Numer referencyjny – P/55/IW/18
ZATWIERDZAM
KOMENDANT 12 WOG
płk Janusz KRYSZPIN

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

DOSTAWĘ MLEKA I PRZETWORÓW MLECZARSKICH.

Ogłoszenie przekazano Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 26.09.2018 r.
i zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
w dniu 28.09.2018 r., pod numerem 2018/S 187-422130

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią:
Załącznik nr 1.1 -1.33. Załącznik nr 2 Załącznik nr 3 Załącznik nr 4 Załącznik nr 5 Załącznik nr 6 -

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – do pobrania osobno
Formularz ofertowy
JEDZ (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia)
Wykaz wykonanych lub wykonywanych dostaw
Projekt umowy
Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej SIWZ.
Wykonawca ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów,
oraz przedłożenia oferty nie odpowiadającej wymaganiom określonym przez Zamawiającego.
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Rozdział I
Nazwa oraz adres Zamawiającego.
12 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY (12 WOG)
ul. Okólna 37, 87 – 100 Toruń,
nr faks: 261 43 36 60,
adres strony internetowej: www.12wog.pl
e-mail: 12wog@ron.mil.pl
adres e-mail, na który należy przesłać oświadczenie - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia
(JEDZ) 12wog.jedz@ron.mil.pl

Rozdział II
Tryb udzielenia zamówienia.
1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i
nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych zwanej dalej „ustawą PZP”
2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej
„SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP i uregulowania prawne wydane na jej podstawie.
3. Wartość zamówienia przekracza równowartość kwoty określonej w przepisach wykonawczych
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.
4. Zgodnie z art. 24aa ustawy PZP Zamawiający informuje, że w pierwszej kolejności dokona oceny
ofert, a następnie zbada, czy wykonawca którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza,
nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Rozdział III
Opis przedmiotu zamówienia.
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa mleka i przetworów mleczarskich.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią Załączniki nr 1.1. - 1.33. do SIWZ.
3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych
w projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ.
4. Wspólny Słownik Zamówień CPV:
15500000-3 - Produkty mleczarskie
15511210-8 - Mleko UHT
15511700-0 - Mleko w proszku
15512000-0 - Śmietana
15530000-2 - Masło
15540000-5 - Produkty serowarskie
15542100-0 - Ser twarogowy
15543000-6 - Sery scalone, sproszkowane, z przerostami pleśni i pozostałe sery
15544000-3 - Ser twardy
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15551000-5 - Jogurt i pozostałe przefermentowane przetwory mleczne
15551310-1 - Jogurt bez dodatków substancji smakowych
15551320-4 - Jogurt z dodatkiem substancji smakowych
5. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
5.1. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części:
5.1.1. Część nr 1 – dostawa mleka i przetworów mleczarskich do Garnizonu Toruń.
5.1.2. Część nr 2 – dostawa mleka i przetworów mleczarskich do Garnizonu Inowrocław.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych (art. 36 ust. 2 pkt. 4 ustawy
PZP).

7. Zamawiający nie przewiduje:
7.1. udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy PZP (art. 36 ust. 2 pkt. 3
ustawy PZP);
7.2. zawarcia umowy ramowej (art. 36 ust. 2 pkt. 2 ustawy PZP);
7.3. rozliczenia w walutach obcych (art. 36 ust. 2 pkt. 6 ustawy PZP);
7.4. aukcji elektronicznej (art. 36 ust. 2 pkt. 7 ustawy PZP);
7.5. zwrotu kosztów udziału w postępowaniu (art. 36 ust. 2 pkt. 8 ustawy PZP);
7.6. zastosowania wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy PZP.
8. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych
części zamówienia. (art. 36 ust. 2 pkt. 10 ustawy PZP).
9. Zakres, wielkość i opis przedmiotu zamówienia:
9.1. Część nr 1 – dostawa mleka i przetworów mleczarskich do Garnizonu Toruń.

LP.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

12)
13)

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Mleko w proszku pełne
500g
Mleko spożywcze UHT 2% tł.
1l
Śmietana 18% tł.
0,4 l
Śmietana kremowa 30% tł.
0,5 l.
Jogurt naturalny
150g
Jogurt owocowy
150 g
Deser mleczny naturalny
175 g
Deser mleczny z owocami
175 g
Deser mleczny z czekoladą
175 g
Deser jogurtowy
100g
Serek homogenizowany
naturalny
150g
Serek homogenizowany
waniliowy
150g
Serek homogenizowany

ILOŚCI OGÓŁEM
(magazyn: Toruń)
ZAKRES
ZAKRES OPCJI –
PODSTAWOWY
art. 34 ust. 5 PZP

KOD CPV

J.M.

15511700-0

kg

25

75

15511210-8

l

14000

39000

15512000-0

l

1950

4450

15512000-0

l

150

250

15551310-1

kg

750

1150

15500000-3

kg

1150

2650

15500000-3

kg

100

100

15500000-3

kg

950

2050

15500000-3

kg

950

2050

15542100-0

kg

850

1950

15542100-0

kg

300

300

15542100-0

kg

950

2050

15542100-0

kg

950

2050
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14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)

28)

29)

owocowy
150 g
Serek twarogowy
20g
Serek naturalny do
smarowania
125 g
Kefir
200 g
Ser twarogowy półtłusty
Ser twarogowy ziarnisty
200g
Ser typu fromage
80 g
Ser edamski pełnotłusty
Ser gouda pełnotłusty
Ser salami pełnotłusty
Ser camembert
120 g
Ser topiony z szynką
100 g
Ser topiony z papryką
17,5 g
Ser topiony pełnotłusty
100 g
Ser topiony tłusty
plasterkowany
130g
Ser topiony kremowy
wielosmakowy
17,5g
Ser wędzony

Ser typu mozarella
125 g
Ser feta
31)
270g
Masło ekstra jednoporcjowe
32)
25g
Mało ekstra
33)
200g
30)

15551000-5

kg

350

750

15542100-0

kg

725

1450

15542100-0

kg

1000

2000

15542100-0

kg

850

1850

15544000-3

kg

1125

2375

15544000-3

kg

575

1325

15544000-3

kg

800

1800

15543000-6

kg

800

1800

15540000-5

kg

800

1800

15540000-5

kg

275

725

15540000-5

kg

600

1200

15540000-5

kg

450

950

15540000-5

kg

550

1150

15540000-5

kg

650

1250

15542100-0

kg

450

850

15542300-2

kg

400

800

15530000-2

kg

250

600

15511700-0

kg

250

600

15511100-4

kg

2400

5400

15511100-4

kg

50

150

9.2. Część nr 2 – dostawa mleka i przetworów mleczarskich do Garnizonu Inowrocław.

LP.

1)
2)
3)
4)
5)

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Mleko w proszku pełne
500g
Mleko spożywcze UHT 2% tł.
1l
Śmietana 18% tł.
0,4 l
Śmietana kremowa 30% tł.
0,5 l.
Jogurt naturalny

ILOŚCI OGÓŁEM
(magazyn: Inowrocław)
ZAKRES OPCJI
ZAKRES
–
PODSTAWOWY
art. 34 ust. 5 PZP

KOD CPV

J.M.

15511700-0

kg

25

25

15511210-8

l

5000

5000

15512000-0

l

800

800

15512000-0

l

30

30

15551310-1

kg

100

100
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6)
7)
8)
9)
10)
11)

12)

13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)

28)

29)

150g
Jogurt owocowy
150 g
Deser mleczny naturalny
175 g
Deser mleczny z owocami
175 g
Deser mleczny z czekoladą
175 g
Deser jogurtowy
100g
Serek homogenizowany
naturalny
150g
Serek homogenizowany
waniliowy
150g
Serek homogenizowany
owocowy
150 g
Serek twarogowy
20g
Serek naturalny do
smarowania
125 g
Kefir
200 g
Ser twarogowy półtłusty
Ser twarogowy ziarnisty
200g
Ser typu fromage
80 g
Ser edamski pełnotłusty
Ser gouda pełnotłusty
Ser salami pełnotłusty
Ser camembert
120 g
Ser topiony z szynką
100 g
Ser topiony z papryką
17,5 g
Ser topiony pełnotłusty
100 g
Ser topiony tłusty
plasterkowany
130g
Ser topiony kremowy
wielosmakowy
17,5g
Ser wędzony

Ser typu mozarella
125 g
Ser feta
31)
270g
Masło ekstra jednoporcjowe
32)
25g
30)

15500000-3

kg

500

500

15500000-3

kg

100

100

15500000-3

kg

300

300

15500000-3

kg

300

300

15542100-0

kg

300

300

15542100-0

kg

50

50

15542100-0

kg

400

400

15542100-0

kg

400

400

15551000-5

kg

150

150

15542100-0

kg

475

475

15542100-0

kg

200

200

15542100-0

kg

300

300

15544000-3

kg

525

525

15544000-3

kg

225

225

15544000-3

kg

300

300

15543000-6

kg

300

300

15540000-5

kg

200

200

15540000-5

kg

125

125

15540000-5

kg

400

400

15540000-5

kg

200

200

15540000-5

kg

300

300

15540000-5

kg

300

300

15542100-0

kg

200

200

15542300-2

kg

100

100

15530000-2

kg

100

100

15511700-0

kg

100

100

15511100-4

kg

1000

1000
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10. Zamawiający zgodnie z zapisem art. 34 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje
możliwość zastosowania prawa opcji w przedmiotowym postępowaniu w następującym
zakresie:
10.1. Zamawiający określił w formularzu ofertowym ilości towaru, jakie Wykonawca ma
bezwarunkowo dostarczyć w ramach niniejszego postępowania;
10.2. Jeżeli w trakcie realizacji zamówienia okaże się, iż Zamawiający posiada środki finansowe
oraz potrzebę zamówienia większej ilości towaru w stosunku do przewidywanych w
podstawowym

zakresie

zamówienia,

Zamawiający

pozostawia

sobie

możliwość

skorzystania z prawa opcji i zamówienia dodatkowego towaru, zgodnie z zawarta umową,
za które Wykonawcy będzie przysługiwało odrębne wynagrodzenie. W przypadku
zamówienia dodatkowej ilości towaru rozliczenie będzie następowało na podstawie cen
jednostkowych ujętych w ofercie wybranego Wykonawcy i zawartej umowie.
10.3. Zamawiający zastrzega, iż część zamówienia określona jako prawo opcji jest
uprawnieniem, a nie zobowiązaniem Zamawiającego. Realizacja opcji może, ale nie musi
nastąpić w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego i na skutek jego dyspozycji w
tym zakresie. Brak realizacji zamówienia w tym zakresie nie będzie rodzić żadnych
roszczeń ze strony Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego.
11. Miejsce realizacji: dostawy realizowane będą do jednostek wojskowych w Toruniu i
Inowrocławiu, w asortymencie i ilościach wskazanych każdorazowo przez Odbiorcę w
zamówieniu oraz w opakowaniach przewidzianych w umowie – pod rygorem odmowy przyjęcia
dostawy i dokonania zapłaty.
12. Przyjęcie dostaw odbywać się będzie w dni robocze w poniedziałki, środy i piątki w godzinach
od 7:00 do 12:00.
13. Zamawiający zastrzega sobie możliwość w formie pisemnej zmniejszenia lub zwiększenia
przyjętych w umowie ilości, wartości i częstotliwości dostaw, w sytuacjach, których Zamawiający
nie mógł przewidzieć w chwili jej zawarcia (np. restrukturyzacja sił zbrojnych, zmiany ilości
żywionych żołnierzy). Wartością umowy będzie wówczas końcowa wartość faktycznie
zrealizowanych dostaw. Zamawiający nie będzie ponosił ujemnych skutków spowodowanych
zmniejszeniem ilości i wartości dostaw przewidzianych w umowie.
14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgodności norm jakościowych dostarczanych
produktów z jakością ustaloną w niniejszej SIWZ. Prawo do kontroli (tj. pobrania prób i badania
dostarczonego towaru) w imieniu Zamawiającego przysługuje właściwemu miejscowo dla
Zamawiającego lub Odbiorcy akredytowanemu laboratorium lub laboratorium spełniającemu
wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025. Koszt pobrania prób i badania żywności poniesie
Wykonawca w każdym przypadku, jeżeli ocena jakości dostarczonych towarów dokonana przez
laboratoria przywołane wyżej okaże się niezgodna z normami jakościowymi i opisem przedmiotu
zamówienia.
15. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. osiągania wyższych stanów gotowości bojowej,
szkolenia rezerw osobowych, likwidacji klęsk żywiołowych, restrukturyzacji sił zbrojnych, kryzysu,
zagrożenia lub wojny lub innych zadań postawionych Zamawiającemu przez organa władzy
państwowej), Wykonawca zagwarantuje bezpłatny dowóz towaru oraz zwiększenie ilości
i częstotliwości dostaw (przy niezmienności wartości umowy) do miejsc stacjonowania jednostek
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wojskowych oraz innych miejsc wskazanych przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega
sobie możliwość dostaw we wskazane przez siebie miejsce w odległości do 40 km od granic
administracyjnych m. Torunia / Inowrocławia.
16. Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o zmianach, o których mowa w pkt 15, ze
wskazaniem ich przyczyny, określeniem wymaganych ilości towaru do poszczególnych
Odbiorców, częstotliwości dostaw oraz wskazaniem ewentualnie nowych Odbiorców, z
konkretnym wskazaniem dnia, do którego będą zmiany obowiązywały.
17. Cechy produktu: (art. 30 ust. 9 pkt. 2)b)i d) ustawy PZP)
17.1.

Wykonawca, który faktycznie będzie realizował dostawę, w zakresie prowadzonej
działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia musi posiadać wdrożony system, który
spełnia wymagania zawarte w HACCP.

17.2.

Wymagania jakościowe umowy podlegają nadzorowaniu jakości, realizowanemu przez
właściwe miejscowo Zamawiającemu lub Odbiorcy akredytowane laboratorium lub
laboratorium spełniające wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025.

Rozdział IV
Termin wykonania zamówienia.
Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

Rozdział V
Warunki udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1.

nie podlegają wykluczeniu;

1.2.

spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1.2.1.

kompetencji lub uprawnień do prowadzenia
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

działalności

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada:
1.2.1.1. aktualną decyzję administracyjną właściwego miejscowo Powiatowego
Lekarza Weterynarii w sprawie zatwierdzania, warunkowego zatwierdzania
albo przedłużania warunkowego zatwierdzania zakładów, zgodnie z art. 20
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia
zwierzęcego (Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 127 z późn. zm.)
lub
aktualną decyzję administracyjną właściwego organu Państwowej Inspekcji
Sanitarnej w sprawie zatwierdzania, warunkowego zatwierdzania,
przedłużania warunkowego zatwierdzania zakładów, które produkują lub
wprowadzają do obrotu żywność pochodzenia niezwierzęcego lub
wprowadzają do obrotu produkty pochodzenia zwierzęcego, nie objęte
urzędową kontrolą organów Inspekcji Weterynaryjnej, zgodnie z art. 62
ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i
żywienia (Dz. U. z 2010, Nr 136 , poz. 914 ze zm.)
lub
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zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów zgodne z rozporządzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie wzorów dokumentów
dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub
wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli
Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 106, poz. 730).
1.2.2.

sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający nie wymaga potwierdzenia spełnia warunku udziału w postępowaniu
dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej, więc Wykonawca nie musi
przedstawiać Zamawiającemu żadnych dokumentów na potwierdzenie spełniania
w/w warunku.

1.2.3.

zdolności technicznej lub zawodowej.
1.2.3.1. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada:
W zakresie części nr 1
1.2.3.1.1.

doświadczenie zdobyte poprzez wykonanie (lub wykonywanie)
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie
sukcesywnych dostaw mleka i przetworów mleczarskich
świadczonych na rzecz jednego Odbiorcy w ramach jednej
umowy o wartości nie mniejszej niż 200 000 złotych, w
nieprzerwanym okresie co najmniej 6 miesięcy.

W zakresie części nr 2
1.2.3.1.2.

doświadczenie zdobyte poprzez wykonanie (lub wykonywanie)
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie
sukcesywnych dostaw mleka i przetworów mleczarskich
świadczonych na rzecz jednego Odbiorcy w ramach jednej
umowy o wartości nie mniejszej niż 50 000 złotych, w
nieprzerwanym okresie co najmniej 6 miesięcy.

Uwaga: W przypadku złożenia oferty na dwie części, powyższe wartości
kwotowe należy zsumować.
2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy
w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację
zamówienia.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki określone
w pkt.1.2. niniejszego rozdziału SIWZ winien spełniać, co najmniej jeden z wykonawców, albo
wszyscy ci wykonawcy wspólnie.
4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt.1.2.3.
niniejszego rozdziału SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego
zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji
finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go
z nim stosunków prawnych.
5. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w rozdz. V. 4) niniejszej
SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:
5.1.

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni
zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu
do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

5.2.

Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na
wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy
nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1
pkt 13–22 i ust. 5 ustawy PZP.
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Rozdział Va
Podstawy wykluczenia,
o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy PZP.
1. Zamawiający wykluczy Wykonawcę w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy
PZP.
2. Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy, w okolicznościach o których mowa
w art. 24 ust. 5 pkt 1) oraz pkt 4) ustawy PZP tj.
2.1.

w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1
ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259,
1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem
wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację
majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1
ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978,
1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615).

2.2.

który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w
istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub
umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4, co
doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.

Rozdział VI
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie
warunków udziału w postępowaniu, spełnianie poprzez oferowane
dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego oraz brak
podstaw wykluczenia.
1. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu do upływu terminu składania ofert:
1.1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia
(JEDZ), w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
sporządzone
według
Rozporządzenia
Wykonawczego
Komisji
(UE)
2016/7
z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego
dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3/16), będące wstępnym potwierdzeniem, że
Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału, sporządzone:
a. Na podstawie załącznika nr 3 do SIWZ
Wykonawca w zakresie części III D dokumentu JEDZ tj. podstawy wykluczenia o
charakterze wyłącznie krajowym, składa oświadczenie dotyczące następujących podstaw
do wykluczenia:
-wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 21) – 22) ustawy PZP;
-wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a i pkt 14 ustawy PZP.
Wykonawca w zakresie części IV dokumentu JEDZ tj. w odniesieniu do kryteriów
kwalifikacji może ograniczyć się do wypełnienia sekcji „α: Ogólne oświadczenie dotyczące
wszystkich kryteriów kwalifikacji”.
b. Wykorzystując narzędzie
databases/espd.

dostępne

na

stronie:

ec.europa.eu/growth/tools-
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Zamawiający zaleca, aby wykonawca, w celu prawidłowego wypełnienia jednolitego
dokumentu wykorzystał narzędzie dostępne pod adresem:
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl,
według porządku, jak poniżej:
a)
Ze strony zamawiającego należy pobrać i zapisać na komputerze dokument
o nazwie: „JEDZ P55”.
b)
Do okna przeglądarki wklejamy adres
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl – otwieramy
stronę
c)
Zakładka „KIM JESTEŚ”: jestem wykonawcą
d)
Zakładka „Co chcesz zrobić” - zaimportować ESPD
e)
Załadować pobrany i zapisany dokument „ JEDZ P55” poprzez funkcję
„przeglądaj”
f)
Wybrać miejsce wykonywania działalności
Po prawidłowym wykonaniu powyższych czynności, kreator jednolitego dokumentu, dzięki
zamieszczonym w nim instrukcjom, pozwoli na poprawne sporządzenie JEDZ. Po sporządzeniu,
dokument
należy zapisać,
wydrukować,
podpisać
kwalifikowanym
podpisem
elektronicznym i przesłać na adres e-mail: 12wog.jedz@ron.mil.pl.
Zamieszczony na stronie zamawiającego, w zakładce dotyczącej postępowania P/55/IW/18
„JEDZ” do zaimportowania jest utworzony przez zamawiającego i określa właściwy zakres jaki ma
wypełnić Wykonawca.
W podobny sposób dokument wypełnia każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie, każdy podwykonawca i podmiot udostępniający, o którym mowa w art. 22a ust. 1
ustawy PZP.
Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu JEDZ przez Wykonawcę, jest poczta
elektroniczna.
Uwaga! Złożenie JEDZ wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest niedopuszczalne,
nie stanowi bowiem jego złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu
przepisów ustawy PZP z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
1.2.

Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych danych:
pdf, doc, docx, rtf.

1.3.

Podpisany dokument elektroniczny JEDZ powinien zostać zaszyfrowany, tj. opatrzony
hasłem dostępowym. W tym celu wykonawca może posłużyć się narzędziami
oferowanymi przez oprogramowanie, w którym przygotowuje dokument oświadczenia (np.
Adobe Acrobat), lub skorzystać z dostępnych na rynku narzędzi na licencji open-source
(np.: AES Crypt, 7-Zip i Smart Sign) lub komercyjnych.

1.4.

Wykonawca zamieszcza hasło dostępu do pliku JEDZ w treści swojej oferty, składanej w
formie pisemnej. Treść oferty może zawierać, jeśli to niezbędne, również inne informacje
dla prawidłowego dostępu do dokumentu, w szczególności informacje o wykorzystanym
programie szyfrującym lub procedurze odszyfrowania danych zawartych w JEDZ.

1.5.

Wykonawca przesyła Zamawiającemu zaszyfrowany i podpisany kwalifikowanym
podpisem elektronicznym JEDZ na wskazany adres poczty elektronicznej w taki sposób,
aby dokument ten dotarł do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. W
treści przesłanej wiadomości należy wskazać oznaczenie i nazwę postępowania, którego
JEDZ dotyczy oraz nazwę wykonawcy albo dowolne oznaczenie pozwalające na
identyfikację wykonawcy (np. JEDZ do oferty, sprawa P/55/IW/18).

1.6.

Wykonawca, przesyłając
zawierającej JEDZ.

1.7.

Datą przesłania JEDZ będzie potwierdzenie dostarczenia wiadomości zawierającej JEDZ
z serwera pocztowego Zamawiającego.

JEDZ,

żąda

potwierdzenia

dostarczenia

wiadomości
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2.

1.8.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o
którym mowa w pkt 1.1. składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

1.9.

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje
się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie o
którym mowa w pkt 1.1. dotyczące tych podmiotów.

1.10.

Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom,
w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w
postępowaniu składa oświadczenie o którym mowa w pkt. 1.1.

1.11.

W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże w dokumencie JEDZ części zamówienia,
której wykonanie powierzy podwykonawcom Zamawiający uzna, że całość zamówienia
Wykonawca wykona samodzielnie.

Wykonawca zobowiązany jest w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania
określone przez Zamawiającego, złożyć wraz z ofertą:
2.1.

certyfikat systemu HACCP wdrożony przez firmy posiadające akredytację i uprawnienia
Polskiego Centrum Akredytacyjnego z siedzibą w Warszawie lub krajowej organizacji
akredytacyjnej dla danego kraju
lub
zaświadczenie właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub Inspekcji
Weterynaryjnej o sprawowaniu nadzoru nad stosowaniem zasad wdrożonego systemu
HACCP. Przedłożone zaświadczenie powinno potwierdzać, że Wykonawca wdrożył oraz
stosuje Zasady systemu HACCP (podstawa: art. 59 i 73 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r.
o bezpieczeństwie żywności i żywienia – Dz. U. z 2010 r. Nr 136 poz. 914 z późn. zm.).

3.

Wykonawca, którego oferta (w ramach danej części) została oceniona jako najkorzystniejsza
zobowiązany jest, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, złożyć
(na wezwanie Zamawiającego) aktualne na dzień złożenia następujące oświadczenia lub
dokumenty:
3.1.

aktualną decyzję administracyjną właściwego miejscowo Powiatowego Lekarza
Weterynarii w sprawie zatwierdzania, warunkowego zatwierdzania albo przedłużania
warunkowego zatwierdzania zakładów, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16
grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 127
z późn. zm.)
lub
aktualną decyzję administracyjną właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej
w sprawie zatwierdzania, warunkowego zatwierdzania, przedłużania warunkowego
zatwierdzania zakładów, które produkują lub wprowadzają do obrotu żywność
pochodzenia niezwierzęcego lub wprowadzają do obrotu produkty pochodzenia
zwierzęcego, nie objęte urzędową kontrolą organów Inspekcji Weterynaryjnej, zgodnie z
art. 62 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i
żywienia (Dz. U. z 2010, Nr 136 , poz. 914 ze zm.)
lub
zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia
z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i
zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność
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podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2007 r. Nr
106, poz. 730).
3.2.

wykaz dostaw, wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich ilości,
wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów (Odbiorców), na rzecz których dostawy
zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały
wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy
były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane,
a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty
potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert - załącznik nr 4 do SIWZ.

4. Wykonawca, którego oferta (w ramach danej części) została oceniona jako najkorzystniejsza
zobowiązany jest, w celu wykazania braku podstaw wykluczenia, złożyć (na wezwanie
Zamawiającego) aktualne na dzień złożenia następujące oświadczenia lub dokumenty:
4.1.

informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,
14 i 21 ustawy PZP wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
4.1.1.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 4.1 składa:
4.1.1.1.

4.2.

informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego
rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ
sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której
dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt 13, 14 i 21;

4.1.2.

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się
dokumentu, o którym mowa w pkt. 4.1, zastępuje się je dokumentem
zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo
osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której
dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania
wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

4.1.3.

Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 4.1, składa
dokument, o którym mowa w pkt.4.1.1, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt
14 i 21 ustawy PZP. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba,
której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się
go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce
zamieszkania tej osoby.

odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
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4.2.1.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 4.2 składa:
4.2.1.1.

dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio,
że:
4.2.1.1.1.

4.2.2.

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się
dokumentu, o którym mowa w pkt. 4.2, zastępuje się je dokumentem
zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo
osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której
dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania
wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

4.3.

oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub
ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego
wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności
wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w
sprawie spłat tych należności;

4.4.

oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

tytułem

środka

5. Dokumenty, o których mowa w pkt. 4.1. i pkt 4.2., powinny być wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania.
6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może
zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie
niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
7. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na
zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w
stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek
łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów,
zobowiązany będzie złożyć dokumenty, które określają w szczególności:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia publicznego;
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków
udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, zrealizuje dostawy, których wskazane zdolności dotyczą.
oraz
przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 4.
8. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których
mowa pkt. 4., w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i
bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez
wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
9. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust. 7,
które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów
przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy PZP, zamawiający w celu
potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy PZP, korzysta z
posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.
10. Oświadczenia, o których mowa w niniejszym rozdziale dotyczące wykonawcy i innych podmiotów,
na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a
ustawy składane są w oryginale.
11. Dokumenty, o których mowa w niniejszym rozdziale, inne niż oświadczenia, o których mowa w
pkt 10, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
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12. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego
zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
13. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentów, o których mowa w niniejszym rozdziale, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy,
gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
14. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
15. W przypadku, o którym mowa w pkt 8 zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia
tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez
zamawiającego dokumentów.
16. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której
mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy
PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca przedstawi dowody, że powiązania z innym
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
17. W zakresie nieuregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający
od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).
18. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdz. VI. 1.1. niniejszej SIWZ,
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1
ustawy PZP lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania,
oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez
zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w
terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby
odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
19. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia
umowy. Stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie
należy dołączyć do oferty.
20. Jeżeli
uprawnienie
do
reprezentacji
osoby
podpisującej
ofertę
nie
wynika
z załączonego dokumentu rejestrowego, do oferty należy dołączyć także pełnomocnictwo w
oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie.

Rozdział VII
Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z
wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów,
jeżeli zamawiający, w sytuacjach określonych w art. 10c–10e,
przewiduje inny sposób porozumiewania się niż przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej, a także wskazanie osób
uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.
1.

2.
3.

4.
5.

Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy
mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz
oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale VI niniejszej SIWZ (również w przypadku ich
złożenia w wyniku wezwania, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP) dla których
dopuszczalna jest forma pisemna.
W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem
referencyjnym określonym w SIWZ.
Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę
pisemnie winny być składane na adres: 12 Wojskowy Oddział Gospodarczy, ul. Okólna 37,
87-100 Toruń, z dopiskiem: Sekcja Zamówień Publicznych.
Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą
elektroniczną winny być kierowane na adres: 12wog@ron,mil.pl, a faksem na nr 261 43 36 60.
Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub
w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu
ich otrzymania.
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Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca
dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień
niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli
wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub
dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek
bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której
udostępniono SIWZ.
8. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym
mowa w pkt. 7.
9. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi,
jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie
Zamawiającego.
10. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.
11. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
1) w kwestiach formalnych – Pani Joanna RYDYGIER-TOMICKA;
2) w kwestiach merytorycznych – st. chor. szt. Rafał STASZAK
Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy PZP nie pozwalają na jakikolwiek inny
kontakt - zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z
Wykonawcami - niż wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie
reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty
w swojej siedzibie.
6.
7.

Rozdział VIII
Wymagania dotyczące wadium.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Wykonawca zobowiązany jest wnieść przed upływem terminu składania ofert wadium w
wysokości:
Część nr 1 - 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych);
Część nr 2 - 2 500,00 PLN (słownie: dwa tysiące pięćset złotych).
Wadium może być wniesione w:
1)
pieniądzu;
2)
poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3)
gwarancjach bankowych;
4)
gwarancjach ubezpieczeniowych;
5)
poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z
2016 r. poz. 359).
Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w NBP nr rachunku 71 1010 1078
0104 3213 9120 2000, z dopiskiem na przelewie: „Wadium w postępowaniu o numerze
referencyjnym P/55/IW/18 z dopiskiem: na: część nr ……”.
Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na
rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w rozdz. VIII. 3 niniejszej SIWZ, przed
upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny
termin składania ofert).
Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie:
1) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do
oferty;
2) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia
w ofercie.
Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie
zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty
Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy
PZP.
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7.
8.

W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, z jej treści
nie może wynikać konieczność przekazania żądania zapłaty za pośrednictwem banku
prowadzącego rachunek Zamawiającego. Niedopuszczalny jest również zapis żądający
potwierdzenia przez notariusza lub bank, że podpisy na żądaniu do zapłaty zostały złożone przez
osoby uprawnione do reprezentacji Zamawiającego.
Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie
odrzucona.
Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet
zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP.

Rozdział IX
Termin związania ofertą.
1.
2.

3.
4.

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna
się wraz z upływem terminu składania ofert. (art. 85 ust. 5 ustawy PZP).
Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy,
samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej
na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody
na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.
Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.
Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem
okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na
przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest
po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia
dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

Rozdział X
Opis sposobu przygotowywania ofert.
1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.

Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru
stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ.
2) dokument, o którym mowa w rozdziale VI pkt 2 SIWZ.
3) W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii
dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) m.in.
KRS, CEiDG i innych odpowiednich dla Wykonawcy lub danego podmiotu, należy do oferty
dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą
i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy
na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną
propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez
danego Wykonawcę.
Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała
oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta
uniemożliwiając jej samoistną dekompletację), oraz zawierała spis treści.
Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane
własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować
w następujący sposób:
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„Oferta w postępowaniu na dostawę mleka i przetworów mleczarskich.
nr referencyjny: P/55/IW/18”
Nie otwierać przed: 06.11.2018 r. o godz. 11:30"
i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.
10. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty składane
w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich
otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy
z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz.
1503 z późn. zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być
udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa.
11. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez
Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica
przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak
jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać
będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania
są jawne bez zastrzeżeń.
12. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie
zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.
13. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie
art. 90 ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie
przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe
zastrzeżenie zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz
samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa.
14. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty
pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed
terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich
samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”.
Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który
wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną
dołączone do oferty.
15. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania
poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian
i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą
otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz
zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.
16. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie
spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN,
Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia
postępowania.
17. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3
ustawy PZP zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Wszelkie niejasności i
wątpliwości dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed
terminem składania ofert w trybie przewidzianym w rozdziale VII niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy
PZP nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy,
po terminie otwarcia ofert.

Rozdział XI
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
1.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Okólnej 37 w Toruniu, bud. 97, pok. 11
(kancelaria jawna) do dnia 06.11.2018 r., do godziny 11:00 i zaadresować zgodnie z opisem
przedstawionym w rozdziale X SIWZ.
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2.
3.
4.
5.

Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu
oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
Oferta złożona po terminie wskazanym w pkt. 1 zostanie zwrócona wykonawcy zgodnie z
zasadami określonymi w art. 84 ust. 2 ustawy PZP.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego /sala szkoleniowa, znajdująca się w bud. 97/,
w dniu 06.11.2018 r., o godzinie 11:30.
Uwaga:
Zamawiający informuje, iż Kancelaria jawna czynna jest codziennie (od poniedziałku do piątku)
w godz. 7:00 do 15:00 .
Kancelaria znajduje się na terenie 12 WOG gdzie obowiązuje system przepustek wydawanych
przy wejściu, po okazaniu dokumentu tożsamości. Składając ofertę należy uwzględnić czas
potrzebny na uzyskanie przepustki. Za moment wpłynięcia oferty uznaje się czas jej złożenia w
kancelarii jawnej.
Wejście obcokrajowców na tereny chronione odbywa się za stosownym zezwoleniem, zgodnie z
decyzją nr 19/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie planowania i
realizowania przedsięwzięć współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz.
MON z 2017 r. poz. 18).

6.
7.
8.

9.

Otwarcie ofert jest jawne.
Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy
PZP.
Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie www.12wog.pl informacje
dotyczące:
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
c) wartości zamówienia brutto zawartej w ofertach;
- w zakresie każdej części oddzielnie.
Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczanie na stronie informacji wskazanych w ust. 8
lit. b zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23
ustawy PZP, zgodnego ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

Rozdział XII
Opis sposobu obliczenia ceny.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.

Cena odpowiada definicji określonej w art. 2 pkt 1 ustawy PZP
Cena jednostkowa brutto powinna zawierać wszystkie koszty związane z oferowaną realizacją
zamówienia.
Wyodrębniony podatek VAT musi być naliczonym zgodnie z obowiązującymi w terminie składania
oferty przepisami.
Cenę jednostkową netto należy przedstawić wg formularza ofertowego (Załącznik nr 2 do SIWZ)
za 1 sztukę/gram/litr dla każdej pozycji w poszczególnych częściach przedmiotu zamówienia.
Dla każdej pozycji należy obliczyć wartość netto przez pomnożenie ceny jednostkowej netto
za 1 sztukę/gram/litr dla każdej pozycji w poszczególnych częściach przedmiotu zamówienia
przez podaną ilość, a następnie tak wyliczoną wartość netto należy powiększyć o kwotę podatku
VAT, otrzymując w ten sposób wartość brutto dla danej pozycji.
Cena (wartość zaówienia brutto) zostanie obliczona jako suma wartości brutto wszystkich pozycji
w zakresie poszczególnych części.
Ocenie podlegać będzie cena (wartość zaówienia brutto) zamówienia dla każdej części
przedmiotu zamówienia osobno.
Cena (wartość zaówienia brutto) winna obejmować wszelkie koszty i składniki związane z
wykonaniem zamówienia i uwzględniać cały zakres przedmiotu zamówienia (zgodnie z opisem
zawartym w Załączniku nr 1 do SIWZ, projekcie umowy oraz należnych podatków zgodnie z
przepisami obowiązującymi na dzień składania ofert.
Rozliczenia między Wykonawcą a Zamawiającym prowadzone będą wyłącznie w złotych polskich
w formie przelewu.
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10. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom
przedstawionym w ustawie PZP oraz SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o
podane kryteria wyboru.
11. Cena (wartość zaówienia brutto) musi być podana w zł (PLN), cyfrowo i słownie, z
uwzględnieniem podatku VAT, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, tj. na każdym
etapie obliczania ceny kwoty zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5
grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.
12. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny
takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby
obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami:
1) Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego w Formularzu ofertowym
(Załącznik nr 2 do SIWZ), czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u
Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,
których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich
wartość bez kwoty podatku;
2) w przypadku nie wypełnienia przez Wykonawcę pkt. 11 w Formularzu ofertowym
i jeżeli nic innego z oferty nie wynika, Zamawiający uzna, że wybór oferty Wykonawcy nie
będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.
13.
Cenę (do celów i wyboru oferty) należy wyliczyć następująco:
1) Wykonawcy, którzy na podstawie odrębnych przepisów, nie są zobowiązani do uiszczenia
podatków od towarów i usług VAT w Polsce, zobowiązani są do podania ceny w złotych
polskich (PLN) bez podatku VAT (netto) obliczonej jako suma wartości netto, zgodnie z
wzorem formularza cenowego. Zamawiający do wartości netto doliczy kwoty podatku VAT
(w wysokości wynikającej z obowiązujących w tym zakresie przepisów). Tak obliczona
suma wartości brutto będzie podstawą obliczenia punktów w kryterium oceny ofert „cena”.
2) pozostali Wykonawcy zobowiązani są do podania stawki podatku od towarów
i usług (VAT), wartości brutto oraz ceny (wartości brutto zamówienia) obliczonej jako suma
wartości brutto, zgodnie z wzorem formularza cenowego.
14. Jeżeli w ofercie nastąpią omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, Zamawiający poprawi je zgodnie
z art. 87 ust. 2 pkt 2 ustawy.
15. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.

Rozdział XIII
Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy
wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu
oceny ofert, a jeżeli przypisanie wagi nie jest możliwe z
obiektywnych przyczyn, zamawiający wskazuje kryteria oceny ofert
w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego.
1. Po stwierdzeniu ważności złożonej oferty jedynym kryterium wyboru jest jej cena. Cena musi
zawierać wszystkie należności związane z wykonaniem umowy, do których poniesienia
zobowiązany jest Wykonawca.
2. Za kryterium cenowe X (wartość brutto) przyznane będą punkty od 1 do 100 wg zasady:

X=

Cn

x 100

Cb
gdzie: Cn – najniższa zaoferowana cena; Cb – cena badana;
3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który otrzyma największą liczbę punktów.
4. Punktacja przyznawana ofertom będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim
wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako
najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.
6. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej.
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7. Zgodnie z dyspozycją art. 91 ustawy, przedmiot zamówienia jest powszechnie dostępny oraz
posiada ustalone standardy jakościowe – niniejsze stanowi upoważnienie do zastosowania
jednego kryterium – cena = 100%.

Rozdział XIV
Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione
po wyborze oferty w celu zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego.
1. Przed podpisaniem umowy, Wykonawca dostarczy polisę OC w zakresie prowadzonej działalności
ważną w okresie realizacji umowy, posiadającą rozszerzony zakres ubezpieczenia od
odpowiedzialności cywilnej ubezpieczonego, za szkody osobowe lub rzeczowe wyrządzone przez
produkty wyprodukowane, dostarczone, sprzedane przez ubezpieczonego i spowodowane przez
nie wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia w okresie ubezpieczenia. Wartość polisy nie
może być mniejsza niż wartość złożonej oferty.
2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia Zamawiający żąda przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej
współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób
współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną
odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum
(obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie
możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu
wykonania zamówienia.
3. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie
wynikać z dokumentów będących w posiadaniu Zamawiającego,
4. Zawarcie umowy nastąpi wg projektu Zamawiającego.
5. Postanowienia ustalone w projekcie umowy nie podlegają negocjacjom.

Rozdział XV
Wymagania dotyczące
zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
1.

2.

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia
należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu jej zawarcia, w wysokości 5 % wartości
zamówienia brutto (zaokrąglone do pełnych setek w górę) podanego w ofercie.
Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku
następujących formach:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z
2016 r., poz. 359).

3. Zabezpieczenie w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w NBP nr rachunku 08

4.

1010 1078 0104 3213 9120 1000, z dopiskiem na przelewie: „Zabezpieczenie należytego
wykonania umowy w postępowaniu o numerze referencyjnym P/55/IW/18 na: Dostawę
mleka i przetworów mleczarskich”.
Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych art. 148 ust.
2 ustawy PZP.
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5.
6.

7.

8.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie pieniężnej Zamawiający przechowa je na
oprocentowanym rachunku bankowym.
Z treści zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poręczenia winno wynikać, że bank,
ubezpieczyciel, poręczyciel zapłaci, na rzecz Zamawiającego w terminie maksymalnie 30 dni od
pisemnego żądania kwotę zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiającego, bez
odwołania, bez warunku, niezależnie od kwestionowania czy zastrzeżeń Wykonawcy i bez
dochodzenia czy wezwanie Zamawiającego jest uzasadnione czy nie.
W przypadku wniesienia ZNWU w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, z jej treści
nie może wynikać konieczność przekazania żądania zapłaty za pośrednictwem banku
prowadzącego rachunek Zamawiającego. Niedopuszczalny jest również zapis żądający
potwierdzenia przez notariusza lub bank, że podpisy na żądaniu do zapłaty zostały złożone przez
osoby uprawnione do reprezentacji Zamawiającego.
W przypadku, gdy zabezpieczenie, będzie wnoszone w formie innej niż pieniądz, Zamawiający
zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu ww. dokumentu.

Rozdział XVI
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do
treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego,
ogólne warunki umowy albo wzór umowy,
jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim
umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.
1.
2.

Zamawiający zamierza zawrzeć umowy na każdą z części odrębnie.
Projekt umowy stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ.

Rozdział XVII
Klauzula informacyjna zgodnie z art. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej
„RODO”, informuję, że:
1.1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 12 Wojskowy Oddział Gospodarczy,
ul. Okólna 37, 87-100 Toruń;
1.2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
1.3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), dalej „ustawa
Pzp”;
1.4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp przez
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
1.5. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z
udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania
określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
1.6. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
2. Posiada Pani/Pan:
2.1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
2.2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
2.3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
1.
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2.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
3. Nie przysługuje Pani/Panu:
3.1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
3.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3.3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o

udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz
nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników .
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w

celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub
prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Rozdział XVIII
Pouczenie o środkach ochrony prawnej.
1.

2.

Każdemu 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 przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP
jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.
Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP.
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Załącznik nr 1.1 – 1.33 do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
– do pobrania osobno
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Załącznik nr 2 do SIWZ [Oferta]
pieczęć firmowa

FORMULARZ OFERTOWY
Ja / my niżej podpisany/i
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..……………………..………………
działając w imieniu i na rzecz (dane Wykonawcy)
Pełna nazwa:
....................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
Adres siedziby:
……………………………………………………...........................................................................................
(ulica, miejscowość, województwo)
NIP: ....................................................................... REGON: .................................................................
PESEL: ……………………………. – dotyczy osób prowadzących jednoosobową dzialalność gospodarczą.
Tel. ..................................................
Fax:/e-mail (na który zamawiający ma przesyłać korespondencję) .........................................................
Numer rachunku bankowego Wykonawcy:

Nawiązując do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
DOSTAWĘ MLEKA I PRZETWORÓW MLECZARSKICH.
Oferuję/my wykonanie dostawy zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, w cenie (wartości zamówienia brutto) podanej poniżej, obliczonej wg zasad
1
opisanych w SIWZ w zakresie :
Części nr 1 Części nr 2 -

1

Dostawa mleka i przetworów mleczarskich dla Garnizonu Toruń.
Dostawa mleka i przetworów mleczarskich dla Garnizonu
Inowrocław.

Właściwe zaznaczyć „X”
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Część nr 1 - Dostawa mleka i przetworów mleczarskich dla Garnizonu Toruń
VAT

l.p.

Przedmiot zamówienia

a

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

12)

13)
14)

Mleko w proszku pełne
500g
Mleko spożywcze UHT 2% tł.
1l
Śmietana 18% tł.
0,4 l
Śmietana kremowa 30% tł.
0,5 l.
Jogurt naturalny
150g
Jogurt owocowy
150 g
Deser mleczny naturalny
175 g
Deser mleczny z owocami
175 g
Deser mleczny z czekoladą
175 g
Deser jogurtowy
100g
Serek homogenizowany
naturalny
150g
Serek homogenizowany
waniliowy
150g
Serek homogenizowany
owocowy
150 g
Serek twarogowy

Cena
jednostkowa
netto
(za j.m.)

VAT

wartość
podatku
VAT
(d x e)

Cena jednostkowa
brutto
(d + f)

Wartość netto
(b x d)

f

g

h

Wartość
brutto
(h + j)

Ilość
(zakres opcji)

k

l

Ilość
(zakres
podstawowy)

j.m.

b

c

25

kg

75

14000

l

39000

1950

l

4450

150

l

250

750

kg

1150

1150

kg

2650

100

kg

100

950

kg

2050

950

kg

2050

850

kg

1950

300

kg

300

950

kg

2050

950

kg

2050

350

kg

750

d

%

e

%

i

wartość
podatku
VAT
(h x i)
j
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20g
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)

28)
29)
30)
31)
32)

Serek naturalny do
smarowania
125 g
Kefir
200 g
Ser twarogowy półtłusty
Ser twarogowy ziarnisty
200g
Ser typu fromage
80 g
Ser edamski pełnotłusty
Ser gouda pełnotłusty
Ser salami pełnotłusty
Ser camembert
120 g
Ser topiony z szynką
100 g
Ser topiony z papryką
17,5 g
Ser topiony pełnotłusty
100 g
Ser topiony tłusty
plasterkowany
130g
Ser topiony kremowy
wielosmakowy
17,5g
Ser wędzony
Ser typu mozarella
125 g
Ser feta
270g
Masło ekstra jednoporcjowe

725

kg

1450

1000

kg

2000

850

kg

1850

1125

kg

2375

575

kg

1325

800

kg

1800

800

kg

1800

800

kg

1800

275

kg

725

600

kg

1200

450

kg

950

550

kg

1150

650

kg

1250

450

kg

850

400

kg

800

250

kg

600

250

kg

600

2400

kg

5400
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25g
33)

Mało ekstra
200g

50

kg

150
Wartość zamówienia brutto:

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

Część nr 2 - Dostawa mleka i przetworów mleczarskich dla Garnizonu Inowrocław

l.p.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

VAT
wartość
podatku
VAT
(d x e)

VAT
wartość
podatku
VAT
(h x i)

Wartość
brutto
(h + j)

Ilość
(zakres opcji)

k

l

Przedmiot zamówienia

Ilość
(zakres
podstawowy)

j.m.

Cena
jednostkowa
netto
(za j.m.)

a

b

c

d

25

kg

25

5000

l

5000

800

l

800

30

l

30

100

kg

100

500

kg

500

100

kg

100

300

kg

300

300

kg

300

300

kg

300

Mleko w proszku pełne
500g
Mleko spożywcze UHT 2% tł.
1l
Śmietana 18% tł.
0,4 l
Śmietana kremowa 30% tł.
0,5 l.
Jogurt naturalny
150g
Jogurt owocowy
150 g
Deser mleczny naturalny
175 g
Deser mleczny z owocami
175 g
Deser mleczny z czekoladą
175 g
Deser jogurtowy
100g

%

e

f

Cena jednostkowa
brutto
(d + f)

Wartość netto
(b x d)

%

g

h

i

j
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11)

12)

13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)

Serek homogenizowany
naturalny
150g
Serek homogenizowany
waniliowy
150g
Serek homogenizowany
owocowy
150 g
Serek twarogowy
20g
Serek naturalny do
smarowania
125 g
Kefir
200 g
Ser twarogowy półtłusty
Ser twarogowy ziarnisty
200g
Ser typu fromage
80 g
Ser edamski pełnotłusty
Ser gouda pełnotłusty
Ser salami pełnotłusty
Ser camembert
120 g
Ser topiony z szynką
100 g
Ser topiony z papryką
17,5 g
Ser topiony pełnotłusty
100 g
Ser topiony tłusty
plasterkowany
130g

50

kg

50

400

kg

400

400

kg

400

150

kg

150

475

kg

475

200

kg

200

300

kg

300

525

kg

525

225

kg

225

300

kg

300

300

kg

300

200

kg

200

125

kg

125

400

kg

400

200

kg

200

300

kg

300

300

kg

300
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28)
29)
30)
31)
32)

Ser topiony kremowy
wielosmakowy
17,5g
Ser wędzony
Ser typu mozarella
125 g
Ser feta
270g
Masło ekstra jednoporcjowe
25g

200

kg

200

100

kg

100

100

kg

100

100

kg

100

1000

kg

1000
Wartość zamówienia brutto:

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

Uwaga: Wykonawca wypełnia tylko te pozycje, na które składa ofertę.
1.

Oświadczam/my, że wartość zamówienia brutto zawiera wszystkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego wykonania zamówienia powiększone o
należny podatek od towarów i usług.

2.

Do bieżącego kontaktu w związku z postępowaniem przetargowym wyznaczamy
………………………………………………………………………………………………………….
(podać imię i nazwisko, numer telefonu)

3.

Oświadczam/my, że oferowane produkty spełniają wszelkie wymogi określone w SIWZ.

4.

Oświadczam/y, że w stosunku do mnie/nas nie została wydana Decyzja Wojskowego Inspektora Weterynaryjnego nakazująca dowódcom jednostek i instytucjom
wojskowym zaprzestania zaopatrywania się u Wykonawcy.

5.

Oświadczam/y, że oferowana cena zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia.

6.

Oświadczam/y, że zobowiązujemy się zamówienie realizować według potrzeb Zamawiającego w terminach określonych w SIWZ.

7.

Oświadczam/y, że akceptujemy termin płatności – tj. 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego poprawnie sporządzonej faktury.

8.

Oświadczam/y, że termin przydatności do spożycia będzie zgodny z Opisem przedmiotu zamówienia.
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9.

Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i
zasadami postępowania. Zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do sporządzenia oferty i właściwego wykonania zamówienia.

10. Oświadczam/y, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez 60 dni od upływu terminu składania ofert.
11. Oświadczam/y, iż ustanowiony został pełnomocnik (dotyczy podmiotów, o których mowa w art. 23 ustawy PZP).
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(podać imię i nazwisko oraz adres do korespondencji, nr fax/e-mail)
12. Wypełniłem/liśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO[1] wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskałem/liśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*
* W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania
13. Oświadczam/y, że stosownie do art. 91 ust. 3a ustawy PZP, wybór naszej oferty:


nie będzie* prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług
(Dz. U. z 2011r., Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.)



będzie* prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U.
z 2011r., Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) jednocześnie wskazuję/my:
nazwy (rodzaj) towaru, których dostawa będzie prowadzić do jego powstania ……….……………………………………………………………………………………
wraz z określeniem ich wartości bez kwoty podatku VAT ……………....................................................................................………………



W przypadku braku wskazania jednej z opcji Zamawiający przyjmie, że oferta nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.

14. Wykonawca informuje, że przedmiot zamówienia zamierza wykonać sam – bez udziału podwykonawców / z udziałem podwykonawców*.
W przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcy, poniżej należy podać wyszczególnienie części powierzonej oraz nazwę (firm) podwykonawców.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

[1]

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
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……………………...……………………………………………………………………………………………………………………………………
15. Zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy PZP polegam/ nie polegam* na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotu udostępniającego:
………………………………………………………………………………………………………………… (nazwa podmiotu),
co potwierdza załączone do oferty zobowiązanie podmiotu udostępniającego.
16. Podmiot udostępniający, wskazany powyżej, będzie brał udział/ nie będzie brał udziału*
w wykonywaniu części zamówienia:
…………………………………………………………………………………………………………………, w zakresie wskazanym w zobowiązaniu.

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

....................................................
(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy)

*niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 3 do SIWZ
STANDARDOWY FORMULARZ JEDNOLITEGO EUROPEJSKIEGO DOKUMENTU ZAMÓWIENIA
Część I: Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucji
zamawiającej lub podmiotu zamawiającego
W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia, w ramach których zaproszenie do
ubiegania się o zamówienie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,
informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że do
utworzenia i wypełnienia jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia wykorzystany
zostanie elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi
2
3
zamówienia . Adres publikacyjny stosownego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej:
Dz.U. UE S numer [], data [], strona [],
Numer ogłoszenia w Dz.U. S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
Jeżeli nie opublikowano zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dz.U., instytucja
zamawiająca lub podmiot zamawiający muszą wypełnić informacje umożliwiające
jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia:
W przypadku gdy publikacja ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie jest
wymagana, proszę podać inne informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie
postępowania o udzielenie zamówienia (np. adres publikacyjny na poziomie krajowym):
[….]
INFORMACJE NA TEMAT POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że
wyżej wymieniony elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu
dokumentowi zamówienia zostanie wykorzystany do utworzenia i wypełnienia tego
dokumentu. W przeciwnym przypadku informacje te musi wypełnić wykonawca.
4
Tożsamość zamawiającego
Odpowiedź:
Nazwa:
Jakiego zamówienia dotyczy niniejszy
dokument?
5
Tytuł lub krótki opis udzielanego zamówienia :
Numer referencyjny nadany sprawie przez
instytucję
zamawiającą
lub
podmiot
6
zamawiający (jeżeli dotyczy) :

2

[12 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY
]
Odpowiedź:
[Dostawa mleka i przetworów mleczarskich]
[P/55/IW/18]

Służby Komisji udostępnią instytucjom zamawiającym, podmiotom zamawiającym, wykonawcom, dostawcom usług

elektronicznych i innym zainteresowanym stronom bezpłatny elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu
dokumentowi zamówienia.
3

ubiegania

W przypadku instytucji zamawiających: wstępne ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do
się

o

zamówienie

albo

ogłoszenie

o

zamówieniu.

W przypadku podmiotów zamawiających: okresowe ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do
ubiegania się o zamówienie, ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o istnieniu systemu kwalifikowania.
4

Informacje te należy skopiować z sekcji I pkt I.1 stosownego ogłoszenia. W przypadku wspólnego zamówienia

proszę podać nazwy wszystkich uczestniczących zamawiających.
5

Zob. pkt II.1.1 i II.1.3 stosownego ogłoszenia.

6

Zob. pkt II.1.1 stosownego ogłoszenia.
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Wszystkie pozostałe informacje we wszystkich sekcjach jednolitego europejskiego
dokumentu zamówienia powinien wypełnić wykonawca.
Część II: Informacje dotyczące wykonawcy

A: INFORMACJE NA TEMAT WYKONAWCY
Identyfikacja:

Odpowiedź:

Nazwa:

[ ]

Numer VAT, jeżeli dotyczy:

[ ]

Jeżeli numer VAT nie ma zastosowania, proszę
podać inny krajowy numer identyfikacyjny, jeżeli
jest wymagany i ma zastosowanie.

[ ]

Adres pocztowy:

[……]
7

Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktów :

[……]

Telefon:

[……]

Adres e-mail:

[……]

Adres internetowy (adres www) (jeżeli dotyczy):

[……]

Informacje ogólne:

Odpowiedź:

Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem
8
bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem ?

[] Tak [] Nie

Jedynie w przypadku gdy zamówienie jest
9
zastrzeżone : czy wykonawca jest zakładem
pracy chronionej, „przedsiębiorstwem
10
społecznym” lub czy będzie realizował
zamówienie w ramach programów zatrudnienia

[] Tak [] Nie

7

Proszę powtórzyć informacje dotyczące osób wyznaczonych do kontaktów tyle razy, ile jest to konieczne.

8

Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich

przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma
bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma
bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i
które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa
nie przekracza 43 milionów EUR.
9

Zob. ogłoszenie o zamówieniu, pkt III.1.5.

10

Tj. przedsiębiorstwem, którego głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób niepełnosprawnych lub

defaworyzowanych.
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chronionego?
Jeżeli tak,
jaki jest odpowiedni odsetek pracowników
niepełnosprawnych lub defaworyzowanych?
Jeżeli jest to wymagane, proszę określić, do której
kategorii lub których kategorii pracowników
niepełnosprawnych lub defaworyzowanych należą
dani pracownicy.
Jeżeli dotyczy, czy wykonawca jest wpisany do
urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców
lub posiada równoważne zaświadczenie (np. w
ramach
krajowego
systemu
(wstępnego)
kwalifikowania)?

[…]
[….]

[] Tak [] Nie [] Nie dotyczy

Jeżeli tak:
Proszę udzielić odpowiedzi w pozostałych
fragmentach niniejszej sekcji, w sekcji B i, w
odpowiednich
przypadkach,
sekcji
C
niniejszej części, uzupełnić część V (w
stosownych przypadkach) oraz w każdym
przypadku wypełnić i podpisać część VI.
a) Proszę podać nazwę wykazu lub
zaświadczenia i odpowiedni numer rejestracyjny
lub numer zaświadczenia, jeżeli dotyczy:
b) Jeżeli poświadczenie wpisu do wykazu lub
wydania zaświadczenia jest dostępne w formie
elektronicznej, proszę podać:
c) Proszę podać dane referencyjne stanowiące
podstawę wpisu do wykazu lub wydania
zaświadczenia oraz, w stosownych przypadkach,
11
klasyfikację nadaną w urzędowym wykazie :
d) Czy wpis do wykazu lub wydane zaświadczenie
obejmują wszystkie wymagane kryteria
kwalifikacji?
Jeżeli nie:
Proszę dodatkowo uzupełnić brakujące
informacje w części IV w sekcjach A, B, C lub
D, w zależności od przypadku.
WYŁĄCZNIE jeżeli jest to wymagane w
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach
zamówienia:
e) Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić
zaświadczenie odnoszące się do płatności
składek na ubezpieczenie społeczne i podatków
lub przedstawić informacje, które umożliwią
instytucji zamawiającej lub podmiotowi
zamawiającemu uzyskanie tego zaświadczenia
bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej
bazy danych w dowolnym państwie
członkowskim?
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w
formie elektronicznej, proszę wskazać:
Rodzaj uczestnictwa:

11

a) [……]

b) (adres internetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
[……][……][……][……]
c) [……]

d) [] Tak [] Nie

e) [] Tak [] Nie

(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
[……][……][……][……]
Odpowiedź:

Dane referencyjne i klasyfikacja, o ile istnieją, są określone na zaświadczeniu.
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Czy wykonawca bierze udział w postępowaniu o
udzielenie zamówienia wspólnie z innymi
12
wykonawcami ?

[] Tak [] Nie

Jeżeli tak, proszę dopilnować, aby pozostali uczestnicy przedstawili odrębne jednolite europejskie
dokumenty zamówienia.
Jeżeli tak:
a) Proszę wskazać rolę wykonawcy w grupie
(lider, odpowiedzialny za określone zadania itd.):
b) Proszę wskazać pozostałych wykonawców
biorących wspólnie udział w postępowaniu o
udzielenie zamówienia:
c) W stosownych przypadkach nazwa grupy
biorącej udział:

a): [……]
b): [……]
c): [……]

Części

Odpowiedź:

W stosownych przypadkach wskazanie części
zamówienia, w odniesieniu do której (których)
wykonawca zamierza złożyć ofertę.

[ ]

B: INFORMACJE NA TEMAT PRZEDSTAWICIELI WYKONAWCY
W stosownych przypadkach proszę podać imię i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres(-y)
osoby (osób) upoważnionej(-ych) do reprezentowania wykonawcy na potrzeby niniejszego
postępowania o udzielenie zamówienia:
Osoby upoważnione do reprezentowania,
Odpowiedź:
o ile istnieją:
Imię
i
nazwisko,
[……],
wraz z datą i miejscem urodzenia, jeżeli są
[……]
wymagane:
Stanowisko/Działający(-a) jako:
[……]
Adres pocztowy:
[……]
Telefon:
[……]
Adres e-mail:
[……]
W razie potrzeby proszę podać szczegółowe
[……]
informacje
dotyczące
przedstawicielstwa
(jego form, zakresu, celu itd.):
C: INFORMACJE NA TEMAT POLEGANIA NA ZDOLNOŚCI INNYCH PODMIOTÓW
Zależność od innych podmiotów:
Odpowiedź:
Czy wykonawca polega na zdolności innych
[] Tak [] Nie
podmiotów w celu spełnienia kryteriów
kwalifikacji określonych poniżej w części IV
oraz (ewentualnych) kryteriów i zasad
określonych poniżej w części V?
Jeżeli tak, proszę przedstawić – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – odrębny
formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia zawierający informacje wymagane w
niniejszej części sekcja A i B oraz w części III, należycie wypełniony i podpisany przez dane
podmioty.
Należy zauważyć, że dotyczy to również wszystkich pracowników technicznych lub służb
technicznych, nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, w
szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości, a w przypadku zamówień publicznych na
roboty budowlane – tych, do których wykonawca będzie mógł się zwrócić o wykonanie robót

12

Zwłaszcza w ramach grupy, konsorcjum, spółki joint venture lub podobnego podmiotu.
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budowlanych.
O ile ma to znaczenie dla określonych zdolności, na których polega wykonawca, proszę dołączyć –
13
dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – informacje wymagane w częściach IV i V .
D: INFORMACJE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW , NA KTÓRYCH ZDOLNOŚCI WYKONAWCA NIE POLEGA

(Sekcja, którą należy wypełnić jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot
zamawiający wprost tego zażąda.)
Podwykonawstwo:
Czy wykonawca zamierza zlecić osobom
trzecim podwykonawstwo jakiejkolwiek części
zamówienia?

Odpowiedź:
[]
Tak
[]
Nie
Jeżeli tak i o ile jest to wiadome, proszę
podać
wykaz
proponowanych
podwykonawców:
[…]

Jeżeli instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wyraźnie żąda przedstawienia tych
informacji oprócz informacji wymaganych w niniejszej sekcji, proszę przedstawić – dla każdego
podwykonawcy (każdej kategorii podwykonawców), których to dotyczy – informacje wymagane
w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III.

Część III: Podstawy wykluczenia
A: PODSTAWY ZWIĄZANE Z WYROKAMI SKAZUJĄCYMI ZA PRZESTĘPSTWO
W art. 57 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE określono następujące powody wykluczenia:
1.

14

udział w organizacji przestępczej ;
15

korupcja ;
16

nadużycie finansowe ;
przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną
pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu

17

18

13

Np. dla służb technicznych zaangażowanych w kontrolę jakości: część IV, sekcja C, pkt 3.

14

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w

sprawie zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42).
15

Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich i

urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. C 195 z 25.6.1997, s. 1) i w art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady
2003/568/WSiSW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym (Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s.
54). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również korupcję zdefiniowaną w prawie krajowym instytucji zamawiającej (podmiotu
zamawiającego) lub wykonawcy.
16

W rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. C 316 z

27.11.1995, s. 48).
17

Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania

terroryzmu (Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również podżeganie do popełnienia
przestępstwa, pomocnictwo, współsprawstwo lub usiłowanie popełnienia przestępstwa, o których mowa w art. 4 tejże decyzji
ramowej.
18

Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października
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19

praca dzieci i inne formy handlu ludźmi .
Podstawy
związane
z
wyrokami
skazującymi
za
przestępstwo
na
podstawie
przepisów
krajowych
stanowiących
wdrożenie
podstaw
określonych w art. 57 ust. 1 wspomnianej
dyrektywy:
Czy w stosunku do samego wykonawcy
bądź jakiejkolwiek osoby będącej członkiem
organów administracyjnych, zarządzających
lub nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej
w przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia
do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne
lub kontrolne, wydany został prawomocny
wyrok z jednego z wyżej wymienionych
powodów, orzeczeniem sprzed najwyżej
pięciu lat lub w którym okres wykluczenia
określony bezpośrednio w wyroku nadal
obowiązuje?
21
Jeżeli
tak,
proszę
podać :
a) datę wyroku, określić, których spośród
punktów 1–6 on dotyczy, oraz podać powód(ody)
skazania;
b) wskazać, kto został skazany [ ];
c) w zakresie, w jakim zostało to
bezpośrednio ustalone w wyroku:

W przypadku skazania, czy wykonawca
przedsięwziął środki w celu wykazania swojej
rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej
23
podstawy wykluczenia („samooczyszczenie”)?
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte
24
środki :

Odpowiedź:

[] Tak [] Nie
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w
formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres
internetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
20
[……][……][……][……]

a) data: [

], punkt(-y): [

], powód(-ody): [

]

b)
[……]
c) długość okresu wykluczenia [……] oraz
punkt(-y), którego(-ych) to dotyczy.
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w
formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres
internetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
22
[……][……][……][……]
[] Tak [] Nie

[……]

B: PODSTAWY ZWIĄZANE Z PŁATNOŚCIĄ PODATKÓW LUB SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE
Płatność podatków lub
ubezpieczenie społeczne:

składek

na

Odpowiedź:

2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu
(Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15).
19

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011

r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępującej decyzję ramową Rady
2002/629/WSiSW (Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1).
20

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

21

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

22

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

23

Zgodnie z przepisami krajowymi wdrażającymi art. 57 ust. 6 dyrektywy 2014/24/UE.

24

Uwzględniając charakter popełnionych przestępstw (jednorazowe, powtarzające się, systematyczne itd.), objaśnienie

powinno wykazywać stosowność przedsięwziętych środków.
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Czy wykonawca wywiązał się ze wszystkich
obowiązków
dotyczących
płatności
podatków lub składek na ubezpieczenie
społeczne, zarówno w państwie, w którym
ma siedzibę, jak i w państwie członkowskim
instytucji
zamawiającej
lub
podmiotu
zamawiającego, jeżeli jest ono inne niż
państwo siedziby?

[] Tak [] Nie

Składki
na
ubezpieczenia
społeczne

Podatki

Jeżeli
nie,
proszę
wskazać:
a) państwo lub państwo członkowskie,
którego
to
dotyczy;
b)
jakiej
kwoty
to
dotyczy?
c) w jaki sposób zostało ustalone to
naruszenie
obowiązków:
1)
w
trybie
decyzji
sądowej
lub
administracyjnej:

a)

[……]

a)

[……]

b)

[……]

b)

[……]

c1) [] Tak [] Nie

c1) [] Tak [] Nie

[] Tak [] Nie

–

[] Tak [] Nie

Czy

ta decyzja
wiążąca?

i

–

[……]

–

[……]

–

Proszę podać datę wyroku lub
decyzji.

–

[……]

–

[……]

–

W przypadku wyroku, o ile
została w nim bezpośrednio
określona,
długość
okresu
wykluczenia:

jest

ostateczna

2) w inny sposób? Proszę sprecyzować, w
jaki:
d) Czy wykonawca spełnił lub spełni swoje
obowiązki, dokonując płatności należnych
podatków lub składek na ubezpieczenie
społeczne, lub też zawierając wiążące
porozumienia w celu spłaty tych należności,
obejmujące w stosownych przypadkach
narosłe odsetki lub grzywny?
Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca
płatności
podatków
lub
składek
na
ubezpieczenie społeczne jest dostępna w
formie elektronicznej, proszę wskazać:

c2)
c2)

[

[

…]

…]

d) [] Tak [] Nie
Jeżeli tak, proszę
podać szczegółowe
informacje na ten
temat: [……]

d) [] Tak [] Nie
Jeżeli tak, proszę
podać szczegółowe
informacje na ten
temat: [……]

(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
25
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
[……][……][……]

C: PODSTAWY ZWIĄZANE Z NIEWYPŁACALNOŚCIĄ, KONFLIKTEM INTERESÓW LUB WYKROCZENIAMI
ZAWODOWYMI

26

Należy zauważyć, że do celów niniejszego zamówienia niektóre z poniższych podstaw
wykluczenia mogą być zdefiniowane bardziej precyzyjnie w prawie krajowym, w stosownym
ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia. Tak więc prawo krajowe może na przykład
stanowić, że pojęcie „poważnego wykroczenia zawodowego” może obejmować kilka
różnych postaci zachowania stanowiącego wykroczenie.
Informacje
dotyczące
ewentualnej
Odpowiedź:
niewypłacalności, konfliktu interesów lub
wykroczeń zawodowych

25

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

26

Zob. art. 57 ust. 4 dyrektywy 2014/24/WE.
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Czy wykonawca, wedle własnej wiedzy,
naruszył swoje obowiązki w dziedzinie
prawa środowiska, prawa socjalnego i
27
prawa pracy ?

[] Tak [] Nie
Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął
środki w celu wykazania swojej rzetelności
pomimo istnienia odpowiedniej podstawy
wykluczenia
(„samooczyszczenie”)?
[]
Tak
[]
Nie
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte
środki: [……]
[]
Tak
[]
Nie

Czy wykonawca znajduje się w jednej z
następujących sytuacji:
a) zbankrutował; lub
b) prowadzone jest wobec niego
postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne;
lub
c) zawarł układ z wierzycielami; lub
d) znajduje się w innej tego rodzaju sytuacji
wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w
krajowych przepisach ustawowych i
28
wykonawczych ; lub
e) jego aktywami zarządza likwidator lub sąd; lub
f) jego działalność gospodarcza jest zawieszona?
Jeżeli tak:
–

Proszę podać szczegółowe informacje:

–

[……]

–

Proszę podać powody, które pomimo
powyższej
sytuacji
umożliwiają
realizację
zamówienia,
z
uwzględnieniem mających zastosowanie
przepisów
krajowych
i
środków
dotyczących kontynuowania działalności
29
gospodarczej .

–

[……]

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w
formie elektronicznej, proszę wskazać:
Czy wykonawca jest winien poważnego
30
wykroczenia zawodowego ?
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje
na ten temat:

Czy wykonawca zawarł z innymi wykonawcami
porozumienia mające na celu zakłócenie
konkurencji?

27

(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
[……][……][……]
[]
Tak
[]
Nie
[……]
Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął
środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte
środki: [……]
[]
Tak
[]
Nie
[…]

O których mowa, do celów niniejszego zamówienia, w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w

dokumentach zamówienia bądź w art. 18 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.
28

Zob. przepisy krajowe, stosowne ogłoszenie lub dokumenty zamówienia.

29

Nie trzeba podawać tych informacji, jeżeli wykluczenie wykonawców w jednym z przypadków wymienionych w lit. a)–

f) stało się obowiązkowe na mocy obowiązującego prawa krajowego bez żadnej możliwości odstępstwa w sytuacji, gdy
wykonawcy są pomimo to w stanie zrealizować zamówienie.
30

W stosownych przypadkach zob. definicje w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.
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Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje
na ten temat:

Czy wykonawca wie o jakimkolwiek konflikcie
31
interesów spowodowanym jego udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia?
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje
na ten temat:

Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął
środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte
środki: [……]
[]
Tak
[]
Nie
[…]

Czy wykonawca lub przedsiębiorstwo związane z
wykonawcą doradzał(-o) instytucji zamawiającej
lub podmiotowi zamawiającemu bądź był(-o) w
inny sposób zaangażowany(-e) w
przygotowanie postępowania o udzielenie
zamówienia?
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje
na ten temat:

[]

Czy wykonawca znajdował się w sytuacji, w której
wcześniejsza umowa w sprawie zamówienia
publicznego, wcześniejsza umowa z podmiotem
zamawiającym lub wcześniejsza umowa w
sprawie koncesji została rozwiązana przed
czasem, lub w której nałożone zostało
odszkodowanie bądź inne porównywalne sankcje
w związku z tą wcześniejszą umową?
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje
na ten temat:

[]

Czy wykonawca może potwierdzić, że:
nie jest winny poważnego wprowadzenia w błąd
przy dostarczaniu informacji wymaganych do
weryfikacji braku podstaw wykluczenia lub do
weryfikacji spełnienia kryteriów kwalifikacji;
b) nie zataił tych informacji;
c) jest w stanie niezwłocznie przedstawić
dokumenty potwierdzające wymagane przez
instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający;
oraz
d) nie przedsięwziął kroków, aby w bezprawny
sposób wpłynąć na proces podejmowania decyzji
przez instytucję zamawiającą lub podmiot
zamawiający, pozyskać informacje poufne, które
mogą dać mu nienależną przewagę w
postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub
wskutek zaniedbania przedstawić wprowadzające
w błąd informacje, które mogą mieć istotny wpływ
na decyzje w sprawie wykluczenia, kwalifikacji lub
udzielenia zamówienia?

Tak

[]

Nie

Tak

[]

Nie

[…]

[…]
Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął
środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte
środki: [……]
[] Tak [] Nie

D: INNE PODSTAWY WYKLUCZENIA, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZEWIDZIANE W PRZEPISACH KRAJOWYCH PAŃSTWA
CZŁONKOWSKIEGO INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ LUB PODMIOTU ZAMAWIAJĄCEGO

Podstawy wykluczenia o
wyłącznie krajowym
Czy
mają
zastosowanie

31

charakterze
podstawy

Odpowiedź:
[]

Tak

[]

Nie

Wskazanym w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.
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wykluczenia o charakterze wyłącznie
krajowym
określone
w
stosownym
ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia?
Jeżeli dokumentacja wymagana w stosownym
ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia
jest dostępna w formie elektronicznej, proszę
wskazać:
W
przypadku
gdy
ma
zastosowanie
którakolwiek z podstaw wykluczenia o
charakterze
wyłącznie
krajowym,
czy
wykonawca przedsięwziął środki w celu
samooczyszczenia?
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte
środki:

(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
32
[……][……][……]
[]

Tak

[]

Nie

[……]

Część IV: Kryteria kwalifikacji
W odniesieniu do kryteriów kwalifikacji (sekcja  lub sekcje A–D w niniejszej części)
wykonawca oświadcza, że:
: OGÓLNE OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WSZYSTKICH KRYTERIÓW KWALIFIKACJI
Wykonawca powinien wypełnić to pole jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub
podmiot zamawiający wskazały w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia,
o których mowa w ogłoszeniu, że wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji 
w części IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV:
Spełnienie
wszystkich
wymaganych
Odpowiedź
kryteriów kwalifikacji
Spełnia wymagane kryteria kwalifikacji:
[] Tak [] Nie
A: KOMPETENCJE
Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja
zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w
stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.
Kompetencje
Odpowiedź
[…]
1) Figuruje w odpowiednim rejestrze
zawodowym lub handlowym prowadzonym
(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
w
państwie
członkowskim
siedziby
33
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
wykonawcy :
[……][……][……]
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w
formie elektronicznej, proszę wskazać:
2)
W
odniesieniu
do
zamówień
[]
Tak
[]
Nie
publicznych
na
usługi:
Czy konieczne jest posiadanie określonego
Jeżeli tak, proszę określić, o jakie zezwolenie
zezwolenia lub bycie członkiem określonej
lub status członkowski chodzi, i wskazać, czy
organizacji, aby mieć możliwość świadczenia
wykonawca je posiada: [ …] [] Tak [] Nie
usługi, o której mowa, w państwie siedziby
wykonawcy?
(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w
[……][……][……]
formie elektronicznej, proszę wskazać:

32

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

33

Zgodnie z opisem w załączniku XI do dyrektywy 2014/24/UE; wykonawcy z niektórych państw członkowskich mogą

być zobowiązani do spełnienia innych wymogów określonych w tym załączniku.
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B: SYTUACJA EKONOMICZNA I FINANSOWA
Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja
zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w
stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Odpowiedź:
rok: [……] obrót: [……] […] waluta
1a) Jego („ogólny”) roczny obrót w ciągu
rok: [……] obrót: [……] […] waluta
określonej liczby lat obrotowych wymaganej w
rok: [……] obrót: [……] […] waluta
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach
zamówienia
jest
następujący:
i/lub
(liczba lat, średni obrót): [……], [……] […]
1b) Jego średni roczny obrót w ciągu
waluta
określonej liczby lat wymaganej w
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach
34
(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
zamówienia
jest
następujący
():
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w
[……][……][……]
formie elektronicznej, proszę wskazać:
rok: [……] obrót: [……] […] waluta
2a) Jego roczny („specyficzny”) obrót w
rok: [……] obrót: [……] […] waluta
obszarze
działalności
gospodarczej
rok: [……] obrót: [……] […] waluta
objętym zamówieniem i określonym w
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach
zamówienia w ciągu wymaganej liczby lat
obrotowych
jest
następujący:
i/lub
(liczba lat, średni obrót): [……], [……] […]
2b)
Jego
średni
roczny obrót
w
waluta
przedmiotowym obszarze i w ciągu
określonej liczby lat wymaganej w
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach
35
(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
zamówienia
jest
następujący :
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w
[……][……][……]
formie elektronicznej, proszę wskazać:
3) W przypadku gdy informacje dotyczące
[……]
obrotu (ogólnego lub specyficznego) nie są
dostępne za cały wymagany okres, proszę
podać datę założenia przedsiębiorstwa
wykonawcy lub rozpoczęcia działalności przez
wykonawcę:
(określenie wymaganego wskaźnika –
4)
W
odniesieniu
do
wskaźników
37
36
stosunek X do Y
– oraz wartość):
finansowych
określonych w stosownym
38
[……],
[……]
ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia
wykonawca oświadcza, że aktualna(-e)
wartość(-ci) wymaganego(-ych) wskaźnika((adres internetowy, wydający urząd lub organ,
ów)
jest
(są)
następująca(-e):
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w
[……][……][……]
formie elektronicznej, proszę wskazać:
[……]
[…]
waluta
5) W ramach ubezpieczenia z tytułu ryzyka
zawodowego wykonawca jest ubezpieczony
(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
na
następującą
kwotę:
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
Jeżeli te informacje są dostępne w formie
[……][……][……]

34

Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

35

Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

36

Np. stosunek aktywów do zobowiązań.

37

Np. stosunek aktywów do zobowiązań.

38

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.
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elektronicznej, proszę wskazać:
6) W odniesieniu do innych ewentualnych
wymogów
ekonomicznych
lub
finansowych, które mogły zostać określone
w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach
zamówienia, wykonawca oświadcza, że
Jeżeli odnośna dokumentacja, która mogła
zostać określona w stosownym ogłoszeniu lub
w dokumentach zamówienia, jest dostępna w
formie elektronicznej, proszę wskazać:

[……]

(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
[……][……][……]

C: ZDOLNOŚĆ TECHNICZNA I ZAWODOWA
Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja
zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w
stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.
Zdolność techniczna i zawodowa
Odpowiedź:
Liczba lat (okres ten został wskazany w
1a) Jedynie w odniesieniu do zamówień
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach
publicznych
na
roboty
budowlane:
39
zamówienia):
[…]
W
okresie
odniesienia
wykonawca
Roboty
budowlane:
[……]
wykonał następujące roboty budowlane
określonego
rodzaju:
(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
zadowalającego wykonania i rezultatu w
[……][……][……]
odniesieniu
do
najważniejszych
robót
budowlanych jest dostępna w formie
elektronicznej, proszę wskazać:
1b) Jedynie w odniesieniu do zamówień
Liczba lat (okres ten został wskazany w
publicznych na dostawy i zamówień
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach
publicznych
na
usługi:
40
zamówienia): […]
W
okresie
odniesienia
wykonawca
Opis
Kwoty
Daty
Odbiorcy
zrealizował następujące główne dostawy
określonego rodzaju lub wyświadczył
następujące główne usługi określonego
rodzaju: Przy sporządzaniu wykazu proszę
podać kwoty, daty i odbiorców, zarówno
41
publicznych, jak i prywatnych :
2) Może skorzystać z usług następujących
[……]
pracowników technicznych lub służb
42
technicznych , w szczególności tych
[……]
odpowiedzialnych za kontrolę jakości:
W przypadku zamówień publicznych na
roboty budowlane wykonawca będzie mógł
się zwrócić do następujących pracowników
technicznych lub służb technicznych o
wykonanie robót:

39

Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do pięciu lat, i dopuszczać legitymowanie się

doświadczeniem sprzed ponad pięciu lat.
40

Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do trzech lat, i dopuszczać legitymowanie się

doświadczeniem sprzed ponad trzech lat.
41

Innymi słowy, należy wymienić wszystkich odbiorców, a wykaz powinien obejmować zarówno klientów publicznych,

jak i prywatnych w odniesieniu do przedmiotowych dostaw lub usług.
42

W przypadku pracowników technicznych lub służb technicznych nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa

danego wykonawcy, lecz na których zdolności wykonawca ten polega, jak określono w części II sekcja C, należy wypełnić
odrębne formularze jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.
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3) Korzysta z następujących urządzeń
technicznych oraz środków w celu
zapewnienia jakości, a jego zaplecze
naukowo-badawcze jest następujące:
4) Podczas realizacji zamówienia będzie
mógł
stosować
następujące
systemy
zarządzania łańcuchem dostaw i śledzenia
łańcucha dostaw:
5) W odniesieniu do produktów lub usług
o złożonym charakterze, które mają
zostać dostarczone, lub – wyjątkowo – w
odniesieniu do produktów lub usług o
szczególnym
przeznaczeniu:
Czy wykonawca zezwoli na przeprowadzenie
43
kontroli swoich zdolności produkcyjnych
lub zdolności technicznych, a w razie
konieczności także dostępnych mu środków
naukowych i badawczych, jak również
środków kontroli jakości?
6)
Następującym
wykształceniem
i
kwalifikacjami zawodowymi legitymuje się:
a) sam usługodawca lub wykonawca:
lub (w zależności od wymogów określonych
w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach
zamówienia):
b) jego kadra kierownicza:
7) Podczas realizacji zamówienia wykonawca
będzie mógł stosować następujące środki
zarządzania środowiskowego:
8)
Wielkość
średniego
rocznego
zatrudnienia u wykonawcy oraz liczebność
kadry kierowniczej w ostatnich trzech latach
są następujące

9)
Będzie
dysponował
następującymi
narzędziami, wyposażeniem zakładu i
urządzeniami technicznymi na potrzeby
realizacji zamówienia:
10) Wykonawca zamierza ewentualnie
44
zlecić podwykonawcom
następującą
część (procentową) zamówienia:
11)
W
odniesieniu
do
zamówień
publicznych
na
dostawy:
Wykonawca dostarczy wymagane próbki,
opisy lub fotografie produktów, które mają
być dostarczone i którym nie musi
towarzyszyć świadectwo autentyczności.
Wykonawca oświadcza ponadto, że w
stosownych
przypadkach
przedstawi
wymagane
świadectwa
autentyczności.

43

[……]

[……]

[] Tak [] Nie

a)

[……]

b) [……]
[……]
Rok,
średnie
[……],
[……],
[……],
Rok,
liczebność
[……],
[……],
[……], [……]
[……]

roczne

zatrudnienie:
[……]
[……]
[……]
kierowniczej:
[……]
[……]

kadry

[……]

[]

Tak

[]

Nie

[]

Tak

[]

Nie

Kontrolę ma przeprowadzać instytucja zamawiająca lub – w przypadku gdy instytucja ta wyrazi na to zgodę – w jej

imieniu, właściwy organ urzędowy państwa, w którym dostawca lub usługodawca ma siedzibę.
44

Należy zauważyć, że jeżeli wykonawca postanowił zlecić podwykonawcom realizację części zamówienia oraz

polega na zdolności podwykonawców na potrzeby realizacji tej części, to należy wypełnić odrębny jednolity europejski
dokument zamówienia dla tych podwykonawców (zob. powyżej, część II sekcja C).
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Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna
w formie elektronicznej, proszę wskazać:

(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
[……][……][……]

12)
W
odniesieniu
do
zamówień
[]
Tak
[]
Nie
publicznych
na
dostawy:
Czy
wykonawca
może
przedstawić
wymagane zaświadczenia sporządzone
przez urzędowe instytuty lub agencje
kontroli jakości o uznanych kompetencjach,
potwierdzające zgodność produktów poprzez
wyraźne
odniesienie
do
specyfikacji
technicznych lub norm, które zostały
określone w stosownym ogłoszeniu lub
[…]
dokumentach
zamówienia?
Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i
(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
wskazać, jakie inne środki dowodowe mogą
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
zostać
przedstawione:
[……][……][……]
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna
w formie elektronicznej, proszę wskazać:
D: SYSTEMY ZAPEWNIANIA JAKOŚCI I NORMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO
Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja
zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają systemów zapewniania jakości lub norm
zarządzania środowiskowego w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o
których mowa w ogłoszeniu.
Systemy zapewniania jakości i normy
Odpowiedź:
zarządzania środowiskowego
Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić
[]
Tak
[]
Nie
zaświadczenia
sporządzone
przez
niezależne
jednostki,
poświadczające
spełnienie przez wykonawcę wymaganych
norm zapewniania jakości, w tym w
[……]
[……]
zakresie
dostępności
dla
osób
niepełnosprawnych?
Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i
(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
określić, jakie inne środki dowodowe
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
dotyczące systemu zapewniania jakości mogą
[……][……][……]
zostać
przedstawione:
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w
formie elektronicznej, proszę wskazać:
Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić
[]
Tak
[]
Nie
zaświadczenia
sporządzone
przez
niezależne
jednostki,
poświadczające
spełnienie przez wykonawcę wymogów
określonych
systemów
lub
norm
[……]
[……]
zarządzania
środowiskowego?
Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i
określić, jakie inne środki dowodowe
(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
dotyczące systemów lub norm zarządzania
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
środowiskowego
mogą
zostać
[……][……][……]
przedstawione:
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w
formie elektronicznej, proszę wskazać:
Część V: Ograniczanie liczby kwalifikujących się kandydatów
Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja
zamawiająca lub podmiot zamawiający określiły obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria
lub zasady, które mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów, którzy
zostaną zaproszeni do złożenia ofert lub prowadzenia dialogu. Te informacje, którym mogą
towarzyszyć wymogi dotyczące (rodzajów) zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie
dokumentów, które ewentualnie należy przedstawić, określono w stosownym ogłoszeniu
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lub
w
dokumentach
zamówienia,
o
których
mowa
w
ogłoszeniu.
Dotyczy jedynie procedury ograniczonej, procedury konkurencyjnej z negocjacjami, dialogu
konkurencyjnego i partnerstwa innowacyjnego:
Wykonawca oświadcza, że:
Ograniczanie liczby kandydatów
Odpowiedź:
[….]
W następujący sposób spełnia obiektywne i
niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które
mają być stosowane w celu ograniczenia
liczby
kandydatów:
46
[]
Tak
[]
Nie
W przypadku gdy wymagane są określone
zaświadczenia lub inne rodzaje dowodów w
formie dokumentów, proszę wskazać dla
każdego z nich, czy wykonawca posiada
wymagane
dokumenty:
Jeżeli niektóre z tych zaświadczeń lub
(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
rodzajów dowodów w formie dokumentów są
45
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
dostępne w postaci elektronicznej , proszę
47
[……][……][……]
wskazać dla każdego z nich:
Część VI: Oświadczenia końcowe
Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że informacje podane powyżej w częściach II–V są
dokładne i prawidłowe oraz że zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji
poważnego wprowadzenia w błąd.
Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że jest (są) w stanie, na żądanie i bez zwłoki,
przedstawić zaświadczenia i inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, z wyjątkiem
przypadków, w których:
a) instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich
dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w
48
dowolnym państwie członkowskim , lub
49
b) najpóźniej od dnia 18 kwietnia 2018 r. , instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający już
posiada odpowiednią dokumentację.
Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyraża(-ją) zgodę na to, aby [wskazać instytucję zamawiającą lub
podmiot zamawiający określone w części I, sekcja A] uzyskał(-a)(-o) dostęp do dokumentów
potwierdzających informacje, które zostały przedstawione w [wskazać część/sekcję/punkt(-y),
których to dotyczy] niniejszego jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, na potrzeby
[określić postępowanie o udzielenie zamówienia: (skrócony opis, adres publikacyjny w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej, numer referencyjny)].

Data, miejscowość

……………………………….

czytelny podpis(-y):

……………………………………

45

Proszę jasno wskazać, do której z pozycji odnosi się odpowiedź.

46

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

47

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

48

Pod warunkiem że wykonawca przekazał niezbędne informacje (adres internetowy, dane wydającego urzędu lub

organu, dokładne dane referencyjne dokumentacji) umożliwiające instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu tę
czynność. W razie potrzeby musi temu towarzyszyć odpowiednia zgoda na uzyskanie takiego dostępu.
49

W zależności od wdrożenia w danym kraju artykułu 59 ust. 5 akapit drugi dyrektywy 2014/24/UE.
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Załącznik Nr 4 do SIWZ
....................................................
(pieczęć adresowa Wykonawcy)

WYKAZ WYKONANYCH LUB WYKONYWANYCH
W OKRESIE OSTATNICH TRZECH LAT DOSTAW

Ja / my niżej podpisany/i
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
działając w imieniu i na rzecz (dane Wykonawcy)
Pełna nazwa:
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
Adres siedziby:
……………………………………………………............................................................................................
.................................................................................................................................................................
(ulica, miejscowość, województwo)
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
50
dostawę mleka i przetworów mleczarskich, w zakresie :
Części nr 1 –Dostawa mleka i przetworów mleczarskich do Garnizonu Toruń
Części nr 2 –Dostawa mleka i przetworów mleczarskich do Garnizonu Inowrocław
wykazujemy, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonaliśmy (wykonujemy) sukcesywne dostawy
mleka i przetworów mleczarskich świadczone na rzecz jednego Odbiorcy w ramach jednej umowy o
wartości:
nie mniejszej niż 200 000 zł dla części nr 1
nie mniejszej niż 50 000 zł dla części nr 2,
w nieprzerwanym okresie 6 miesięcy oraz załączamy dokumenty potwierdzające, że dostawy
wykonane zostały należycie.
Uwaga:
W przypadku złożenia oferty na dwie części powyższe wartości kwotowe należy zsumować.
W przypadku złożenia oferty na jedną część Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia tabeli nr 1,
w zakresie części na którą składana jest oferta, w przypadku złożenia oferty na dwie Wykonawca
zobowiązany jest do wypełnienia tabeli nr 2.

50

Właściwe zaznaczyć „X”
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Tabela nr 1.

Podmiot na
rzecz, którego
Daty
Przedmiot
Wartość
Lp.
dostawa była
wykonania
zamówienia
(umowy)
realizowana
(od – do)
(Odbiorca)
Część nr 1 – Dostawa mleka i przetworów mleczarskich do Garnizonu Toruń

1

Sukcesywne dostawy
mleka i przetworów
mleczarskich

Część nr 2 – Dostawa mleka i przetworów mleczarskich do Garnizonu Inowrocław

1

Sukcesywne dostawy
mleka i przetworów
mleczarskich

Tabela nr 2.

Podmiot na
rzecz, którego
Daty
Przedmiot
Wartość
Lp.
dostawa była
wykonania
zamówienia
(umowy)
realizowana
(od – do)
(Odbiorca)
Część nr 1 – Dostawa mleka i przetworów mleczarskich do Garnizonu Toruń
Część nr 2 – Dostawa mleka i przetworów mleczarskich do Garnizonu Inowrocław

1

Sukcesywne dostawy
mleka i przetworów
mleczarskich

..........................., dnia .......................
…........................................................
(podpis osoby uprawnionej
do reprezentacji Wykonawcy)
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Załącznik Nr 5 do SIWZ

U m o w a

N r

… / 2 0 1 8

( p r o j e k t )

Zawarta w Toruniu w dniu ……………….,
zwana w dalszej części „Umową” pomiędzy:

12 WOJSKOWYM ODDZIAŁEM GOSPODARCZYM, z siedzibą w Toruniu, 87-100 Toruń,
ul. Okólna 37, faks. 261 43 36 60,
NIP: 956-228-88-38, REGON: 340901725, zwanym dalej „Zamawiającym”, którego reprezentuje:
Komendant – płk Janusz KRYSZPIN
a
Firmą, z siedzibą w …………….., ……………………….., ul. ………………….. tel. ……………
NIP: ……………………., REGON: ……………………PESEL: ……………………,
zwaną dalej „Wykonawcą”, którą reprezentuje:
………….- p. ……………………..
zwanych w dalszej części umowy „Stroną” lub „Stronami”.

Umowa została zawarta w wyniku postępowania przeprowadzonego na podstawie
Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), w trybie
przetargu nieograniczonego, o wartości zamówienia większej niż 144 tys. euro.
Określenia użyte w dalszej części niniejszej umowy oznaczają:
1. Zamawiający – 12 Wojskowy Oddział Gospodarczy, strona zamówienia publicznego, w wyniku
którego doszło do zawarcia niniejszej umowy.
2. Wykonawca – strona zamówienia publicznego, w wyniku którego doszło do zawarcia niniejszej
umowy.
3. Towar - artykuły żywnościowe stanowiące przedmiot umowy wymieniony w tabelach.
4. Partia produkcyjna – określona ilość artykułu rolno - spożywczego wyprodukowanego,
przetworzonego lub zapakowanego w praktycznie takich samych warunkach i dostarczonego do
Odbiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno –
spożywczych (tj. Dz. U z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.),
5. Norma - norma przedmiotowa określająca sposób wytworzenia towaru i sprawy pochodne,
określona w umowie.
6. Opakowanie  zgodnie z wymogami ujętymi w § 1.
7. Przyjmujący  Przedstawiciel wojskowy dokonujący odbioru u Odbiorcy.
8. Płatnik – 12 Wojskowy Oddział Gospodarczy Toruń.
9. Odbiorcy – jednostki lub instytucje wojskowe, dla których przeznaczony jest towar.
10. ZNWU  zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
11. PIS – Państwowa Inspekcja Sanitarna.
12. Wz – dokument wydania zewnętrznego wystawiony przez Wykonawcę.
13. WOMP – Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej.
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy polegający na
dostawie mleka i przetworów mleczarskich, na warunkach określonych w niniejszej umowie.
2. Przedmiot umowy dostarczany przez Wykonawcę będzie zgodny z opisem przedmiotu zamówienia
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stanowiącym załączniki nr 1.1 – 1.31 do umowy (tak jak złączniki nr 1.1- 1.31 do SIWZ) oraz
będzie wytwarzany zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności:
2.1. ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 Nr
136, poz. 914 z późn. zm.),
2.2. ustawą z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2006 r.
Nr 17, poz. 127 z późn. zm.) oraz aktami wykonawczymi wydanymi na podstawie tej ustawy,
2.3. ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r., o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych. (Dz. U.
z 2005 Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.),
2.4. rozporządzeniem (WE) Nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady dnia 28 stycznia 2002
r. ustalające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski
Urząd ds. bezpieczeństwa żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie
bezpieczeństwa żywności,
2.5. rozporządzeniem (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia
2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych,
2.6. rozporządzeniem (WE) Nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia
2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności
pochodzenia zwierzęcego,
2.7. rozporządzeniem (WE) 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004
r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z
prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i
dobrostanu zwierząt,
2.8. rozporządzeniem (WE) Nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27
października 2004 r., w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z
żywnością oraz uchylające Dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG,
2.9. rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie
znakowania środków spożywczych ( Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.).
3. Wykonawca dostarczy towar w asortymencie zawartym w poniższej tabeli:
lp.

nazwa produktu

jm.

ilość gwarantowana

ilość opcjonalna

4. Przyjęcie dostaw realizowane będzie w dni robocze (poniedziałki, środy i piątki) w godzinach od
7:00 do 12:00, zgodnie z wymaganiami - jakościowymi, transportowymi i w opakowaniach wskazanymi przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 umowy, pod rygorem odmowy jej przyjęcia w
przypadku opóźnienia, niezgodności z zamówieniem lub warunkami umowy.
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. osiągania wyższych stanów gotowości bojowej,
szkolenia rezerw osobowych, likwidacji klęsk żywiołowych, restrukturyzacji sił zbrojnych, kryzysu,
zagrożenia lub wojny lub innych zadań postawionych Zamawiającemu przez organa władzy
państwowej), Wykonawca zagwarantuje bezpłatny dowóz towaru oraz zwiększenie ilości i
częstotliwości dostaw (przy niezmienności wartości umowy) do miejsc stacjonowania jednostek
wojskowych oraz innych miejsc wskazanych przez Zamawiającego.
6. Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o zmianach, o których mowa w pkt 5, ze
wskazaniem ich przyczyny, określeniem wymaganych ilości towaru do poszczególnych Odbiorców,
częstotliwości dostaw oraz wskazaniem ewentualnie nowych Odbiorców, z konkretnym
wskazaniem dnia, do którego będą zmiany obowiązywały.
7. Wykonawca wyładuje przedmiot zamówienia do magazynów Zamawiającego. Dostawa – realizacja
zamówienia nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
8. Zamawiający wskaże osoby do kontaktowania się z Wykonawcą w zakresie realizacji umowy.
Osoby te będą odpowiedzialne ze strony Zamawiającego za koordynację realizacji zamówień,
reklamacji, dokumentów i innych postanowień związanych z dostawami.
9. Zamawiający zgodnie z zapisem art. 34 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje
możliwość zastosowania prawa opcji w następującym zakresie:
9.1. Zamawiający określił w formularzu ofertowym ilości towaru, jakie Wykonawca ma
bezwarunkowo dostarczyć w ramach niniejszego postępowania;
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9.2. Jeżeli w trakcie realizacji zamówienia okaże się, iż Zamawiający posiada środki finansowe
oraz potrzebę zamówienia większej ilości towaru w stosunku do przewidywanych w
podstawowym zakresie zamówienia, Zamawiający pozostawia sobie możliwość skorzystania z
prawa opcji i zamówienia dodatkowego towaru, zgodnie z zawarta umową, za które
Wykonawcy będzie przysługiwało odrębne wynagrodzenie. W przypadku zamówienia
dodatkowej ilości towaru rozliczenie będzie następowało na podstawie cen jednostkowych
ujętych w ofercie wybranego Wykonawcy i zawartej umowie.
9.3. Zamawiający zastrzega, iż część zamówienia określona jako prawo opcji jest uprawnieniem,
a nie zobowiązaniem Zamawiającego. Realizacja opcji może, ale nie musi nastąpić w
zależności od zapotrzebowania Zamawiającego i na skutek jego dyspozycji w tym zakresie.
Brak realizacji zamówienia w tym zakresie nie będzie rodzić żadnych roszczeń ze strony
Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego.
§2
TERMIN REALIZACJI UMOWY
1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień 01.01.2019 r.
2. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień 31.12.2019 r.
§3
WARTOŚĆ UMOWY
1.

Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 przysługuje zapłata na ogólną
wartość brutto: ………………… zł. (słownie: ……………………………. zł.).

2.

Ceny jednostkowe, zawarte zostały w załączniku nr 2 do niniejszej umowy i są zbieżne
z formularzem ofertowym Wykonawcy.

3.

Cena dostawy obejmuje wszystkie koszty związane z jej realizacją i jest stała przez okres
obowiązywania umowy.

4.

W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z tzw. „prawa opcji”, zdefiniowanego w § 1 pkt 9,
Wykonawcy przysługuje dodatkowe wynagrodzenie, wyliczone według ceny jednostkowej
określonej w pkt 2 niniejszego paragrafu.

5.

Maksymalna wartość umowy (z wykorzystaniem prawa opcji) wynosi ….zł.

6.

Cena dostawy obejmuje wszystkie koszty związane z jej realizacją i jest stała przez okres
obowiązywania umowy.

7.

Ilości towaru i ich wartości dostaw określonych w umowie są ilościami i wartościami planowanymi.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia przyjętych w umowie ilości,
wartości i częstotliwości dostaw w sytuacjach, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili
jej zawarcia (np. restrukturyzacja sił zbrojnych, zmiany ilości żywionych, itp.). Wartością umowy
będzie wówczas końcowa wartość faktycznie zrealizowanych dostaw. Zamawiający nie będzie
ponosił ujemnych skutków zmniejszenia ilości i wartości dostaw przewidzianych w umowie.
§4
DOSTAWA I ODBIÓR

1. Dostawa towaru, o którym mowa w § 1 odbywać się będzie na podstawie zamówień składanych
telefonicznie lub faksem do Wykonawcy, ubezpieczonym i specjalistycznym transportem przez
Wykonawcę lub inny podmiot (np. przewoźnika), na koszt Wykonawcy do magazynów
Zamawiającego znajdujących się odpowiednio w:
1.1 Toruniu: ul. Okólna 37 i ul. Sobieskiego 36 oraz miejsce wskazane przez Zamawiającego
w odległości do 40 km od granic administracyjnych m. Torunia – dotyczy części nr 1
1.2 Inowrocławiu: ul. Jacewska 73 i ul. Dworcowa 56 oraz miejsce wskazane przez
Zamawiającego w odległości do 40 km od granic administracyjnych m. Inowrocławia – dotyczy
części nr 2
2. Dostawa towaru będzie wykonywana ubezpieczonym i specjalistycznym transportem przez
Wykonawcę lub inny podmiot (np. przewoźnika), na koszt Wykonawcy do magazynów
Zamawiającego.
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3. Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za braki i wady powstałe w czasie transportu towaru
oraz ponosi z tego tytułu wszelkie skutki prawne.
4. Wykonawca wyraża zgodę na poddanie się rygorom procedur bezpieczeństwa zgodnie z wymogami
ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tj. Dz. U. z 2005 Nr 145, poz. 1221 z
późn. zm.) w zakresie działania Wewnętrznych Służb Dyżurnych oraz procedur związanych z
ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz.
1228 z późn. zm.), przyjętych w jednostce wojskowej w czasie dostarczania towaru do Odbiorcy.
5. Odbiorcy dokonują zamówienia towaru z co najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem w formie pisemnej
(dopuszcza się faks). Zamówienie winno być potwierdzone przez osobę przyjmującą zamówienie.
6. Wykonawca powierzy wykonanie …………………………….., firmie ………………………...…(nazwa
i adres podwykonawcy – jeśli dotyczy).
7. W przypadku zgłoszenia nieplanowanej dostawy, wynikającej z dodatkowych zadań stawianych
Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia takiego zamówienia do 24 godzin
od momentu zgłoszenia dodatkowego zadania.
§5
WYMAGANIA JAKOŚCIOWE
1. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że środki spożywcze dostarczane w ramach umowy są
wolne od wad prawnych i fizycznych oraz roszczeń osób trzecich.
2. Termin przydatności do spożycia towarów w chwili dostawy do Odbiorcy, nie może być krótszy niż
określony w wymaganiach dotyczących trwałości w „Opisie przedmiotu zamówienia” (zał. nr 1.11.31 do SIWZ/umowy).
3. Ilościowy i jakościowy odbiór towaru będzie dokonywany przez Odbiorcę w jego magazynie
w oparciu o podpisaną umowę, obowiązujące normy jakościowe oraz zgodnie z procedurami
systemu HACCP dla danego Odbiorcy.
4. Dla określenia jakości odbieranego towaru Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli przez:
inspektora PIS (IW), WOMP, także w obecności uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego
w zakresie: procesów technologicznych, jakości surowców użytych do produkcji, stanu sanitarno –
higienicznego pomieszczeń, urządzeń i maszyn produkcyjnych, higieny osobistej zatrudnionego
personelu, warunków socjalnych, warunków magazynowania surowców i gotowych przetworów,
sposobu transportu towaru.
5. Wykonawca wyraża zgodę na pobieranie prób żywności i jej przebadanie we właściwym miejscowo
(dla Zamawiającego lub Odbiorcy) laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno –
Epidemiologicznej, laboratorium WOMP lub w akredytowanym laboratorium lub laboratorium
spełniającym wymagania normy PN–EN ISO/IEC 17025 (w tym trzykrotnie na koszt Wykonawcy)
celem określenia jakości zdrowotnej i handlowej towarów dostarczanych w ramach niniejszej
umowy.
6. W przypadku dostarczenia towaru z wadami (dotyczy to także zmiany ilości towaru lub
niezgodności asortymentu) Odbiorca w ramach postępowania reklamacyjnego może odmówić jego
przyjęcia i żądać wymiany na towar wolny od wad. W przypadku uwzględnienia słuszności
reklamacji, Wykonawca zobowiązany jest, w terminie 24 godzin od chwili zgłoszenia reklamacji, do
dostarczenia towaru wolnego od wad bez prawa żądania dodatkowych opłat z tego tytułu.
7. Odbiorca, wedle własnego uznania może zrezygnować z żądania wymiany towaru na towar wolny
od wad w przypadku, gdy otrzymanie towaru, wskutek braku zachowania terminu, stało się dla
Odbiorcy zbędne.
8. Odbiorca po stwierdzeniu widocznych lub ukrytych wad jakościowych towaru podczas odbioru lub
wynikłych podczas magazynowania, postawi towar do dyspozycji Wykonawcy, zgodnie z zasadami
systemu HACCP dla danego Odbiorcy.
9. Odbiorca o stwierdzonych wadach jakościowych powiadomi niezwłocznie telefonicznie lub faxem
Wykonawcę i Inspektora WOMP oraz potwierdzi to przesłaniem protokołu reklamacyjnego do
Wykonawcy, Inspektora WOMP i Zamawiającego. Wzór protokołu reklamacyjnego stanowi
załącznik nr 3 do niniejszej umowy.
10. W przypadku niezrealizowania w terminie dostawy (dostawa po godzinach określonych w umowie)
lub jej braku Odbiorca sporządzi protokół reklamacyjny, który wraz z kopią złożonego
zapotrzebowania (lub innymi dokumentami poświadczającymi fakt wystąpienia niezgodności, np.
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dokument WZ lub kopia faktury z odnotowaną
Zamawiającemu w terminie 2 dni.

godziną przyjęcia dostawy) prześle

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do decydowania o sposobie regulowania powstałych
niedoborów, wymianie towaru na wolny od wad lub korekcie faktury.
12. W przypadku dostarczenia towaru środkiem transportu niespełniającym wymagań ustawowych,
Odbiorca może odmówić jego przyjęcia, żądając wymiany towaru i ponownego dostarczenia go
środkiem transportu spełniającym wymagania, w czasie do 24 godzin licząc od momentu
stwierdzenia dostawy wadliwym środkiem transportu.
13. W przypadku trzykrotnego naruszenia norm jakościowych określonych umową, potwierdzonego
przez PIS (IW), WOMP, a także przez akredytowane laboratorium lub laboratorium spełniające
wymagania normy PN–EN ISO/IEC 17025, bądź trzykrotnego potwierdzenia przez te instytucje
innych nieprawidłowości w zakresie określonym w ust 3 i 6 niniejszego paragrafu, lub trzykrotnego
uchybienia w dostawach określonych w ust. 10, Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia
od umowy.
§6
WARUNKI USUNIĘCIA WAD
1.

Jeżeli Wykonawca nie uzna reklamacji lub niezwłocznie na nią nie zareaguje, Zamawiający zleci
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej lub inspektorowi WOMP lub akredytowanemu laboratorium lub
laboratorium spełniającemu wymagania normy PN–EN ISO/IEC 17025 - właściwym miejscowo dla
Odbiorcy lub dla Zamawiającego – pobranie prób towaru do zbadania.

2.

Przy pobieraniu prób może być obecny przedstawiciel instytucji określonej w pkt 1, przedstawiciel
Wykonawcy i upoważniony przedstawiciel Zamawiającego (np. Odbiorca).

3.

W przypadku, gdy Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna właściwa miejscowo dla Odbiorcy lub
Zamawiającego jak również WOMP, laboratorium akredytowane, laboratorium spełniające
wymagania normy PN–EN ISO/IEC 17025, określonych badań nie wykonuje, Zamawiający zleci
ich wykonanie innemu laboratorium według własnego uznania.

4.

Orzeczenie wydane przez wymienioną Stację lub inne laboratorium będzie podstawą do
określenia jakości towaru.

5.

Koszty badań laboratoryjnych ponosi strona, której ocena jakości okazała się błędna.

6.

Jeżeli Wykonawca nie uzna reklamacji, rozstrzygnięcie sporu nastąpi na drodze postępowania
sądowego.

7.

W przypadku wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa zdrowotnego przez dostarczony produkt
żywnościowy, Odbiorca niezwłocznie powiadamia Zamawiającego, Wykonawcę i Wojskowy
Ośrodek Medycyny Prewencyjnej (WOMP) właściwy miejscowo dla Odbiorcy. Czynności
zmierzające do wydania decyzji prowadzi inspektor WIW/WIS.

8.

Decyzja wydana przez uprawniony organ urzędowej kontroli żywności po jej uprawomocnieniu
będzie podstawą do sporządzenia przez Odbiorcę i przesłania do Zamawiającego wniosku o
podjęcie czynności reklamacyjnych.

9.

W przypadku wystąpienia zatruć spowodowanych złą jakością dostarczonego towaru,
Wykonawca zobowiązany jest pokryć wszelkie koszty leczenia osób poszkodowanych i
przeprowadzenia koniecznych zabiegów sanitarnych, a także szkody poniesione przez
Zamawiającego.
§7
WARUNKI PŁATNOŚCI

1.

Zapłata należności za dostarczony towar nastąpi w formie przelewu, z rachunku Zamawiającego
na rachunek bankowy Wykonawcy …………………………, w terminie do 30 dni od daty
otrzymania faktury przez Zamawiającego. Termin zapłaty uważa się za zachowany, jeżeli
obciążenie rachunku dłużnika nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu płatności.

2.

Wystawiona przez Wykonawcę faktura winna zawierać wyłącznie asortyment wynikający z
umowy, której dotyczy dostawa. Wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy będzie
obliczona każdorazowo jako iloczyn dostarczonych ilości i cen jednostkowych określonych w
umowie.
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3.

Zapłata będzie dokonywana odrębnie dla każdej partii skutecznie dostarczonego towaru, na
podstawie wystawionych przez Wykonawcę faktur (2 egzemplarze – oryginał i kopia), za każdą
partię dostawy przyjętą przez Odbiorcę.

4.

Przez przyjęcie dostawy stanowiącą podstawę do wystawienia faktury i dokonania płatności
należy rozumieć dostawę zgodną ze złożonym zamówieniem, bez braków ilościowych i wad
jakościowych.

5.

W przypadku niedopełnienia powyższych wymagań, Zamawiający wstrzyma się od zapłaty całości
lub części należności do czasu uzupełnienia dokumentów i skorygowania faktury, przy czym
termin zapłaty liczy się od dnia ich uzupełnienia bądź daty dostarczenia skorygowanej faktury.

6.

Wykonawca zobowiązuje się, pod rygorem nieopłacenia faktury przez Zamawiającego, do
dostarczenia wyłącznie produktów będących przedmiotem umowy oraz w ilościach i wartości
przewidzianych umową.

7.

W przypadku przekroczenia ilości i wartości dostaw oraz zmiany asortymentu wymienionego w § 1
umowy, Zamawiający odmówi dokonania z tego tytułu zapłaty.

8.

W przypadku dostarczania przez Wykonawcę towaru w zbiorczych opakowaniach zwrotnych
Odbiorca dokonuje zwrotu niniejszych opakowań przy następnej dostawie. Rozliczenie zbiorczych
opakowań zwrotnych polega na wpisie dostarczanych/ zwracanych ilości przez Odbiorcę. Wpis
powyższy dokonuje się w dowodach dostaw (Wz).

9.

Zamawiający wyraża zgodę na wystawianie faktury bez podpisu Zamawiającego.

10. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do bezwzględnego przestrzegania zamówionych ilości
towarów i terminów dostaw do poszczególnych magazynów (odstępstwa możliwe wyłącznie za
pisemną zgodą Zamawiającego).
§8
KARY UMOWNE
1. Zarówno Zamawiający jak i Wykonawca zobowiązują się do naprawienia szkód wynikłych z
niewykonania lub nienależytego wykonania swoich zobowiązań wynikających z umowy. Strony
ustalają odpowiedzialność odszkodowawczą w formie kar umownych.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych wyłącznie
od Zamawiającego kwotę równą 15% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.
3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną wynikłą z niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy w wysokości:
3.1. 15% wartości brutto niezrealizowanej umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy lub jej
części, względnie rozwiąże ją ze skutkiem natychmiastowym z powodu okoliczności, za które
odpowiada Wykonawca, lub gdy Wykonawca odstąpi od umowy lub jej części, względnie ją
rozwiąże ze skutkiem natychmiastowym, z powodów leżących po jego stronie;
3.2. 5% wartości brutto dostawy partii towaru z wadami za każdy rozpoczęty dzień zwłoki
w dostarczeniu zamówionych towarów wolnych od wad w miejsce towarów wadliwych;
3.3. 3% wartości umowy, w przypadku potwierdzonych wynikami badań niezgodności z normami
jakościowymi i opisem przedmiotu zamówienia dostarczanych produktów;
3.4. 200 zł. za każdorazowe przekroczenie terminu dostawy, określonego w § 1 ust. 4.
4. Jeżeli kara umowna, z któregokolwiek tytułu wymienionego w umowie nie pokrywa poniesionej
szkody, to strona, która poniosła szkodę, może dochodzić odszkodowania uzupełniającego,
dokumentując swoje roszczenie wyliczeniem rzeczywiście poniesionych szkód oraz ich ścisłym
związkiem z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem danego zobowiązania umownego przez
stronę drugą.
5. Ustanowione w umowie odszkodowania na ogólnych zasadach lub w formie kar pieniężnych oraz
uregulowanie tych odszkodowań lub kar przez Wykonawcę jako odpowiedzialnego za
niedopełnienie postanowień umowy, nie zwalnia Wykonawcy z wykonania zobowiązań wynikających
z umowy.
6. Kara umowna musi być zapłacona przez Stronę, która naruszyła postanowienia umowy, w terminie
14 dni od daty wystąpienia przez Stronę drugą z żądaniem zapłaty. Zamawiający ma prawo w trybie
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natychmiastowym potrącić należność z tytułu zastosowania kary z dowolnej należności
Wykonawcy, o czym powiadomi Wykonawcę na piśmie.
7. Wykonawca nie będzie mógł zwolnić się od odpowiedzialności względem Zamawiającego z
powodu, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez niego było następstwem
niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy przez jego kooperantów
lub podwykonawców.
8. Wykonawca w przypadku zwłoki w zapłacie kary przez Zamawiającego może dochodzić zapłaty
odszkodowania na zasadach ogólnych.
§9
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiającemu służy prawo odstąpienia jednostronnego od umowy, rozwiązania jej ze skutkiem
natychmiastowym i naliczenia kar umownych zgodnie z § 8 ust. 3 pkt 3.1 umowy w szczególności
gdy:
1.1 nie udostępnienia zakładu do kontroli upoważnionemu przedstawicielowi Zamawiającego lub
właściwemu WOMP,
1.2 nastąpi trzykrotne uchybienie terminów dostaw partii towaru,
1.3 Wykonawca nie przestrzega warunków jakościowych towaru, sanitarnych produkcji, wymagań
dotyczących transportu lub opakowań oraz innych postanowień umowy, a także gdy
nieprzestrzeganie wymagań weterynaryjnych potwierdzone zostanie nakazem Wojskowego
Inspektora Weterynaryjnego zaprzestania zaopatrywania określonego w § 8 ust. 3
rozporządzenia Ministra MON z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie Wojskowej Inspekcji
Weterynaryjnej (Dz. U. Nr 89, poz. 857 ze zm.),
1.4 w przypadku otrzymania przez Zamawiającego kopii decyzji wydanej przez właściwy organ
urzędowej kontroli jakości o wstrzymaniu produkcji lub unieruchomieniu zakładu lub zakazu
dostarczenia towaru dla Jednostek Wojskowych,
1.5 nastąpi zaniechanie realizacji dostaw z przyczyn za które odpowiada Wykonawca,
1.6 Wykonawca trzykrotnie naruszy parametry jakościowe dostarczonych towarów określone
w niniejszej umowie,
1.7 nastąpią przekroczenia, bez zgody Zamawiającego wartości umowy oraz dostarczania
asortymentu innego niż przewidzianego w umowie,
1.8 Wykonawca nie przedłuży ważności dokumentów żądanych przez Zamawiającego w
przypadku upływu okresu, na które zostały wydane lub utraty ich ważności oraz
niedostarczenia Zamawiającemu kserokopii dokumentu potwierdzającego zachowanie
ciągłości powyższych dokumentów,
1.9 Wykonawca dostarczy produkty w ilości lub asortymencie niezgodnym z zamówieniem, a
także niespełniających wymagań w zakresie terminu przydatności do spożycia,
1.10 Wykonawca zbędzie lub zastawi wierzytelności przysługujące jemu z tytułu niniejszej umowy
bez pisemnej zgody Zamawiającego,
1.11 Wykonawca nie przedłożył Zamawiającemu kopii przedłużenia polisy od odpowiedzialności
cywilnej.
2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający
może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych
okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu
z tytułu wykonania części umowy.
3. Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli Zamawiający nie dokonuje zapłaty faktury Wykonawcy
w okresie 30 dni od upłynięcia terminu ustalonego w § 7 ust. 1 umowy.
4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia. Strona,
która odstępuje od umowy z przyczyn określonych w ust. 1 - 3 niniejszego paragrafu nie jest
zobowiązana do zapłaty kary umownej, ustalonej w § 8.
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§ 10
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosi 5% wartości brutto umowy (zaokraglone do
pełnych setek w górę), co stanowi ……..…… zł, (słownie: ………………………………..…).
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
§ 11
INNE POSTANOWIENIA
1. Zbycie wierzytelności przysługujących Wykonawcy z tytułu zawarcia niniejszej umowy wymaga
pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności.
2. Wykonawca nie może przekazać praw i obowiązków wynikających z umowy na osoby trzecie.
3. Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do treści
zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
Zakres przewidywanych istotnych zmian oraz warunki tych zmian:
3.1. zmiana Odbiorcy lub miejsca dostawy zgodnie ze wskazaniem właściwej instytucji wojskowej,
wynikającej z potrzeb Sił Zbrojnych RP;
3.2. zmiana zakresu świadczenia, a tym samym ilości przewidzianych w ofercie, jednak bez
zmiany wartości umowy, wynikającej z potrzeb Sił Zbrojnych RP;
3.3. zmiana numeru konta, adresu firmy, w przypadku poinformowania Zamawiającego pisemnie
o zaistniałej zmianie;
3.4. zmiana podwykonawcy uczestniczącego w realizacji umowy (jeśli Wykonawca wskaże
podwykonawcę), pod warunkiem, że Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w
postępowaniu nie powoływał się na potencjał tego podwykonawcy. W przypadku powołania
się

na

potencjał

tego

podwykonawcy,

kolejny

podwykonawca

musi

przedłożyć

Zamawiającemu dokumenty potwierdzające spełnianie warunków w zakresie wymaganym od
Wykonawcy, pod rygorem nie wyrażenia przez Zamawiającego zgody na zmianę
podwykonawcy;
3.5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do umowy w przedmiocie
zmniejszenia ilości i proporcjonalnie wartości przedmiotu zamówienia w sytuacjach, których
Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili jej zawarcia (np. restrukturyzacja sił zbrojnych,
zmniejszenie stanów osobowych, itp.). Zamawiający nie będzie ponosił ujemnych skutków
spowodowanych zmniejszeniem ilości i wartości dostaw przewidzianych w umowie.
O zaistnieniu przyczyn powodujących konieczność zmian jak wyżej Zamawiający poinformuje
Wykonawcę pisemnie z jednoczesnym przesłaniem projektu aneksu do umowy w zakresie
zmian jak wyżej, w terminie 14 dni od powzięcia przez Zamawiającego wiadomości

o

wystąpieniu wyżej określonych przyczyn.
3.6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (np.: osiągnięcia przez jednostkę gotowości do
podjęcia działań, szkolenia rezerw osobowych, poligonów, kursów, szkoleń, służb
przygotowawczych, zmiany stanu żywionych, restrukturyzacji sił zbrojnych, likwidacji klęsk
żywiołowych, kryzysu, zagrożenia lub wojny, zmiany aktów prawnych w zakresie uprawnień
do wyżywienia żołnierzy lub innych zadań postawionych Odbiorcy przez organa władzy
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państwowej, itp.) Wykonawca zagwarantuje realizację dostaw w odmiennych terminach i
częstotliwościach oraz miejsc (na terenie RP) niż określono w umowie, według cen
jednostkowych netto zawartych w niniejszej umowie. Zmiany te następować będą w ramach
ustalonej łącznej wartości umowy.
O zaistnieniu przyczyn powodujących konieczność zmian jak wyżej Zamawiający poinformuje
Wykonawcę pisemnie w terminie do 7 dni od powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o
wystąpieniu wyżej określonych przyczyn. Zmiana nie wymaga aneksu, a jedynie pisemnego
powiadomienia ze strony Zamawiającego wraz z określeniem podstawy zmian, czasu w jakim
będą obowiązywały, miejsc dostaw i szacowanych ilości do realizacji w tym czasie.
Wykonawca potwierdzi w ciągu 3 dni od daty otrzymania powiadomienia – przyjęcie do
realizacji.
3.7. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany ilości produktów przydzielonych na dany magazyn
w umowie (zmniejszenie lub zwiększenie) „lub” / „oraz” zamianę danego rodzaju produktu dla
danego magazynu na inny, który nie był przewidziany dla tegoż magazynu, ale jest objęty
umową, z zastrzeżeniem, że cena całej umowy wynikająca z jej postanowień nie może ulec
zwiększeniu. O zmianie tej Zamawiający poinformuje Wykonawcę z co najmniej 7-dniowym
wyprzedzeniem podając zakres zmian, a Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania
(co najmniej faksem) przyjęcia powyższego do realizacji. Jeżeli wystąpi znaczna liczba zmian
- co najmniej 1 x na kwartał – nie później niż do 10-każdego następującego miesiąca po
upływie kwartału Zamawiający dokona analizy realizacji umowy w związku ze zmianami i
opracuje aneks do umowy w tym zakresie.
3.8. Zamawiający zastrzega możliwość realizacji dostaw, niezbędnych do zabezpieczenia
żywienia po mobilizacyjnym rozwinięciu na zasadach określonych w aktach normatywnych z
zakresu zabezpieczenia potrzeb mobilizacyjnych i wojennych Sił Zbrojnych RP w środki
zaopatrzenia.
3.9. Wysokości podatku VAT w zakresie przedmiotu zamówienia w wypadku ustawowych zmian
w tym zakresie. Zmiana ta wymaga zachowania formy pisemnej (aneks) oraz pisemnego
wniosku jednej ze Stron o zmianę wraz z uzasadnieniem.
4. Powyższe zmiany do umowy wymagają pisemnego wniosku jednej ze stron o zmianę wraz
z uzasadnieniem i mogą być dokonywane jedynie za zgodą obu Stron w formie pisemnej (aneks).
5. Wykonawca zobowiązuje się posiadać przez cały okres obowiązywania umowy aktualnej polisy
ubezpieczeniowej w zakresie odpowiedzialności za szkody osobowe oraz rzeczowe wyrządzone
przez wyroby wyprodukowane, dostarczone oraz sprzedane przez dostawcę.
6. Przedłożony Zamawiającemu dowód zawarcia umowy ubezpieczenia, warunki odpowiedzialności
ubezpieczyciela oraz dowód opłacenia składki, stanowi załącznik nr 4 do niniejszej umowy – Polisa
OC.
7. Jeżeli okres ubezpieczenia będzie krótszy niż okres trwania Umowy, Wykonawca zobowiązany jest
do przedłużenia ubezpieczenia i przedłożenia Zamawiającemu dokumentu, o którym mowa
w ust. 6.
8. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o wszelkich zmianach treści
zawartej umowy ubezpieczenia, o której mowa w ust. 6, w terminie 2 dni roboczych od dnia ich
wejścia w życie.
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9. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień
publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.
10. Korespondencję związaną z realizacją niniejszej umowy należy kierować na adres Zamawiającego.
11. Spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygane będą w sądzie rzeczowo i terytorialnie właściwym
dla siedziby Zamawiającego.
12. Wykonawca przed rozpoczęciem dostaw ma obowiązek przekazać w formie pisemnej Odbiorcy
następujące dane: numer rejestracyjny samochodu(-ów) dostarczających, markę(-i) pojazdów, imię
i nazwisko kierowcy(-ów), serię i nr dowodu osobistego tych osób – w celu wydania zezwolenia na
wjazd do jednostki wojskowej.
13. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla
Zamawiającego i Wykonawcy oraz kserokopie dla Odbiorców towarów stanowiących przedmiot
umowy.
14. Integralną część umowy stanowią poniższe załączniki:
Nr 1.1.-.1.33 „Opis przedmiotu zamówienia” (jak w SIWZ);
Nr 2 – Formularz ofertowy, zgodny ze złożoną ofertą;
Nr 3 - wzór Protokołu reklamacyjnego;
Nr 4 – Polisa OC.
Nr 5 - Kserokopia dowodu wniesienia ZNWU przez Wykonawcę.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

UZGODNIONO:
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Numer referencyjny – P/55/IW/18
Załącznik nr 2 do umowy nr ………………/…………
Miejscowość,

ZATWIERDZAM

dnia

……………
……………………….

PROTOKÓŁ REKLAMACYJNY [wzór]
Odbiorca: 12 Wojskowy Oddział Gospodarczy/Jednostka Wojskowa Nr …………………..…………….
Dostawca:..…………………………………………………………………………………………..……………
Producent: ..………………………………………………………...……………………………………………
Data dostawy do Odbiorcy…..…………...……………………….……………………………………………..
Data stwierdzenia nieprawidłowości w dostawie ..…………………………………………………………….
Przyczyny reklamacji:
* dotyczące wad jakościowych środka spożywczego:
Wyrób reklamowany pochodzi z partii dostawczej nr ………………………………………..……………….
Nazwa produktu reklamowanego..………………………………………………………………………………
Ilość reklamowana .…………………………………………………………………………………..................
Szczegółowy opis wad jakościowych produktu…………………..............................................................
………………………………………………………………………………………………………...……………
………………………………………………………………………………………………………………………
Odmowa przyjęcia i żądanie wymiany: TAK / NIE ( niepotrzebne skreślić)
*dotyczące terminowości dostaw:………………………………………………...………………...............
Data i dokładna godzina dostawy (lub braku dostawy)……………………………………...………………..
Odmowa przyjęcia i żądanie wymiany: TAK / NIE ( niepotrzebne skreślić)
Rezygnacja z wymiany: TAK / NIE ( niepotrzebne skreślić)
……………………………………………………………………………………………………...………………
……………………………………………………………...………………………………………………………
…………………………………………………………………………...…………………………………………
* dotyczące dostarczenia produktów w ilości i asortymencie niezgodnym z zamówieniem, a
także niespełniających wymagań w zakresie terminu przydatności do spożycia:
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Ilość i asortyment towaru wg zamówienia ……………………………………………...………………………
Ilość i asortyment towaru dostarczony …………………………………………………………………………
Rezygnacja z wymiany: TAK / NIE ( niepotrzebne skreślić)
……………………………………………………………………………………………………...………………
……………………………………………………………...………………………………………………………
*dotyczące warunków transportu
Szczegółowy opis: ………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………...………………
……………………………………………………………...………………………………………………………
Odmowa przyjęcia i żądanie dostarczenia transportem zgodnym z wymogami: TAK / NIE (niepotrzebne
skreślić)
Rezygnacja z wymiany: TAK / NIE ( niepotrzebne skreślić)
*dotyczące opakowania i oznakowania: ……………………………………………………………………
Szczegółowy opis niezgodności:……………………………………………………………….……………..
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Odmowa przyjęcia i żądanie wymiany: TAK / NIE ( niepotrzebne skreślić)
Rezygnacja z wymiany: TAK / NIE ( niepotrzebne skreślić)
Inne
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
PRZEDSTAWICIEL WYKONAWCY

PRZEDSTAWICIEL ODBIORCY

………………………………………...

………………………………………

Otrzymują: Zamawiający, Wykonawca, WOMP
* wypełnić właściwie punkty odnoszące się do szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia i zapisów
umowy.
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Załącznik Nr 6 do SIWZ
OŚWIADCZENIE

Składając ofertę w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego o numerze referencyjnym:
P/55/IW/18, którego przedmiotem jest Dostawa mleka i przetworów mleczarskich, oświadczamy, że:
 nie należymy / należymy* do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy
Prawo zamówień publicznych
UWAGA:
W

przypadku

przynależności

Wykonawcy

do

grupy

kapitałowej,

o

której

mowa

w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP, Wykonawca składa wraz z oświadczeniem dowody, że
powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu
o udzielenie zamówienia.

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

………………....…………………………
(podpis i pieczęć Wykonawcy /Wykonawców)

* niepotrzebne skreślić.

UWAGA:
W przypadku składania oferty przez Konsorcjum

– oświadczenie składa każdy z członków

Konsorcjum.
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