
                                                                       Studzieniec, dnia  19 czerwca 2015 r. 

 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Dotycząca zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro na dostawę Warzyw, owoców 

 i przetworów do Zakładu Poprawczego w Studzieńcu w drugim półroczu 2015 roku.  

 

I. Nazwa oraz adres zamawiającego: 

Zakład Poprawczy w Studzieńcu 

96-330 Puszcza Mariańska 

tel. (46) 831 81 91; fax. (46) 831 81 70 

www.zpstudzieniec.pl    zps@srv.pl   

 

II. Tryb udzielenia zamówienia  

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego 

zgodnie z regulaminem wewnętrznym Zakładu Poprawczego w Studzieńcu, udzielania zamówień o 

wartości nie przekraczającej równowartości 30 000 Euro.  

III. Opis przedmiotu zamówienia 

1.Przedmiotem zamówienia są cykliczne dostawy warzyw owoców i ich przetworów  dla Zakładu 

Poprawczego w Studzieńcu w drugim półroczu 2015 roku.  

Miejscem dostarczenia jest: 

Zakład Poprawczy w Studzieńcu, 96-330 Puszcza Mariańska. 

1.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz ofertowy będący załącznikiem 

         do niniejszej specyfikacji.  

1.2  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

2. Zamawiający nie dopuszcza powierzenia części zamówienia podwykonawcom. 

3. Zamawiający dopuszcza zmianę wartości brutto przedmiotu zawartej umowy w przypadku zmian 

stawek podatku VAT w okresie jej trwania.  

4. Zamawiający dopuszcza zmianę wartości  umowy w przypadku znacznych podwyżek cen 

surowców i kosztów wytworzenia  przedmiotu  umowy w okresie jej trwania.  

IV. Termin wykonania zamówienia  

Z wybranym Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa na okres 6 

miesięcy. Umowa realizowana będzie na podstawie zamówień telefonicznych lub przesyłanych 

wykonawcy drogą mailową.  Dostawa przedmiotu zamówienia nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od 

momentu złożenia zamówienia. Dostawa przedmiotu będzie odbywała się z częstotliwością: 1 raz w 

tygodniu. Wykonawca będzie realizował dostawy towaru na własny koszt i na własną 

odpowiedzialność. 

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 

1. posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

2. posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia 

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia; 

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia 

spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

1. podpisany formularz oferty 

2. zaparafowany wzór załączonej umowy.  



3.  Wymagane dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z 

oryginałem przez Wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do podpisania oferty, z dopiskiem „za 

zgodność z oryginałem”, na każdej stronie zawierającej treść.  

VII. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami 

Osoby uprawnione ze strony zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami: 

1) Rafał Szulc  –  tel. (46) 831 81 70, (46) 831 81 91 w. 117, 

2) Marcin Iwańczyk tel. – (46) 831 81 70, (46) 831 81 91 w. 122. 

VIII. Opis sposobu przygotowania oferty 

1. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszej specyfikacji. 

2. Jeden wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, napisaną 

w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką. 

3.Oferta i załączniki do oferty muszą być podpisane przez upoważnionego ich przedstawiciela/i 

wykonawcy.  

4. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby / osób 

podpisującej ofertę. 

5. Ofertę należy złożyć w zamkniętym, nieprzejrzystym, zewnętrznym opakowaniu zaadresowanym 

jak poniżej: 

Zakład Poprawczy w Studzieńcu 96-330 Puszcza Mariańska 

„Dostawa warzyw o owoców w II półroczu 2015 r” 

„Nie otwierać przed dniem 30.06.2016 r. do godz. 12.30 ” 

6. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Żadne z 

dokumentów wchodzących w skład oferty, także te złożone w formie oryginału nie podlegają 

zwrotowi. 

7. Załącznikiem do specyfikacji  jest formularz ofertowy, który jest drukiem do ewentualnego 

wykorzystania przez Wykonawcę składającego ofertę. 

8.Zamawiający dopuszcza, aby wykonawca sporządził ofertę wraz z załącznikami na własnych 

formularzach pod warunkiem, że ich istotna treść odpowiadać będzie warunkom określonym przez 

zamawiającego w niniejszej specyfikacji. 

IX. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: Zakład Poprawczy w Studzieńcu, 

96-330  Puszcza Mariańska, w pokoju nr 40 (biuro administracji). 

2. Termin składania ofert upływa w 30.06.2015 r. godz. 12.00. Oferty otrzymane przez zamawiającego 

po tym terminie nie będą rozpatrywane. 

3. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 30.06.2015 r. godz. 12.30 w siedzibie zamawiającego. 

X. Opis sposobu obliczenia ceny 

1. Cenę oferty dla poszczególnych składników usługi należy obliczyć uwzględniając zakres 

zamówienia określony w specyfikacji oraz ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, których nie 

można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i 

usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaży usługi podlega 

obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym, a także wszystkie koszty, 

opłaty oraz ewentualne upusty i rabaty.  

2. Wszystkie ceny przedstawione w ofercie muszą być podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch 

miejsc po przecinku (zasada zaokrąglania: końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 

grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza).  

4. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości 

cen. 

5. Cena ofertowa musi być podana w złotych polskich, cyfrowo i słownie, z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku. 



6. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania) czyli przez 30 dni od dnia otwarcia  

ofert. 

XI. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz  

z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie kryterium – cena 100% 

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty według wzoru: 

                          C min 

                                                                      C = ------------- x 100  

                                                                                   Ci 

C - ilość punktów, jakie otrzyma oferta badana 

C min - najniższa spośród wszystkich ważnych  ofert 

Ci - cena oferty badanej 

XII. Załączniki 

Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy 

Załącznik Nr 2 - Wzór umowy 

 

                                                                                            Studzieniec, dnia 19 czerwca 2015 r. 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

           ( pieczęć nagłówkowa)                                                                                                             (miejscowość, data) 

 

FORMULARZ OFERTOWY NA DOSTAWĘ WARZYW OWOCÓW I PRZETWORÓW  

W II PÓŁROCZU 2015 R. 

 

 

                         Nazwa  j.m. Ilość 
Cena 
brutto 

 Wartość 
brutto 

Marchew    kg 550     

Seler    kg 170     

Pietruszka korzeń kg 170     

Cebula    kg 500     

Ziemniaki   kg 5 000     

Buraki czerwone kg 300     

Botwina    szt. 20     

Kapusta biała  kg 500     

Kapusta czerwona  kg 60     

kapusta kwaszona  kg 170     

Kapusta pekińska kg 170     

Kalafior   szt. 100     

Brokuły    szt. 100     

Pory    szt. 200     

Ogórki kwaszone  kg 150     

Ogórki zielone  kg 200     

Ogórki konserwowe op 900ml. szt. 100     

Fasola szparagowa  kg 20     

Papryka czerwona  kg 70     

Papryka konserwowa op 720ml. szt. 70     

Szczaw konserwowy szt. 30     
Fasola czerwona konserwowa 
400g. szt. 30     

Pomidory   kg 150     

Szczypiorek  szt. 100     

Sałata maślana  szt. 50     

Sałata lodowa  szt. 90     

Koper    szt. 150     

Rzodkiewka  szt. 50     

Czosnek  
 

kg 10     

Pieczarki świeże  kg 90     

Jabłka    kg 1040     

Rabarbar   kg 40     

Pietruszka -  nać  szt. 150     

Brzoskwinia puszka  szt. 15     

Truskawki  kg 50     

Śliwki   kg 20     



Cytryny    kg 4     

Pomarańcze kg 30     

Ananas puszka  szt. 40     

Dżem owocowy  280g szt. 100     

Owoce mrożone / kompotowe  kg 50     

Kukurydza konserwowa 400 g. szt. 100     

Groszek konserwowy 400 g. szt. 100     

Przecier pomidorowy 30 %  kg 90    

Marmolada owocowa  kg 350    

Cukinia    szt. 30    

Wiśnie    kg 60     

Banany   kg 60     

Arbuz    kg 40     

Barszcz biały butelka 0,5 L szt. 70     

Mandarynki kg 30     

Brukselka  kg 25     

RAZEM:         0,00 
 

 

 

 

Razem wartość oferty netto: ………………..………zł 

 

Słownie: …………………………………………………………………………………….zł 

 

Podatek VAT: ………………………..………………zł  

 

Razem wartość oferty brutto: ………………..………zł 

 

Słownie: …………………………………………………………………….……………….zł 

 

 

 

 

 

 

 

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

                                                                                            Podpis i pieczęć oferenta 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                       Wzór umowy 

 

UMOWA DOSTAWY 

 

Zawarta w dniu ………….20 ..   r.  w  Studzieńcu  pomiędzy: 

Zakładem Poprawczym w Studzieńcu, 96 – 330 Puszcza Mariańska, NIP:  836 12 99 993,  

zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez 

ANDRZEJA ZAKRZEWSKIEGO  – Dyrektora  Zakładu Poprawczego 

a 

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

 

zwanym dalej „Wykonawcą” 

§ 1 

 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od ……………..do …………………..  

2. Ilekroć w umowie jest mowa o Odbiorcy należy przez to rozumieć pracowników Zamawiającego, 

wykonujących czynności związane z zakupami na rzecz Zakładu Poprawczego w Studzieńcu. 

§ 2 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa  artykułów spożywczych wymienionych w  formularzu ofertowym. 

2. Dostawy realizowane będą w oparciu o zamówienia telefoniczne składane przez  Zamawiającego. 

3.Dostawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby asortyment w cenach jednostkowych i ilościach określonych 

w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. 

4. Terminy dostaw realizowane będą według potrzeb Odbiorcy w dniach od poniedziałku do piątku w ciągu do  

3 dni roboczych  od złożenia zamówienia przez Odbiorcę (pismo, fax, telefon) w godzinach od 8.00 do 16.00 . 

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany asortymentu w obrębie tego samego rodzaju produktów 

zachowując łączną wartość , która została określona w § 3 pkt. 1 niniejszej umowy. 

 

§ 3 

1. Strony określają  wartość umowy na:  

 

Wartość netto:   ………………    (słownie: ……………………………………………. zł.) 

  

Wartość brutto:   ……………..    (słownie: ……………………. ………………………zł.)  

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszego rozwiązania umowy w przypadku przekroczenia 

wartości brutto określonej w ust. 1. 

§ 4 

1. Wykonawca zobowiązuje się do: 

a) dostarczenia towaru posiadającego odpowiednie świadectwa oraz spełniający obowiązujące wymagania i 

normy jakościowe, 

b) dostarczenia towaru o maksymalnie długim terminie przydatności do spożycia,  

c) bezpłatnego dowozu towaru do Odbiorcy, 

d) dostarczenia towaru specjalistycznym transportem własnym lub innego przewoźnika, spełniając wymogi 

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wymagań sanitarnych dotyczących 

środków transportu żywności, substancji pomagających w przetwarzaniu, dozwolonych substancji dodatkowych 

i innych składników żywności (Dz. U. Nr 21 poz. 179 z 2003r.). 

e) zabezpieczenia należycie towaru na czas przewozu i ponoszenia całkowitej odpowiedzialności  za dostawę i 

jakość dostarczanego towaru. 

f) wzięcia  odpowiedzialność za braki i wady powstałe w czasie transportu wyrobów oraz ponosi z tego tytułu 

wszelkie skutki prawne. 

§ 5 

1. Odbioru ilościowego i jakościowego dokonywać będzie właściwy Odbiorca w oparciu  o złożone pisemne 

zamówienie oraz fakturę. 



2. Podstawy reklamacji: 

2.1 W przypadku dostarczenia towaru: 

a) z wadami jakościowymi - Odbiorca może odmówić jego przyjęcia i żądać wymiany na towar wolny od tych 

wad. 

b) środkiem transportu, nie spełniającym wymagań określonych § 4 ust. 1 lit. d) Odbiorca może odmówić jego 

przyjęcia. 

c) niezgodnego ze złożonym na zapotrzebowaniu asortymentem i ilością - Odbiorca może odmówić przyjęcia 

dostawy i żądać dostarczenia towaru zgodnego z zamówieniem. 

d) z wadami jakościowymi ukrytymi, stwierdzonymi podczas jego magazynowania, Odbiorca postawi go do 

dyspozycji Wykonawcy, powiadamiając go niezwłocznie telefonicznie o stwierdzonych wadach oraz potwierdzi 

to przesłaniem protokołu reklamacyjnego. 

2.2 W przypadku niezrealizowania w terminie dostawy - Odbiorca może odmówić jej przyjęcia i dokonać 

zakupu u innego dostawcy. Różnice wynikające z wysokości ceny umownej i detalicznej ponosi Wykonawca. 

3. Podstawą reklamacji jest sporządzenie stosownego protokołu reklamacyjnego. 

4. Uwzględnienie reklamacji. 

a) W przypadku uwzględnienia słuszności reklamacji, Wykonawca zobowiązany jest, w terminie 24 godzin od 

chwili sporządzenia protokołu reklamacyjnego, do wyeliminowania opisanych w nim wad, bez prawa żądania 

dodatkowych opłat z tego tytułu, w sposób uzgodniony z Odbiorcą. 

b) O sposobie rozstrzygnięcia reklamacji Odbiorca, w terminie do 36 godzin obowiązkowo zawiadomi pisemnie 

Zamawiającego. 

5. Odpowiedzialność Wykonawcy za jakość produktu. 

W przypadku wystąpienia zatruć spowodowanych złą jakością dostarczonego wyrobu Wykonawca zobowiązany 

jest pokryć wszelkie koszty leczenia osób poszkodowanych i przeprowadzenia koniecznych zabiegów 

sanitarnych na własny koszt. 

§ 6 

1. Zapłata należności za dostarczony towar nastąpi w formie polecenia przelewu lub gotówką  w  terminie do 14 

dni od daty otrzymania faktury VAT przez Odbiorcę. 

2. Zamawiający wstrzyma się z zapłatą za dostarczony towar w przypadku otrzymania faktury wystawionej 

niezgodnie z  obowiązującymi przepisami podatkowymi lub zawierającej błędy. 

4. Ewentualna waloryzacja cen jednostkowych może odbywać  się miesięcznie w oparciu o procentowy 

wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych GUS na wniosek Wykonawcy za zgodą Stron. 

5. W przypadku obniżenia cen rynkowych produktów należących do asortymentu objętego niniejszą umową 

ceny zostaną odpowiednio zmniejszone, po udokumentowaniu przez Odbiorcę i za zgodą Stron.    

§ 7 

1. Za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w 

wysokości 20% wartości brutto niewykonanej bądź nienależycie wykonanej części dostawy. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych przewidzianych w  

Kodeksie cywilnym, w przypadku,  jeśli szkoda wynikła z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy 

bądź wynika z innych tytułów niż zastrzeżone. 

§ 8 

1. Umowę może rozwiązać każda ze Stron: 

 - Zamawiający -  za pisemnym jednomiesięcznym wypowiedzeniem, 

-  Wykonawca  -  za pisemnym trzymiesięcznym wypowiedzeniem. 

2. Bieg okresu wypowiedzenia liczy się od dnia następującego po dniu otrzymania pisemnego oświadczenia o 

rozwiązaniu umowy za wypowiedzeniem. 

 

§ 9 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do jednostronnego natychmiastowego odstąpienia od umowy oraz do 

żądania pokrycia szkód wynikłych z jej nienależnego wykonania, w przypadku: 

a)  trzykrotnego uchybienia terminu dostaw przez Wykonawcę, 

b) dwukrotnego naruszenia norm jakościowych dostarczanych artykułów spożywczych, 

c) zaniechania realizacji dostaw, z przyczyn za które odpowiada Wykonawca. 

 



§ 10 

Każda zmiana umowy dokonana będzie za zgodą obu Stron w drodze pisemnego aneksu pod rygorem 

nieważności. 

 

§ 11 

Ewentualne spory Stron rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 12 

 

Umowa zostanie sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron. 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                      WYKONAWCA 

 


