadczenia,
c)    dysponowania odpowiednim potencjalem technicznym  oraz osobami  zdolnymi  do wykonania

zan6wienia,
d)    znajduja si? w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajapej wykonanie zam6wienia

2.       Ocena  speinienia  warunk6w  wymaganych  od  wykonawc6w  zostanie  dokonana  wg  formuly
„spctnia -nie spelnia".

3.       Nie   spehienie   chociazby  jednego   warunku,   skutkowa6   b?dzie   wykluczeniem   wykonawcy
z post?powania.

4.       Zgodnie z art.. 24 ust. 4 ofert? wykozi.awcy wykluczonego uznaje si? za odrzuconq.
5.       Zamawiajapy wykluczy z post?powania, na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy, Wykonawc?:

1)   w    stosunku    do    kt6rego    otwarto    likwidacj?,    w    zatwierdzonym    przez    sad    ukladzie
w   post?powaniu   restrukturyzacyjnym   jest   przewidziane   zaspokojenie   wierzycieli   przez
likwidacj? jego  majatku  lub  sad  zarzadzil  likwidacj?  jego  majatku  w  trybie  art.  332  ust.   1
ustawy z dnia 15 maja 2015 r. -Prawo restrukturyzacyjne (Dz.  U. z 2015 poz.  978 ze zm.) lub
kt6rego  upadlo§6 ogloszono,  z wyjatkiem  wykonawcy,  kt6ry po ogloszeniu upadlosci  zawari
uklad   zatwierdzony   prawomocnym   postanowieniem   sadu,   jezeli   uklad   nie   przewiduje
zaspokojenia wierzycieii przez iikwidacj? majatku upadzego, chyba Ze sad zarzadzii likwidacje
jego majatku  w trybie  art.  366 ust.  1  ustawy z  dnia 28  1utego  2003  r.  - Prawo upadio§ciowe
(Dz. U. z 2003 nr 60 poz.  535 ze zm.);

2)   kt6ry   w   spos6b   zawiniony   powaznie   naruszyl   obowiazki   zawodowe,   co   podwaza  jego
uczciwos6,  w szczeg6lno§ci gdy wykonawca w wyniku  zamierzonego  dzialania lub  razapego
niedbalstwa nie wykonal lub nienalezycie wykonal zam6wienie, co zamawiajapy jest w stanie
wykaza6 za pomoca stosownych §rodk6w dowodowych;

3)   jezeli wykonawca lub osoby, o kt6rych mowa w ust.  1 pkt  14, uprawnione do reprezentowania
wykonawcy pozostaja w relacjach okre§1onych w art.  17 ust.  1 pkt 2-4 z: a) zamawiajacym, b)
osobami    uprawnionymi     do    reprezentowania    zamawiajapego,     c)     czlonkami     komisji
przetargowej, d) osobami, kt6re zlozyly o§wiadczenie, o kt6rym mowa w art.  17 ust. 2a -chyba
Ze jest mozliwe zapewnienie bezstronno§ci po stronie zamawiajacego w inny spos6b niz przez
wykluczenie wykonawcy z udziafu w post?powaniu;

4)   kt6ry, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie wykonal albo nienalezycie wykonal w istotnym
stopniu wczesniejsza umow? w sprawie zam6wienia publicznego lub umow? koncesji, zawarty
z  zamawiajacym,  o  kt6rym  mowa  w  art.  3  ust.  1  pkt  1-4,  co  doprowadzilo  do  rozwiapania
umowy lub zasadzenia odszkodowania;

5)   b?dapego  osoba  fizyczna,  kt6rego  prawomocnie  skazano  za  wykroczenie  przeciwko prawom
pracownika  lub  wykroczenie  przeciwko  §rodowisku,  jezeli  za jego  popelnienie  wymierzono
kar? aresztu, ograniczenia wolno§ci lub kar? grzywny nie nizsz? niz 3000 zlotych;

6)   jezeli  urz?dujapego  czlonka jego  organu  zarzadzajacego  lub  nadzorczego,  wsp6lnika  spdiki
w   sp6Ice  jawnej   lub   partnerskiej   albo   komplementariusza   w   sp61ce   komandytowej   lub
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o kt6rym mowa
w pkt 5 ;

7)   wobec   kt6rego   wydano   ostateczna   decyzj?   administracyjna   o   naruszeniu   obowiazk6w
wynikajapych    z    przepis6w    prawa    pracy,    prawa    ochrony    Srodowiska    lub    przepis6w
o zabezpieczeniu spolecznym, jezeli wymierzono ta decyzja kar? pieni?Zna nie nizsza niz 3000
zlotych;

8)   kt6ry  naruszyl  obowiazki  dotyczape  platno§ci  podatk6w,  oplat lub  skladek na ubeapieczenia
spofeczne  lub  zdrowotne,  co  zamawiajapy  jest  w  stanie  wykaza6  za  pomoca  stosownych
§rodk6w  dowodowych,  z  w}'jqtJdem  przypadku,  o  kt6rym  mowa  w  ust.   1  pkt.  15,  chyba  Ze
wykonawca   dokonal  platno§ci   naleznych  podatk6w,   oplat   lub   skladek   na  ubezpieczenia
spofeczne  lub zdrowotne  wraz z odsetkani  lub  grzywnami  lub zawari wiazape porozumienie
w sprawie splaty tych nalezno§ci.

VII.wyc¥uOpsOw#[Ec#£ELEO¥pFLEEFNo#,*#N##uDDOzsEALRucayfo¥EKpOONWAxc£
oRAz NmpoDLEGANIA wvKLuCzENlu
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1. Wr zakresie wvkazania sDelnienia Drzez wvkonawc6w warunk6w. o kt6rvch mowa w art. 22 ust.
1 ustawv. nalezv Drzedlozv6:

1)   o§wiadczenie  Wykonawcy  o  spelnieniu  warunk6w  udziahi  w  post?powaniu,  o  ktorych  mowa
art. 22 ust.  I pkt 1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wieri publicznych -zal. Nr 2 do
SIWZ.

2.    Wr  celu  wvkazania  braku  Dodstaw  do  wvkluczeniu  na  Dodstawie  art.  24  ust.  1  i  5  ustawv  nalezv
Drzedlogiv6:

1)    oswiadczenie o braku podstaw do wykluczeria - zal. nr 2 do SIWZ;
2)    aktualny   odpis   z   wla§ciwego   rejestru   lub   z   centralnej   ewidencji   i   informacji   o   dzialalno§ci

gospodarczej, jezeH odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rdyestru hub ewidencji, w celu wykazania braku
podstaw do wykluczenia w oparciu  o art.  24 ust.  1  i  5  ustawy,  wystawiony nie wcze§niej  niz  6  miesi?cy
przed uplywem terminu skladania ofert;

3.    IIV celu wvkazania braku t]odstaw do wvkluczenia z DosteDowania na Dodstawie art. 24 ust. 1  ustawv
nalegiv Drzedlogiv6 :

1)   Wykonawca,  w terminie 3  dni od dnia zamieszczenia na stronie intemetowej  informacji,  o ktorej
mowa w art.  86  ust.  5  ustawy  Pzp,  przekaze Zamawiajapemu  o§wiadczenie  o przynalezno§ci  lub
braku przynaieznosci do tej  samej grupy kapitaiowej,  zgodnie z art.  24 ust.  1  pkt 23 ustawy Pzp -
wz6r stanowi zal. ur 3 do SIWZ;

2)   Wykonawca,  kt6ry  polega na zdolno§ciach  lub  sytuncji  innych podmiot6w w  oparciu  o  art.  22a
ustawy  Pzp  w  celu  zbadania,  czy  nie  zachodza wobec tego  podmiotu  podstawy  wykluczenia,  o
kt6rych mowa w art.  24 ust.  1  pkt.  13-22  i ust.  5  pkt  1  ustawy Pzp,  sklada dokumenty dotyczape
tego podmiotu;

3)   jezeli Wykonawca rna siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej  Polskiej
-sklada  dokument  lub  dokumentv  wvstawione  w  kraju,  w  kt6rym  Wykonawca  rna  siedzib?  lub
miejsce zamieszkania, potwierdzajace,  Ze nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadlosci.
Dokument lub dokumenty musza by6 wystawione nie wcze§niej niz na 6 miesiapy przed uplywem
terminu skladania ofert.

4. Dokumentv Dodmiot6w zagranicznvch:
1)    Jezeli  Wvkonawca  rna  siedzibe  lub  mieisce  zamieszkania  Doza  tervtorium  RzeczvDosDolitei   Polskiei.

zamiast dokument6w, o kt6rych mowa:
a)   w Dkt 2 DDkt 2 - 4 sklada dokunent lub dokunenty wystawione w kraju,  w kt6rym  rna siedzib? lub

miejsce zamieszkania, potwierdzajape odpowiednio, Ze:
-nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadio§ci;
- nie orzeczono wobec riego zakazu ubiegania si? o zaln6wienie;
Dokumenty te powinny bye wystawione nie wczesniej niz 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania
ofert.

-  nie  zalega z uiszczaniem podatk6w,  oplat,  skladek na ubezpieczenie  spofeczne  i  zdrowotne,  albo Ze
uzyskal przewidziane  prawem  zwolnienie,  odroczenie  lub  rozlozenie  na  raty  zaleglych platno§ci  lub
uzyskal przewidziane - dokument ten powinien  bye  wystawiony  nie wczesliiej  niz  3  miesiace przed
uplywem terminu skladania ofert;

2)    Jezeli  w  kraju  miejsca  zamieszkaria  osoby  lub  kraju,  w  kt6rym  wykonawca  rna  siedzib?  lub  miejsce
zamiesckania,  nie  wydaje  si?  dokument6w,  o  kt6rych  mowa  w  ppkt  I,  zast?puje  si?  je  dokumentem
zawierajapym o§wiadczenie,  w kt6rym okre§la si? takze osoby uprawnione  do reprezentacji wykonawcy,
zlozone przed wla§ciwym organem sqdowym, administracyjnyln albo organem samorzqdu zawodowego lub
gospodarczego  odpowiednio  kraju  miejsca  zamieszkania  osoby  lub  kraju,  w  kt6rym  wykonawca  rna
siedzibe lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Zapisy ppkt 2 stosuje si? odpowiednio;

3)   W  przypadku  wqtpliwo§ci  co  do  tre§ci  dokumentu  zlozonego  przez  wykonawc?  majapego  siedzib?  1ub
miejsce   zamieszkania  poza  terytorium  Rzeczypospolitej   Polskiej,   zamawiajacy  moze   zwrdei6   sie   do
wlasciwych organ6w odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w kt6rym wykonawca rna
siedzib?   1ub   miejsce   zamieszkania,   z   wnioskiem   o   udzielenie   niezbednych   informacji   dotyczapych
przedlozonego dokumentu.
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VIII. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM.
1. Zamawiajapy nie Zqda od Wykonawc6w wniesienia wadium.

IX NIEJSCE ORAZ TERMIN SKLADANIA I OTWARCIA 0FERT

1.    Oferte nalezv zlogiv6 w siedzibie zamawiajapego tj.:

Zesp6I Plac6wek Oswiatowych Nr 1 w Bialymstoku
15-034 Bialystok, ul. Dobra 3   (sekretariat )

do dnia 19.01.2021  r.   godz. 9.45

Dorapzenie oferty do innego miejsca niz wskazane nie jest r6wnoznaczne ze zlozeniem oferty w spos6b
skuteczny. Oferty otrzymane przez Zamawiajapego po terminie zostana zwr6cone bez otwierania.
2.    Otwarcie  ofert  nastaDi  w  siedzibie  Zamawiajapego  tj.:  Zesp61  Plac6wek  O§wiatowych  Nr   1
w  Bialymstoku,  ul.  Dobra  3  (Swietlica)  dnia  19.01.2021  r.  o  godz.  10.00.  Otwarcie  ofert jest jawne.
Przed  otwarciem  ofert  Zamawiajapy  podaje  kwot?,  jakq  zamierza  przeznaczy6  na  sfinansowanie
z~6wienia.
3.           Po otwarciu ofert podaje si? imi? i nazwisko, nazw? (firm?) oraz acres (siedzibe) Wykonawcy,
kt6rego oferta jest otwierana, a takze informacje dotyczape ceny oferty.

x.  INFORMAc]A  o  sposoBIE  poRozuMmwANIA  slE  zAMAwlATACEGo
Z lh/YKONAWCAMI

1.    Wykonawca   moze    zwracat   si?    do   Zamawiajapego   o   wyjasnienia   dotyczape   tre§ci   s7.wz.
Zamawiajacy zgodnie z art. 38 ust.  1 pkt 3 ustawy, udzieli wyjasnieri nie D6Zniei niz na 2 dni Drzed
uDivwem  termjnu  skhadania  ofert,  pod  waninkiem,  Ze  zapytanje,  wplyne,1o  do  Zamawiajacego  nje
p6Zniej niz do korica dnia, w kt6rym uplywa polowa wyznaczonego terminu skladania ofert. Tre§6
zap)rfari wraz z wviasnieniami Zamawiajapy przekaze Wykonawcom,  kt6rym przekazal s'z.wz,  bez
ujawniania Zr6dla zapytahia i zamie§ci na stronie intemetowej : www.bib.bialvstok.pl.

2.    W szczeg6lnie uzasadnionych przypadkach, przed uplywem terminu s-khadania ofi;ft, Zamawiajapy
moze  zmieni6  tre§6  sz.wz.   Dokonana  zmiana  zostanie  niezwlocznie  przekazana  Wykonawcom,
kt6rym  przekazano  sz.wz  oraz  zamieszczona  na  stronie  intemetowej,  a jezeli  zmiana  tre§ci  sz.wz
powoduje   zmian?   tresci   ogtoszenia   zamie§ci   ogloszenie   o   zmianie   ogloszenia  w   Biuletynie
Zam6wieri   Publicznych   -  jezeii   warto§6   zam6wienia  jest   mniejsza  niz   kwoty   okresione   w
przepisach wydanych na podstawie art. I I ust.8, zgodnie z art.38 ust.4a pkt 1 ustawy.

3.    W  przypadku,  gdy  zmiana tre§ci  s7.wz  powodowa6  b?dzie  koniecznos6  wprowadzenia  zmian  do
oferty, Zamawiajapy  przedfuzy termin skhadania ofert.

4. Osoba uDrawniona Drzez Zamawiaiacego do Dorozumiewania sie z Wvkonawcami jest:
Anna    Agnieszka-Niewiarowska    -p.o.    Dyrektor    Zespofu    Plac6wek    Oswiatowych    Nr    1

w Bialymstoku tel.  85/7326989
sekretariat tel.  85/7326989
e-mail: zpo l@um.bialystok.pl

XI. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA
1.    Termin zwiazania oferty tiplywa w ciagu 30 dni.
2.    Bieg terminu zwiazania oferty rozpoczyna si? wraz z uplywem terminu skladania ofert.

XII. OPIS KRYTERIOW I SPOSOB 0CENY 0FERT
1.   Za   oferte   najkorzystniejsza  zostanie   uznana   oferta  zawieraj?ca   najkerzystniejsry   bi!ans
punkt6w w kryteriach:

Za parametry najkorzystniej sze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalng ilo§6 punkt6w ustalona
w   ponizszym    opisie,    pozostale   b?da   oceniane    odpowiednio    -   proporQjonalnie   do   parametni
najkorzystniejszego,  wyb6r  oferty  dokonany  zostanie  na  podstawie  opisanych  kryteri6w  i  ustalona
punktacj?:  punktacja  0-100  (100°/o=100pkt).  Wyb6r  oferty  zostanie  dokonany  w  oparciu  o  przyjgte
w niniej szym postapowaniu kyrferia oceny ofert przedstawione ponizej
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Kryterium Waga [%] Ilos6 punkt6w Szczeg6lowy ot)is, wz6r
cena ofertowa 1 00 0/o 100

C=(cena najtahszej oferty/cena
brutto badanej ofeltry)xl00xl00%

Za  ofert?  najkorzystniejsza  uznana  zostanie  oferta,    kt6ra  posiada  najwyzsza  ilo§6  punke6w.  Cena
najkorzystniejsza  oferty   nie   moze   przewyzsza6   kwcty,  jaka  zamawiajaey   moze  przeznaczy6   na
sfinansowanie zam6wienia.
Cena uwzgl?dnia wszelkie koszty zwiazane z dostawa przedmiotu zam6wieria wraz z jego transportem
do zamawiajapego. Wykonawca zobowiazany jest do wypelnienia „ formularza cenowego" ( zalapzniki
ur  1,2,3,4,5,6,7,8  ) i ckreslenia w nim cefi fia wszystkie asortyffienty. zamawianych dostaw. Watdsci
skladowe   cen   powinny   zawiera6   w   sobie   ewentualne   upusty   oferowane   przez   Wykonawc?.
Wprowadzenie jakichkolwiek  zmian  (  co  do  tresci  )  w  formularzu  cenowym  spowoduje  odrzucenie
oferty. Wszystkie ceny okre§lone przez Wykonawc? zostana ustalone  na okres wainosci umowy.
Ostateczna cena oferty winna by6  zaokraglona  do  dwdeh  miejsc po  przecinku  Zamawiajacy udzieli
zam6wienia Wykonawcy, kt6rego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom zawartym w SIWZ oraz
przedstawia naj nizsza cen?.
2. W toku oceny ofert zamawiajapy moze Zadat od wykonawcy  wyja§nieh dotyczapych tre§ci zlozonej
oferty.
3. Jezeli cena oferty wydaje si? razapo niska w stosunku do przedmiotu zam6wienia i budzi wqtpliwo§ci
Zamawiajacego  co  do  mozliwo§ci  wykonania  przedmiotu  zam6wienia  z  wymaganiami  okreslonymi
przez   zamawiajapego   lub   wynikajapymi   z   odr?bnych   przepis6w,   Zamawiajapy   zwrdei   si?   do
Wykonawcy o udzielenie,  w okre§lonym terminie, wyjasnieh, w tym zlozenie dowod6w, dotyczapych
element6w oferty majapych wplyw na wysoko§6 ceny, ngodnie z przepisami art.90 ust.1 ustawy.
4.  Niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji  miedzy Zamawiajapym a Wykonawca ,  dotyczacych
z±ozonej  oferty craz   z zastrzezeinem art.87 ust.2 dokonywanie jakichkolwiek zmian w trefoi zlozonej
oferty.
5.  Postanowienia istotne  dla Zamawiajapego  sa zawarte  w  zalapzonym  wzorze umowy  stanowiapym
integralna czes6 niniejszej SIWZ.
6.   Zamawiajapy   poprawia   w   tek§cie   oferty   omylki   na   podstawie   art.   87   ust.   2,   niezwlocznie
zawiadamiajap o tym wykonawce, kt6rego oferta zostala poprawiona.

Xm.    MIEDzy    zAMAWIATAcyM    A    wyKONAwCA    NIE    BEDA    pROwADzoNE

ROZLICZENIA W WALUTACH OBCYCH

XIV.    POUCZENIE    0    SRODKACH    0CHRONY    PRAWNEJ    PRZYSLUGUJACYCH

WYKONAWCY W TOKU POSTEPOWANIA 0 UDZIELENIE ZAMOWIENIA

Wykonawcy,  a takze  innemu podmiotowi, jezeli  rna  lub  mial  interes  w uzyskaniu  danego  zam6wienia  oraz
poni6sl  1ub   moze  ponies6   szkod?  w  wyniku  namszenia  przez  zamawiajapego  przepis6w  ustawy  Prawo
zam6wieh publicznych, przysfuguj a mast?puj ape §rodki ochrony prawnej  przewidziane ustawa:
1.    Odwolanie -zgodnie z przepisami art. 180 - 198 ustawy.

Odwo{anie przyshiguje wyrapznie od  niezgodnej z przepisami ustawy czyrmo§ci zamawiajapego podj?tej w
post?powaniu    o   udzielenie    zam6wienia    lub    zahiechania   czynno§ci,    do    kt6rej    zamawiajapy   jest
zobowiazany.
Odwolanie  wnosi  sie  do  Prezesa  Izby  w  formie  okreslonej  w  art.180  ust.  4  ustawy  Prawo  zam6wieh
publicznych.  Odwohijapy przesyla kopie  odwolania zanawiajapemu  w formie   i terminie  okreslonym w
art.180 ust. 5 ustawy.
Terminy wnoszenia odwolania:
1)    odwolanie  wnosi  si?  w  terminie  5  dni  od  dnia  przeslania  informacji  o  czynno§ci  zamawiajapego

stanowiacej podstawe j ego wliiesienia,
2)     odwohanie  wobec  czynno§ci  innych niz  okre§1one w pkt 1 i 2 wnosi si? w terminie 5 dni od dnia, w

kt6rym   powzial      lub   przy   zachowaniu      nalezytej   staranno§ci      mozna   powzia6   wiadomo§6   o
okolicznosciach  stanowiapych podstaw? jego wniesienia.
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Wykonawca  moze  zglosi6  przystapienie   do  post?powania  odwofawczego  w  terminie  3   dni   od   dnia
otrzymania kopii odwolania, wskazujac stron?, do kt6rej przyst?puje i interes w uzyskaniu rozstrzygni?cia na
korzy§6  strony,   do  kt6rej   przyst?puje.   Zgloszenie  przystapienia  dor?cza  si?  Prezesowi   Izby  w  formie
okreslonej  w art.  185  ust.  2 ustawy, przekazujac jego kopie zamawiajapemu oraz wykonawcy wnoszacemu
odwozanie.
Zamawiajacy   lub   odwohijapy   moze   zglosi6   opozycj?   przeciw   przystapieniu   innego   wykonawcy   do
postepowania odwolawczego nie p6Zniej niz do czasu otwarcia rozprawy.
Zanawiajacy moze wnie§6 odpowiedz na odwofanie na pi§mie lub usthie do protokofu.
Wnoszac odwolanie wykonawca zobowiazany jest wnies6 wpis.

2.    Skarga do sadu -zgodnie z przepisami art.198a -198g ustawy.
Na Orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom post?powania odwofawczego przyshagrje skarga do
sadu okr?gowego wlasciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiajapego.

XV. INFORMACJE 0 FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPELNI0NE PO

WYB0RZE   OFERTY   W   CELU   ZAWARCIA   UMOWY   W   SPRAWIE   ZAMOWIENIA

PUBLICZNEGO

1.    Zamawiajacy udzieli zam6wienia Wykonawcy, kt6rego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom
przedstawionym  w  ustawie  Prawo  zam6wieri  publicznych  oraz  SIWZ  i  zostala  oceniona jako
najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

2.    Zamawiajapy      powiadomi   o   wyborze   oferty   wszystkim   Wykonawc6w,   kt6rzy   ubiegali   si?
o zam6wienie.

3.    Zamawiajapy zawrze umow? z wybranym Wykonawca w terminie rae_ kr6tszvm niz 5 dni od dnia

prze?lap_i? zawiadomienia o wvborzQ z zastrze2eniem art. 94 ust.  1 pkt 2ustaiv.
4.    Jezeli  Wykonawca,  kt6rego  oferta zostala wybrana uchyla si?  od  zawarcia umowy Zamawiajapy

moze wybra6 ofert? najkorzystniej sza spo§r6d pozostalych ofert.
5.    Przed   podpisaniem    umowy    w    sprawie    zam6wienia   publicznego,    zamawiajapy    Zada    od

wykonawc6w ubiegajacych si? wsp6lnie o zam6wienie publiczne, kt6rych oferta zostala wybrana,
umowy reguluj apej wsp6torac? podmiot6w wystepujapych wsp6lnie.

XVI. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

I. Strony  dopuszczaja mozliwo§6 zmiany cen  towar6w w czasie trwania umowy:
a)           Nie wiecej niz wskaznik wzrostu cen artykul6w konsumpcyjnych za dany kwartal publikowany
w Monitorze Polskim / tzm. klauzula waloryzac5r'jna /Zmiany. stawki podatke  VAT.
b)           Konieczno§6 zmian wyniknie z okoliczno§ci, kt6rych przy zachowaniu nalezytej stararmo§ci nie
mozna bylo przewidzie6  w chwili zawierania umowy,  w szczeg6lnosci  in.in.  w przypadkach:  istotnej
zmiany  prawa  -  zmiany  przepis6w  powszechnie  obowiazujapych  majacych  wplyw  na  istniejape
zobowiazanie, jedynie w przypadkach nadzwyczajnych, kt6rych strony nie mogly przewidzie6 w chwili
zawierania umowy.
Na pisemny  wniosek Wykonawcy  lub  Zarnawiajacego  ceny jednostkowe  okre§lone  w zalapzniku  do
umowy moga bye korygowane o wskaznik zmiany cen Zywnosci publikowanych przez G16wny Urzad
Statystyczny.
2. Wykonawca, kt6ry przedstawil najkorzystniejsza ofert?, b?dzie zobowiazany do podpisania umowy
zgodnie  z  zalaczonym  projektem   umowy  -  zal.  Nr 4  do  SIWZ.  Zrozenie  oferty jest  r6wnoznaczne
z pelna akceptacja umowy przez Wykonawc?.

XVII. ZAMAWIAJACY NIE PRZEWIDUJE:
-zawarcia umowy ramowej ,
-aukcji elektronicznej,
- zwrotu koszt6w udziahi w post?powaniu,
- zaliczek dla wykonawc6w,
- zam6wieri uzupehiajapych
- wniesienia zabeapieczenia naledytego wykonania umowy.
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Dostawa artvkul6w sDoZvwczvch do stof6wki Zesoofu Plac6wek Oswiatowvch Nr 1
w -Biaivmst-oku .  15-034 Bialvst-ok. ul. Dobra 3

XVIII. POSTANOWIENIA KONCOWE

W  sprawach nieuregulowanych w  Specyfikacji  Istotnych Warunk6w Zam6wienia zastosowanie  maja
przepisy ustawy z  dnia z  dnia 29  stycznia 2004  r.  Prawo  zam6wieri publicznych   (Dz.  U.  z  2019  r.,
poz.1843)  i przepisy wykonawcze do tej ustawy.

SPIS ZALACZNIKOW DO SIWZ:
1.    FORMULARZ OFERTOWY -Zalapznik ur 1 do SIWZ
2.    OSWIADCZENIE     0     SPELNIANIU     WARUNK6W     UDZIALU     I     NIEPODLEGANIU

WYKLUCZENIU - Zalacznik  nr 2 do SIWZ,
3.    INFORMACJA DOT. GRUPY KAPITALOWEJ -Zafecznik Nr 3 do SIWZ
4.    PROJEKT UMOWY WRAZ Z OSWIADCZENIEM -Zalapznik ur 4 do SIWZ
5.   FORMULARZE CENOWE -Zalapzniki ur i,2,3,4,5,6,7,8

p.o. Dyrektora Zespofu Plac6wek O§wiatowych Nr 1 w Bialymstoku
Anna Agnieszka Niewiarowska

ii... nveEKTORA
tourych Nr  1ZcS|)olu l'1dc6wck 0:

\\ Bial),in

'',p', ,,'}tm a Niewiarowska
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Dostawa artvkul6w sooZvwczvch do stof6wki ZesDofu Plac6wek Oswiatowvch Nr 1
w -Bialvmstoku .  15-034 Biaivst-ok. ul. Dobra 3

Bialystok, dnia

Zalqcznik nr  1  do SIWZ

ZESP6L PLAC6WEK OSWIATOwycH NR 1
W BIALYMSTOKU

uL. DOBRA 3, i5un34 BIALysTOK

(nazwa i adres wykonawcy, NIP, Regon, adres
internetowy, e-mail, numer telof ;onu I f iaksu)

Formularz ofertowy
Odpowiadajac na ogloszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pt:

Dostowa artykul6w spodywczych do staldrA)ki Zespalu Plac6wek Ost^)iatowych Nr 1 w Bialymstoku
15-034 Bialystok, ul. Dobra 3

I. Oferuiemv wvkonanie dostawv. bedacei Drzedmiotem zam6wienia  na

Z¢d¢#z.e #r J R6Zne produkty spozywcze - chleb i pieczywo -wg zalacznika nr 1 do SIWZ
za cene netto .................... „ .................  zl.

(slownie  ) ................................................................................................

plus podatek VAT  .................. „ .... zl. (slownie )

Warto§6 brutto  .............................. zl. ( slownie )

Za!d¢#z.c 7gr 2 R6Zne produkty spozywcze -  wg zalacznika nr 2  do SIWZ
za cene netto .......................................  zl.

(slownie  ) ................................................................................................

plus podatek VAT  ........................ zl.  (slownie )

War.to§6 brutto  ..............................  zl.  ( slownie )

Z¢ch!«z.e «r 3 Produkty zwierzece, mieso i produkty miesne - wg zalacznika nr 3 do SIWZ,
za cene  netto .......................................  zl.

(slownie  ) ................................................................................................

plus podatek VAT  ........................ zl.  (slownie )

Wartos6 brutto  ..............................  zl. ( slownie )
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Dostawa artvkul6w sooZvwczvch do stof6wki ZesDohi Plac6wek Oswiatowvch Nr 1
w -Biaivmst-oku .15-034 Bialvst-ok` ul. Dobra 3

Za!da!%z.e «r 4 Produkty zwierzece, mieso i produkty miesne -  wg zalacznika nr 4 do SIWZ,
za cene netto .......................................  zl.

(slownie  ) ................................................................................................

plus podatek VAT  ........................ zl. (slownie )

Wartos6 brutto  ..............................  zl. ( slownie )

Z¢d¢#z.c #r 5 Produkty mleczarskie -  wg zalacznika nr 5 do SIWZ
za cen€  netto .......................................  zl.

(slownie ) ................................................................................................

plus podatek VAT  ........................ zl. (slownie )

Wartos6 brutto  ..............................  zl. ( slownie )

Zoda!«z.c «r 6   0woce i warzywa - wg zalacznika nr 6 do SIWZ
za cene  netto .......................................  zl.

(slownie  ) ................................................................................................

plus podatek VAT  ........................ zl. (slownie )

Warto§6 brutto  ..............................  zl.  ( slownie )

Z¢da!#z.c #r 7  Ryby i przetwory rybne -wg zalacznika nr 7 do SIWZ
za cene  netto .......................................  zl.

(slownie  ) .......................................................................-...................... I

plus podatek VAT  ........................ zl. (slownie )
®,®,,,,,,,,,,,,,,,,®®®,,®,,,,,,,,®,®,®,®,,,,,,,,,.,,,,,,,,,®,,,,,,®,,®,,®,,,,,,,,,®,,,,,®,

Warto§6 brutto  .............................. zl.  ( slownie )

Z¢dfl!#z.c #r 6   Mrozonki - wg zalacznika nr 8 do SIWZ
za cene  netto .......................................  zl.

(slownie ) ..........-............................-...............................................-.....

plus podatek VAT  ........................ zl. (slownie )
®,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,®,®,®®,,,,,,,®,,,,,,,,®,,,,,,,,,,,.,,,,.,.,...,..,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Warto§6 brutto  ..............................  zl.  ( slownie )
®,,,,,,,,,,,,,,,,,,,®,,,,,,,,,,,,,,,,,,®,,®®®®,,,,®,,,,,,,.,.....,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,a,,,,,,®®®,,

11.   Dostawe   stanowiaca   przedmiot   zam6wienia   wykonamy   w   okresie   od   01.04.2021r   do
31.03.2022r.
Ill.  O§wiadczamy,  Ze zapoznalismy si? ze  specyfikacja istotnych warunk6w zam6wienia i nie wnosimy do niej
zastrze2eri.
IV. O§wiadczam, Ze uzyskalem konieczne informacje do przygotowania oferty.
V. O§wiadczamy, Ze uwa2amy si? za zwiazanych niniejsza oferta na czas wskazany w SIWZ .
VI. Dostaw?  obj?ta  zam6wieniem zamierzamy wykona6 sami.
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Dostawa artvkul6w sDoZvwczvch do stof6wki Zesoofu Plac6wek Oswiatowvch Nr 1
w -Biaivmstoku .  15-034 Biaivst-ok. ul. Dobra 3

VII.   Oswiadczam,   Ze  projekt  umowy  zostal  przeze  mnie  zaakceptowany  i   w  przypadku  przyznania  nan
zam6wienia,  zobowiazujemy si? do zawarcia umowy na wymienionych w nim warunkach w miejscu i terminie
wskazanym przez zalnawiajapego.
VIII. 05wiadczallL Ze posiadalliy odyowiedlrie stodki lrallaportu do przewozu przedlliiolu zari6wieliia.
IX.  O§wiadczam,  Ze  wszystkie  dokumenty  stanowiape  zalaczniki  do  niniejszej  oferty  sa  kompletne  i  zgodne
z prawda.
Nazwiska i stanowiska oraz numery telefon6w os6b, z kt6rymi mo2na si? kontaktowa6 w celu uzyskania dalszych
informacji, jezeli b?da wymagane, podaje si? ponizej :

X.  Oferta zostala zlo2ona na ........... stronach   i kolejno ponumerowanych od in ..............  do nr ............................

XI. Do oferty zalaczono rest?pujape  dokumenty:*

Zastlzekenie wykonawcy
Nizej wymienione dokumenty skladajqce si? na ofert? Iiie moga bye og61nie udost?pnione:

Podpisano

/upeinomocnieni przedstowiciele wykonowey/

Uwaga..*     Jezeli  dalqczane sq odpiey dokelment6w  lub  ich kopie,  to muszq bye one po5wiadczone za zgodnos6 z
oryginalem przez wykonowc?
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Zalqcznik nr 2 do SIWZ

nazwa i adres wykonawcy

dotyczypost?powaniaoudzieleniezam6wiehiapublicznegowtrybieprzetargunieograniczonegona:

Dostowe artykul6w sp_o.zprczycf a do stal6wki Zespalu.pla;6wei d*;irivch Nr 1
w Biakymstoku,15-034 Bidystok, ul. Dobra 3

OSWIADCZENIE WYKONAWCY 0 NIEPODLEGANIU
WYKLUCZENIU I SPELNIANIU WARUNKOW UDZIALU

W POSTEPOWANIU
sldadanenapodstay±arTt..25a^rs.tpryzdni?~-29_stycznia2004r.Prawozam6wiehpublicznych,

/ Dz.  U.  z 2019 r., Poz.1843/ zrwo#e/. c7cz/e/. „ %sfcrw¢ Pzp "

Napotrzeoyp:?E¥SZ£:£3a?g:::f=:=¥=¥!:|±Z=::±=:3S:Z:3:::f:::fdzonegoprzez

3e§S#:£ia%°ZWEe#[°A§E£6t:¥%C£AN€±W%]##wkucojwladczamzgodnlezponizszym.
1.    O§wiadczam, Ze nie podlegam wykluczeniu z ww. postepowania na podstawie art. 24 ust.  I pkt

12-23 ustawy Pap.
2.    O§wiadczam,  Ze  nie podlegam  wykluczeniu  z  ww.  postepowania na podstawie  art.  24  ust.  5

ustawy Pzp.

O§wiadczam,  Ze  zachodza  w  stosunku  do  mnie  podstawy  wykluczenia  z  ww.  postepowania  na
podstawie   art.          .    ustawy   Pap    tooda6   zachodzapa   podstawe   wykluczenia).    Jednoczesnie
o§wiadczam, Ze w zwiazku z ww. okolicznoscia podjalem, na podstawie art. 24 ust.  8 ustawy Pzp,
nastepuj ape §rodki naprawcze :

OSWIADCZENIE  DOTYCZACE  PODMI0TU,  NA  KTOREG0  ZASOBY  POWOLUJE  SIP
WYKONAWCA

3.    O§wiadczam,   Ze   nast?pujacy   podmiot/y,   na   kt6rego   zas6b/zasoby   sie   powofuj?   w   ww.

post?powaniu,  tj. (poda6  pelnc|  nazwe,  adres  a  takze  w  zale2no§ci  od
poc77%7.o}24.. jvtp/PESE[. KRS/CEz.DG/ nie podlega/ja wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.  1 pkt
12-23  ustawy  Pzp  oraz  art.  24  ust.  5  pkt  1  ustawy  Pzp  z  ww.  postepowania  o  udzielenie
zam6wienia.

OSWIADCZENIE  DOTYCZACE  PODWYKONAWCY  NIEBEDACEGO  PODMIOTEM,  NA
KTOREGO ZAS0BY POWOLUJE SIP WYKONAWCA

4.    O§wiadczam,         2e         nastepujacy         podmiot/y         bedape         podwykonawcami,         tj.

(poda6  peinq  nazw?,  adres  a  takze  w  zalezno§ci  od  podmiotd.jv+P/PEsfz£.  KR,SWCEJ.DG/  nie podlega/ja wykluczeniu  na podstawie  art.  24  ust.  I  pkt  12-23
ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 ustawy Pap z ww. post?powania o udzielenie zam6wienia.
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Dostawa artykul6w spozywczych do stof6wki Zespofu Plac6wek Oswiatowych Nr 1
w Bialvmstoku `  15-034 Bialvstok. ul. Dobra 3

DOTYCZACE SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU
na Dodstawie art. 25a ust. 1 ustawv PzD

Na potrzeby przedmiotowego post?powania o udzielenie zam6wienia publicznego prowadzonego przez
Zesp61  Plac6wek  O§wiatowych  Nr  1  w  Bialymstoku  reprezentowana  przez  p.o.  Dyrektora  -  Ann?
Agnieszke Niewiarowska oswiadczam zgodnie z ponizszym :

INFORMACJA DOTYCZACA WYKONAWCY
O§wiadczam,  Ze  speiniam  warunki  udziafu  w  ww.   post?powaniu  okre§lone  przez  Zamawiajacego
w Ogloszeniu o zam6wieniu oraz w Specyfikapji Istotnych Warunk6w Zam6wienia.

INFORMACJA W ZWIAZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW
Oswiadczam,  Ze  w  celu  wykazania  spehaiania  warunk6w  udziafu  w  ww.  post?powaniu,  okre§1onych
przez   Zamawiajapego   w   Og{oszeniu   o   zam6wieniu   oraz   w   Speeyfikacji   Istotnych   Warunk6w
Zam6wienia polegam na zasobach nastapujapego/ych podmiotu/6w na zasadach okre§lonych w art. 22a
ustawy Pzp

(wskaza6 podrhiot i otresli6 zakres dla wskazanego podmiotu)

Na potwierdzenie powyzszego skladam zobowiazanie tego podmiotu/tych podmiot6w do oddania mi
do dyspozycji niezb?dnych zasob6w na potrzeby realizacji zam6wienia.

dnia

(podpis os6b uprc[wnionych do skhadania oiviadczeh
woli w imieniu Wykonowcy)

podpisy upetnomocnionych przedstawicieli wykonawcy(-6w)

OSWIADCZENIE DOTYCZACE P0I)ANYCH INFORMACJI

O§wiadczam,  ze  wszystkie  informacje  podane  w  powyzszych  o§wiadczeniach  sa  aktualne
i  zgodne  z  prawdy  oraz  zostafy  przedstawione  z  peina  Swiadomo§cia  konsekwencji  wprowadzenia
zamawiaj acego w blad przy przedstawianiu informacj i.

miej scowo§6, data podpis

OSWIADCZENIE

Oswiadczam,  Ze  spelniam wymagania konieczne do  zapewnienia higieny w procesie produkcji  lub  w
obrocie artykulami b?dapymi przedmiotem zam6wienia oraz zapewnienia wla§ciwej jako§ci zdrowotnej
tych artykul6w zgodnie z ustawa  o bezpieczehstwie Zyuno§ci  i 2ywienia ( Dz.U.  z 2020   poz.202l).
Gwarantuj?,   Ze  dostarczone  produkty  b?da  opowiadaly  przepisom  ustawy  z  25   sielpnia  2006  r.
o bezpieczehstwie Zywno§ci i Zywienia (Dz.U.   z 2020 poz.2021).

Podpis os6b upowa2nionych do skladania O§wiadczch woli w imieniu wykonawcy
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Dostawa artvkul6w sDoZvwczvch do stof6wki Zesoofu Plac6wek 06wiatowvch Nr 1
w -Biaivmstoku .  15-034 Bialvst-ok. ul. Dobra 3

Zalqcznik nr 3 do SIWZ

/nazwa i acres wykonawcy/

dotyczy post?powania o udzielenie zam6wienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostowe artykul6w spot.ywcz;ych do stol6whi Zespalu Pl,ac6wek Oiviatowych Nr 1
w Bialymstoku,  15-034 Bialystok, ul. Dobra 3

INFOERACJA

Informuje, ke:

1)    nie     naleze     do     grLipy     kapitalowej,     w     rozumieniu     ustawy     z     dnia     16     lutego     2007     r.
o ochronie kondurencji i konsument6w (Dz. U . z 201] . pciz.229 I;a z:rrL.), *

2)    naleze  do  grupy  kapitalowej,  w  rozulnieniu  ustawy  z  dnia   16  lutego  2007  r.  o  ocfero#z.e  fro#hare#c/.z.
7. fro72sw"e#/6w , wraz z wvkonawcami kt6Izv zlozvli ofertv w ninieiszvm oostecowaniu*

/mie]scowo§6 i datal

/podpi sy upeinomocni onych przed stawi ci eli Wykcinowcy (-6w)/

Uwaga:
Niniejsze  o§wiadczenie  Wykonawca  przekazuje  Zamawiajacemu  w  terminie  3  dni  od  zamieszczenia  plzez
Zamawiajapego na stronie intemetowej  informacji z otwarcia ofert,  o kt6rej  mowa w art.  86 ust.  5 ustawy Pap,
zawierajacej in. in` nazwy i adresy Wykonawc6w, kt6rzy zlodyli oferty.
Oswiadczenie zlozone wraz z oferta nie bedzie brane pod uwage.

* niepotrzebne skresli6
* * w przypadlou przynalezno§ci do te] same] grupy kapitatowej, z wyhonawcami kt6rzy zlozyli Oferty w niniejszym post?powaniu. Wykonawca

winien wykaza6. Ze istniejcice mi?dzy nimi powiqzania nie prowadzq do zakl6cenia honkurenc]i w tym postepowaniu.
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Dostawa artykul6w spozywczych do stof6wki Zespofu Plac6wek Otwiatowych Nr 1
w Bialvmstoku .  15-034 Bialvstok` ul. Dobra 3

Zalaezhik ur 4

Umowa  Nr .......................................
z dnia .....................................

®rojeke)

zawarta w Bialymstoku pomiedzy
MIAST0  BIALYSTOK  NIP:  9662117220  w imieniu  kt6rego  wyst?puje Zesp61 Plac6wek
Otwiatowych Nr  1  w Bialymstoku,  ul.  Dobra 3,  15-034 Bialystok reprezentowany przez p.o.
Dyrektora Zespofu
mgr Ann? Agnieszke Niewiarowska
zwanym dalej  Z4M4 W'Z4J4CrM ,

zwanym dalej   WyffoN4 WC4,  reprezentowanym przez:

nastepujacej tresci:
§1

1.   Wykonawca   zobowiazuje    si?    do    dostarczenia   Zamawiajacemu    towan    w   postaci

zgodnie z oferta, ( zgodnie z zalacznikiem stanowiacym integralna cz?S6 niniejszej umowy)
i ze specyfikacja  istotnych warunk6w zam6wienia.

2.   Zamawiajacy    zastrzega    sobie    mozliwos6    rezygnacji    z    niekt6rych    asortyment6w
i    zmniejszenia        ilo§ci    przedmiotu    umowy    w    kazdym    asortymencie    z    prawem
do proporcjonalnego zmniej szenia ceny.

3.   Zmniejszenie   ilo§ci   przedmiotu   umowy   nie   powoduje   dla   Zamawiajacego   Zadnych
konsekwencj i prawno-finansowych.

§2

1.    Zamawiajacy   zobowiazt]je   si?   zaplaci6   Wykonawcy   za   dostarczony   towar   wg   cen
jednostkowych zgodnie  z  zestawieniem , o kt6rym mowa w §  1, ust.1.

2.    Strony  dopuszczaja mozliwos6 zmiany cen  towar6w w czasie trwania umowy:
a)   Nie  wi?cej  niz  wskaznik  wzrostu  cen  artykul6w  konsumpcyjnych  za  dany  kwartal

publikowany w Monitorze Polskim / tzn. klauzula waloryzacyjna /
Zmiany stawki podatku  VAT.

b)   Koniecznos6   zmian  wyniknie   z   okolicznosci,   kt6rych  przy   zachowaniu   nalezytej
staranno§ci nie mozna bylo przewidzie6 w chwili zawierania umowy, w szczeg61nosci
in.in.   w   przypadkach:   istotnej   zmiany   prawa   -   zmiany   przepis6w   powszechnie
obowiazujacych majacych wplyw na istniejace zobowiazanie, jedynie w przypadkach
nadzwyczajnych, kt6rych strony nie mogly przewidzie6 w chwili zawierania umowy.
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c)   Na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego  ceny jednostkowe okreslone w
zalaczniku  do  umowy  moga  bye  korygowane   o  wskaznik  zmiany  cen  Zywnosci
publikowanych przez G16wny Urzad Statystyczny`

d)   Ceny   moga   ulec   zmianie   na   podstawie   razacych   dysproporcji   miedzy   cenami
zawartymi.  w  formularzu  cenowym  §   1  pkt   1,  a  §rednia  cena  na  rynku  lokalnym,
waloryzacja cen na wniosek jednej  ze stron moze odbywa6  si? nie czesciej  niz raz na
kwartal.

Zmiana  bedzie  dokonywana  poprzez  zlozenie  przez  jedna  ze  stron  drugiej   stronie
wniosku wraz z udokumentowaniem koniecznosci zmiany,  na co najmniej  7 dni   przed
planowana zmiana.  Jezeli  strona,  do  kt6rej  zostanie skierowany wniosek,  uzna  go za
niedostatecznie  udokumentowany  lub   nieuzasadniony,   moze  zaz?da6   dodatkowych
potwierdzeh zasadno§ci wniosku.

Zmiany  cen  moga  zosta6  wprowadzone  wylacznie  w  formie  pisemnej  za  zgoda  obu
stron  z  ustaleniem  daty  ich  obowiazywania.   Ustalone  ceny  jednostkowe  nie  moga
zosta6 zmienione w okresie pierwszych 3 miesiecy obowiazywania umowy.

3.   Zamawiajacy  zobowiazuje  sie  zaplaci6  Wykonawcy  za  dostarczony  towar  kwot?  brutto
wynikajaca z wystawionej, po kazdej dostawie, fcktury VAT.

4.   Zaplata  za  kazda  zrealizowana  w  trakcie  trwania  umowy  dostawe  nastapi  przelewem
bankowym  w  ciagu   14  dni  od  daty  otrzymania  faktury  VAT  na  rachunek  bankowy
TI 7' '1 I _ -. _ -~ ' _.. -Wykonawcy

5.    Og6lna  wartos6  wynagrodzenia  za   dostarczony  towar  nie moze  przekroczy6     kwoty

§3
1.   Dostarczenie przedmiotu umowy Zamawiajacemu   nast?powa6 bedzie partiami,  stosownie

do potrzeb Zamawiajacego przez okres  12 miesiecy od daty zawarcia umowy / wylaczajac
przerwy wakacji letnich, ferii zimowych i przerw §wiatecznych lub innych sytuacji, kt6rych
nie    dalo    sis   wcze§niej    przewidzie6/,    a   w   szczeg6lnosci   wprowadzenia   obostrzeri
zwiazanych z epidemia COVIL19, kt6re zmniejszaja zapotrzebowarie stof6wki w produkty
spozywcze, przysto sQwanym samochodem przez Wykonawap.

2.   Dostawa towaru odbywa6 sie b?dzie na koszt Wykonawcy  sukcesywnie,  kazdorazowo do
magazynu    Zamawiajacego:    Zesp61   Plac6wek    Oswiatovych   Nr    1    w   Bialymstoku
ul.  Dobra  3  w  Bialymstoku  (  od  poniedzialku  do  piatku  )  na  podstawie  zam6wienia  -
zgloszenie   telefoniczne lub na pismie,  lub faksem,  okreslajacej  asortyment i ilo§6   kazdej
partii w mast?pujacych terminach:
Zadanie ur 1
Dostawa pieczywa  odbywa6 sis bedzie codzieunie w godzjna.ch.  5 00 -6.00.  T`owar musi
bye dostarczony nast?pnego dnia od daty zlozenia zam6wienia.
Zadanie ur 2
Dostawa  r6Znych  artykul6w  spozywczych  odbywa6  sie  bedzie  w  zaleznosci  od  potrzeb

Zaa:6a¥i[eai::e§:edn|:¥2:st:tT]S;osP6y:os¢:£;r:Zw°an¥ac;a:etpyngeogd°n]ud?I:on::dz::iteyk]Zt§::%£[;
w godzinach:  7.30 -10.00.
Zadanie nr 3
Dostawa miesa odoywa6 si? bedzie codziennie w godzinach:  7.30 -9.00 Towar musi bye
dostarczony nastepnego dnia od daty zlozenia zam6wienia.
Zadanie nr 4
Dostawa przetwor6w mi?snych odbywa6 sis bedzie codziennie w godzinach:  7.30 -8.30.
Towar musi bye dostarczony nastepnego dnia od daty zlozenia zam6wienia.
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Zadanie ur 5
Dostawa  nabiafu  odbywa6  sie  bedzie    w  zaleznosci  od  potrzeb  zamawiajacego.  Towar
musi bye dostarczony nastepnego dnia od daty zlozenia zam6wienia.  Srednia czestotliwo§6
dostaw dwa razy tygodniu ( poniedzialek i Sroda ) w godzinach: 8.00 -10.00.
Zadanie ur 6

F:;t:Warn:¥°3;¥]d:s:::g%n°ydbn¥ta?6p:]eeg:e€Zn££eawoza'deazt;°i:;z°edn£Pa°t£::b6i::n:flag:::g:a
czestotliwos6  dostawy  cztery razy w tygodniu  (  poniedzialek,  wlorek,  §roda,  czwartek )
w godzinach:  7.30 -8.30.
Zadanie nr 7
Dostaw.a.ryb   i   przetwor6w   rybnych   odbywa6   sie   bedzie   w   zaleznosci   od   potrzeb

3^a_mfa.¥:1_a.J_i_ceg?._  . Towar   musi    bye   dostarczony   nastepnego    dnia   od   daty   zlozeniaSrednia czestotliwos6 dostawy raz vi tygodi-iu (`§roda ) w godii-i`achT-5To-6++Izamowienia.
11.00.

Zadanie ur 8
Dostawa mrozonek odbywa6  sis  b?dzie w zaleznosci  od potrzeb Zamawiajacego.  Towar
musi bye dostarczony nastepnego dnia od daty zlozenia zam6wienia.  §rednia czestotliwo§6
dostawy 2 razy w tygodniu ( poniedzialek i §roda ) w godzinach: 7.30 -9.00.

§4
1.   Wykonawca    zobowiazuje  sie  dostarczy6  Zamawiajacemu  towar  wlasnym  transportem

wraz z rozladunkiem na  sw6j  koszt i ryzyko  do pomieszczeri  magazynowych w  siedzibie
Zamawiajacego,  nieodplatnie,  w dniach wskazanych przez Zamawiajacego  i w godzinach
wskazanych przez Zamawiajacego.

2.   Dostarczane   sukcesywnie   partie  towaru   beds  odpowiednio   opakowane   i   oznakowane
o   najwyzszej   jakosci   z   waznym   terminem   przydatnosci   do   spozycia.   Wykonawca
oswiadcza,   Ze   oferowany   asortyment   posiada   aktualne   Swiadectwa   dopuszczajace   do
spozycia i sprzedazy i zobowiquje sie dostarczy6 je kazdorazowo Zamawiajacemu na jego
wezwanie.
a)   Wykonawcq   udziela   Zamawiajacemu   gwarancji   jakosci   zdrowotnej    i   trwalosci

dostarczonej  Zywnosci  do  daty  minimalnej  trwalosci  lub  terminu  przydatno§ci  do
spozycia, okre§lonych na czytelnych etykietach.

b)   Wykonawca  gwarantuje  Zamawiajacemu,  Ze  dostarczona  Zywnos6  bedzie  wolna  od
wad,    bedzie    spctnia6    wszelkie    wymagania    okre§lone    przez    Zamawiajacego
w specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia.

c)   Wykonawca gwarantuje, Ze dostarczone produkty beda odpowiadaly przepisom ustawy
z 25 sierpnia 2006 r.  o bezpieczefistwie Zywnosci  i Zywienia (Dz.U. z 2020 poz. 2021)

praz  akt6w  vykonawczych   do   niej.   Kazdy   produkt   winny  bye   wyprodukowany
1  wprowadzony  do  obrotu  zgodnie  z  normami  systemu  HACCP.  Produkty  majq bye
oznakowane        zgodnie    z    wymogami    rozporzqdzenia    w    sprawie    znakowania
poszczeg6lnych  rodzaj6w  Srodk6w  spo;Zywczych  (  Dz.U  2015   poz.29)  tzn.   musza
zawiera6:  nazwe,  wykaz i ilos6  skladrik6w lub kategorii  skladnik6w,  zawartos6 netto
w  opakowaniu,   date  minimalnej   trwalo§ci  do   spodycia,  warunki  przechowywania,
firms i adres producenta.

d)   Przez  cdy  okres  realizacji  umowy  wykonawca  musi  posiada6  decyzj?  wlasciwego
organu   Inspekcji   Weterynaryjnej   lub   Paristwowej   Inspekcji   Sanitarnej   dotycz&ca
mozliwosci produkcji lub obrotu danego produktu bedacego przedmiotem zam6wienia.

e)   Wymagania  jakie  powinien   speini6  wykonawca  w  zakresie   opakowari:   pojemniki
plastikowe,  z  pokrywami,  czyste,  bez  obcych  zapach6w,  powinny  bye  przeznaczone
tylko  dla  jednego  asortymentu,   elementy  powinny  bye  ulozone  w  opakowaniu  w
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spos6b   niepowodujapy   deformacji   i   zapewniajacy   estetyczny   wyglad   gotowego
vvyrobu.

D    Przy kazdej  dostawie Wykonawca przedstawi ,Handlowy dokument identyfikacyjny"
zgodnie z ustawa z  16 grudria 2005r.  o produktach pochodzenia zwierz?cego (Dz.U.
z   2020   poz.1753   ).   Na   Zadanie   Zamawiajacego,   Wykonawca   zobowiqzany   jest

przedlody6   certyfikat   wdrozeria   systemu   bezpieczehstwa   Zywnofoi   pochodzeria
zwierz?cego HACCP lub r6wnowazny.

g)    dostarczonv   asortvment   winien   bv6   dobrei   iakosci   w   gatunku   Dierwszvm`   oraz
sDehia6  - -w  zaleino§ci  od  zaofer-owanei   D-rz-ez  Wvkonavice  czes6i  zam6wienia  -
iivvmagania    wvnikaiace    z    obowiazuiac;c-h    Drzeois6w    Drawa.    w    szczeg6lnosci
okres16ne:
1) w ustawie z dnia 25  sierpnia 2006 r.  o bezpieczehstwie Zywnosci i Zywienia ( Dz.U.
z 2020  poz.2021)
2)  w  ustawie   z   dnia  21   grudnia  2000   r.   o  jakosci   handlowej   artykul6w  rolno-
spozywczych (Dz. U. z 2001  nr 5 poz.44 z p6z.zm.)
3) w ustawie z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzecego ( Dz.U.
z 2020r poz.1753)
4)  Rozporzadzenie   (WE)   852/2004  Parlamentu  Europejskiego   i  Rady  z   dnia  29
kwietnia 2004 r. w sprawie higieny §rodk6w spodywczych ( Dz.Urz. UE L 139 z p6in.
zm.)
5)  Rozporzadzenia  Ministra  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi  z  dnia  23   grudnia  2014  r.
w  sprawie  znakowania  poszczeg6lnych  rodzaj6w  Srodk6w  spozywczych  (Dz.  U.  z
2015 r. poz.29)
6) Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 261ipca 2016 r. w sprawie grup §rodk6w
spozywczych  przeznaczonych  do   sprzedazy   dzieciom  i   ndodziedy  w  jednostkach
systemu oswiaty oraz wymagah, jakie musza spelnia6 §rodki spozywcze stosowane w
ramach  Zywienia  zbiorowego  dzieci  i  ndodziedy  w  tych jednostkach  (Dz.U.  z  2016
poz.1154)

h)   Pracownicy   Wykonawcy   majacy   bezposredni   kontakt   z   dostarczana   na   rzecz
Zamawiajacego Zywnoscia musza posiada6 aktualne okreslone przepisami o chorobach
zakaznych     i     zakazeniach    -     orzeczenie     lekarskie     do     cel6w     sanitarno     -
epidemiologicznych     o     braku    przeciwwskazah     do     wykonywania    prac,     przy
wykonywariu  kt6rych  istnieje   mozliwos6  przeniesienia  zaka2eria  na  inne   osoby.
Zgodnie  z  art.   59  ustawy  z  dnia  25  sierpnia  2006  r.  o  bezpieczeristwie  Zywno§ci  i
Zywienia  (Dz.U.  z  2020  r  poz.  2021)  podmioty  dzialajace  na  rynku  spozywczym  sa
obowiazane   przestrzega6   w   zakladach   wymagah   higienicznych   okre§lonych   w
rozporzadzeniu ur 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004
r. w sprawie higieny §rodk6w spozywczych.

3.    W razie stwierdzenia   wad lub  niezgodnosci pomiedzy iloscia dostarczonych produkt6w a
zam6wieniem Zamawiajacy  zawiadomi o reklamacji  Wykonawc?. Reklamacje jakosciowe
rozpatrywane  beda  w  terminie  12  godzin  od  daty  ich  zgloszenia  przez  Zamawiajacego.
Reklamowany towar b?dzie odebrany przez Wykonawc? wlasnym transportem.

4.    Po   uwzglednieniu   przez   Wykonawce   reklamacji   co   do   ilosci   lub   jako§ci   towaru,
zobowiazuje sie on do dostarczenia Zamawiajacemu, w terminie nie dfuzszym 24 godzin na
sw6j    koszt   w   miejsce   towaru   wadliwego,    towar   wolny    od   wad.    Na   wypadek
niedostarczenia   przez   Wykonawc?   wskazanych   produkt6w  Zamawiajacy   bedzie   mial
prawo   do   zakupienia  takiej   samej   ilo§ci   produkt6w  na  koszt  Wykonawcy.   W  takim
wypadku  Zamawiajacy  nie  bedzie  zwiapany  cena  produkt6w,  wskazana w zalaczniku  do
umowy,    a   ponadto   Zamawiajacy   b?dzie   mial   prawo   do   Zadania   od   Wykonawcy
wyr6wnania   szkody   powstalej   w   skutek   niewykonania   lub   nienalezytego   wykonania
umowy.
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5.   W  przypadku  nie  przestrzegania  terminu  dostaw  oraz  powtarzajacych  sis  uchybiefi  w
realizacji  warunk6w umowy,  Zamawiaj.acy  zastrzega  sobie  prawo  zerwania umowy  bez
vypowiedzenia.    Dla    udokumentowania    powstafych    nieprawidlowosci    Zamawiajacy
sporzadzi notatk? sfuzbowa.

6.   Cechy dyskwalifikujace poszczeg6lne partie towaru:
a) cechy dyskwalifikujace wsp6lnie dla wedlin:
-     obce  posmaki,   zapachy,   o§lizglos6,   nalot  ple§ni,   barwa   szarozielona,   zacieki  tfuszczu

igalaretypodoslonka,jejp?knieciaiwyciekifarszu,wostonkachnaturalnychlubsztucznych,
skladnikiuzytedoprodukcjipozaklasowelubzcbrzastkami,§ciegnamiitp,skupiskajednego
zeskladnik6w,ot)ecnosciszkodnik6worazichpozostalo§ci,brakoznakowaniaopakowafi,ich
uszkodzenia mechaniczne,  objawy obnizenia jedrno§ci i  elastycznosci,  nieprzyleganie ostonki
do wedliny itp.
b) cechy dyskwalifikujQce wsp6lne dla mi?sa:
-   obce   posmaki,   zapachy,   oslizglos6,   nalot   plesni,   zazielenienie   mi?sa,   wyst?powanie

gruczof6w, fragment6w kosci itp.
c) cechy dyskwalifikujace wsp6lne dla produkt6w mleczarskich:
- obce posmaki, zapac.hy,  smak gorzki, mocno kwasny,  stony,  stechly, mdly, zanieczyszczenia

mechaniczne,      org.ant.czne,      objawy      ple§nienia,      psucia,      uszkodzenia      mechaniczne,
zdeformowane,  zgniecione  poro.zrywane;  obecnos6  szkodnik6w  Zywych,  martwych,  oraz  ich
pozostalosci,    brak   oznakowania   opakowafi   (   gramatura,    zawartos6   %   poszczeg6lnych
skladnik6w, wartos6 odzywcza ) itp.
d)cechydyskwalifikujacewsp6lnedlapieczywaiwyrob6wcukierniczych:

1)   pieczywo zdeformowane, zgniecione, uszkodzone mechanicznie;
2)   pieczywo zabrudzone, spalone
3)   miekisz lepki niedopieczony z zakalcem z obecno§cia grudek maki i soli;
4)   smak gorzki, kwasny, zbyt stony lub nieslony;
5)   mechaniczne,   organiczne;   ciasta   zabrudzone,   spalone,   niedopieczone,   o   wyraznie

niewlasciwej  porowatosci ciasta, kruszace si?:  objawy plesnienia,  psucia; uszkodzenia
mechaniczne,  ciasta zdeformowane,  zgniecione,  porozrywane;  obecnosci  szkodnik6w
Zywych, martwych oraz ich pozostalo§ci itp.

e)cechydyskwalifikujqcewsp6lnedlaowoc6wiwarzyw:
-  dostarczane  warzywa  i  owoce  winny  bye  Swieze,  dobrej  jako§ci,  pozbawione  oznak

niewla§ciwego  przechowania  i  transportu    Bez  mocnego  znieksztalcenia,   oznaki   choroby,
zap?rzenia,   zgnicia,   obce   zapachy,   pozostalos6   Srodk6w  ro§lin   oraz   oznaki   wiedni?cia   i
zanieczyszczenia ziemia.

Dcechydyskwalifikujacewsp6lnedlarybiprzetwor6wrybnych:
-   widoczne   oznaki   rozmrozenia   towaru,   zapach   §wiadczacy   o   procesach   psucia   sis

poszczeg61nego asortymentu.
g) cechy dyskwalifikujace wsp6lne dla mrozonek:

-   widoczne   oznaki   rozmrozenia   towaru,   zapach   Swiadczacy   o   procesach   psucia   sie

poszczeg6lnego asortymentu.

Faktura powinna zawiera6 nastepujace dane:
NABYWCA: MIASTO BIALYSTOK

§5

UL. SLONIMSKA 1, 15-950 BIALYSTOK
NIP 9662117220

0DBIORCA:ZESP6LPLACOWEKOSWIATOWYCHNRIWBIALYMSTOKU
UL. DOBRA 3, 15-034 BIALYSTOK

§6
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Dostawa artykul6w spozywczych do stof6wki Zespofu Plac6wek Oswiatowych Nr 1
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1.  Wykonawca jest zobligowany  do weryfikacji  i  aktualizacji  swojego  rachunku  bankowego,
na kt6ry Zamawiajacy b?dzie dokonywal platnosci.
2.  Wykonawca oswiadcza,  Ze posiada firmowy rachunek bankowy zgloszony w CEIDG badz
wla§ciwym urz?dzie  skarbowym  o  numerze
posiadajacy utworzony przez bank przypisany do niego rachunek VAT umozliwiajacy zaplat?
przez Zamawiajacego mechanizmem podzielonej platnosci.

§7
Dostarczony towar w danym dniu winien by6 fakturowany na jednym dokumencie sprzedazy.

§8
1.   W  razie  wystapienia  zwloki    w  dostarczeniu    towaru,  Wykonawca    zobowiazuje  sie  do

zaplaty Zamawiaj acemu kary umownej wysokosci  1 % wynagrodzenia umownego za kazdy
dzieri op6Znienia.

2.   Wykonawca    zaplaci Zamawiajacemu   kare umowna za odstapienie od umowy przez
Wykonawce z     przyczyn, za kt6re ponosi odpowiedzialno§6 Wykonawca  w wysokosci
10 % wynagrodzenia umownego okreslonego  w § 2 pkt 5 umowy.

3. Zamawiajacy   w   razie      wystapienia   zwloki   w   dostarczeniu   towaru   mo2e   wyznaczy6
Wykonawcy dodatkowy termin, nie rezygnujac z kary umownej i odszkodowania.

4.   Zamawiajacy  moze  dochodzi6  na  zasadach  og61nych  odszkodowania  przewyzszajacego
zastrzezona powyzej kar? umowna.

§9
1.   W przypadku nie dotrzymania  przez Zamawiajacego terminu zaplaty faktury, Wykonawcy

przyshiguje prawo naliczenia odsetek ustawowych za kazdy dzieh zwloki.
2.   Zamawiajacy moze odstapi6 od Umowy bez obowiapku zaplaty Wykonawcy jakichkolwiek

odszkodowah i kar umownych w mast?pujacych przypadkach:
a)   Wykonywania przez Wykonawce umowy w spos6b nienalezyty lub przy naruszaniu jej

postanowieh.
b)   Niezrealizowania dostawy przez Wykonawc? w okresie 3 dni, od dnia zgloszenia przez

Zamawiajacego zam6wienia telefonicznie.
c)   W razie zaistnienia   istotnej  zmiany okolicznosci powodujacej,  Ze wykonanie umowy

nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie6 w chwili zawarcia
umowy,  Zamawiajacy  moze  odstapi6  od  umowy  w  terminie  30  dni    od  powzi?cia
wiadomosci  o  tych    okolicznosciach.  W  takim  wypadku    Wykonawca    moze  Zada6
jedynie  wynagrodzenia  naleznego  mu  z  tytufu  wykonania  czesci  umowy.(art.   145
ustawy Prawo Zam6wieri Publicznych)

d)   Postawienia  Wykonawcy  w  stan  likwidacji,  zgloszenie  wniosku  o  ogloszenie  jego
upadiosci    lub    zlozenie    przez    niego    oswiadczenia    o    wszcz?ciu    post?powania
naprawczego.

§10
1.   Do wzajemnego wspofdzialania przy wykonywaniu umowy strony wyznaczaja:

1)   Ze strony zamawiajacego:
ur telefonu: (85) 73-26-989

2)   Ze strony Wykonawcy

§11
1.   Wszelkie  zmiany  niniejszej  umowy  wymagaja  dla  swej  waznosci  formy  pisemnej  pod

rygorem  niewazno§ci  i  b?da    dopuszczalne    w  granicach    unormowania    artykufu  144
ustawy prawo  zam6wieh  publicznych.
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2.   Wszelkie  zmiany  niniejszej  umowy  wymagaja  dla  swej  waznosci  formy  pisemnej  pod
rygorem niewaznosci.

§12
W   sprawach   nie uregulowanych w umowie zastosowanie maja przepisy Kodeksu Cywilnego
i ustawy Prawo  zam6wieh  publicznych.
Spory   wynikle   na   tle   realizacji    niniejszej    umowy   b?dzie   rozstrzygal    Sad   Rejonowy
w Bialymstoku.

§13
Umowa bedzie obowiazywala w okresie

§14
Umowe sporzadzono  w 2  jednobrzmiacych egzemplarzach po   1   dla kazdej    ze stron.

Wykonowc a                                                                   Z anowidy qcy
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Oswiadczenie

O§wiadczam, iz w stosunku do Masta Bialystok jestem / nie jestem* podmiotem

powiazanym o kt6rym mowa w art.32 ust 2 pkt 1 ustawy o VAT.

•.......................................................................

Czytelny podpis i pieczatka firmy

* prosz? zaznaczy6 prawidiowa odpowiedz
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