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1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została sporządzona zgodnie z ustawą z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907) i uregulowaniami prawnymi
wydanymi na jej podstawie oraz innymi aktami prawnymi.
2. Zamawiający jest jednostką budżetową i nie jest płatnikiem podatku VAT UE w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.).
3. Ilekroć w treści występuje słowo „Ustawa”, Zamawiający przywołuje Ustawę - Prawo Zamówień
Publicznych.
4. Ilekroć w treści występuje słowo „SIWZ” Zamawiający przywołuje Specyfikację Istotnych Warunków
Zamówienia.

I

NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 4620
UL. OKÓLNA 37, 87 – 100 TORUŃ
faks +48 56 653 36 60, tel. +48 56 653 35 40
strona internetowa: www.12wog.pl
NIP: 956-228-88-38; REGON: 340901725

II

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamawiający zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego, o szacunkowej wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy.

III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa jaj spożywczych, w ilościach podanych w rozdziale IV
niniejszej specyfikacji.
2. Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania zawarte w aktualnie obowiązujących aktach
prawnych, w szczególności:
2.1. Rozporządzenia Komisji (W E) nr 1881/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. ustalającego najwyższe
dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych (Dz. U. L 364
z 20.12.2006, s. 5 z późn. zm.);
2.2. Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2073/2005 z dnia 15 listopada w sprawie kryteriów
mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych (Dz. U. L 338 z 22.12.2005, s. 1 z późn. zm.);
2.3. Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2295/2003 z dnia 23 grudnia 2003 r. wprowadzającego
szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (EWG) nr 1907/90 w sprawie niektórych
norm handlowych w odniesieniu do jaj;
2.4. Rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lutego 2005 r. w
sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy
pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni, zmieniającego dyrektywę Rady
91/414/EWG (Dz. U. L 70 z 16.03.2005, s. 1 z późn. zm.);
2.5. Rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r.
ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia
zwierzęcego (Dz. U. L 139 z 30.04.2004, s. 55 z późn. zm.);
2.6. Rozporządzenia Komisji (W E) nr 589/2008 z dnia 23 czerwca 2008 r. ustanawiającego
szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (W E) nr 1234/2007 w sprawie norm
handlowych w odniesieniu do jaj (Dz. U. L 163 z 24.06.2008, s. 6 z późn. zm.);
2.7. Rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r.
w sprawie higieny środków spożywczych;
2.8. Rozporządzenia (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 uchylającym
dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG;
2.9. Rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r.
ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego powołujące Europejski Urząd ds.
Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności;
2.10.ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia i aktami wykonawczymi
do tej ustawy;
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2.11. ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych;
2.12. ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego;
2.13. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania
środków spożywczych.
3. Szczegółowe wymogi dla przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 1 do SIWZ („Opis
przedmiotu zamówienia”).
4. Zamawiający określił minimalne ilości zakupu oraz ilości planowane, które będą realizowane
po potwierdzeniu otrzymania środków finansowych.
5. 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.
6. Przyjęcie dostaw odbywać się będzie raz na 2 tygodnie (w środy) w godzinach od 7:00 do 13:00.
7. Wykonawca zobowiązany jest dostarczać przedmiot zamówienia transportem zgodnie z wymogami
rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r.
ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia
zwierzęcego (Dz. U. z 2006 r. nr 171 poz. 1225) i rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. U. UE
L 139 z 30 kwietnia 2004 r. str. 1, Dz. U. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 13, t. 34) oraz zgodnie
z obowiązującymi aktami prawnymi wymienionymi w ust. 2.
8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość w formie pisemnej zmniejszenia 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 itp.). Wartością umowy
będzie wówczas końcowa wartość faktycznie zrealizowanych dostaw. Zamawiający nie będzie ponosił
ujemnych skutków spowodowanych zmniejszeniem ilości i wartości dostaw przewidzianych w umowie.
9. 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.
10. 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. Zamawiający zastrzega sobie
możliwość dostaw we wskazane przez siebie miejsce w odległości do 40 km od granic
administracyjnych m. Torunia / Inowrocławia.
11. Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o zmianach, o których mowa w ust. 8, 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.
IV OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych – realizacja dostaw na następujące adresy:
Część I – Dostawa jaj spożywczych dla Garnizonu Toruń.
Dokumenty wystawiać następująco: Zamawiający (Płatnik) – JW 4620 Toruń, miejsca dostaw: Toruń
ul. Okólna 37, ul. Sobieskiego 36 oraz miejsce wskazane przez Zamawiającego w odległości
do 40 km od granic administracyjnych m. Torunia.
Część II – Dostawa jaj spożywczych dla Garnizonu Inowrocław.
Dokumenty wystawiać następująco: Zamawiający (Płatnik) – JW 4620 Toruń, miejsca dostaw:
Inowrocław, ul. Jacewska 73, ul. Dworcowa 56 oraz miejsce wskazane przez Zamawiającego
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w odległości do 40 km od granic administracyjnych m. Inowrocławia.
2. Szczegółowy zakres części zamówienia:
Część I – dostawa jaj spożywczych dla Garnizonu Toruń
lp.

1.

nazwa produktu

jaja spożywcze klasy AL

ilość
zakupu po
potwierdzeniu
środków

łączna
planowana
ilość
zakupu

CPV

jm.

minimalna
ilość
zakupu

03142500-3

szt.

52 500

37 500

90 000

ilość
zakupu po
potwierdzeniu
środków

łączna
planowana
ilość
zakupu

3 000

7 000

Część II – dostawa jaj spożywczych dla Garnizonu Inowrocław
lp.

1.
V

nazwa produktu

jaja spożywcze klasy AL

CPV

jm.

minimalna
ilość
zakupu

03142500-3

szt.

4 000

INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH, O KTÓRYCH MOWA
W ART. 67, UST. 1, PKT 6 i 7 LUB ART. 134, UST. 6, PKT 3 i 4
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

VI OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIENIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI,
JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
VII TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Wymagany termin realizacji zamówienia: od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.
VIII WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Wykonawca musi posiadać 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 nieobjęte 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 z późn. zm.).
Jeżeli ofertę składa producent produkcji pierwotnej, jest on zobowiązany załączyć do oferty
zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli w zakresie dostaw
bezpośrednich na podstawie art. 63 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności
i żywienia (Dz. U. z 2010 r. Nr 136 poz. 914 z późn. zm.).
Spełnienie warunku ocenione zostanie na podstawie złożonego oświadczenia oraz dokumentów
wymienionych w rozdziale IX ust. 1 pkt 1.2 SIWZ.
1.2. Posiadają wiedzę i doświadczenie.
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres ten jest krótszy – w tym okresie, wykonał dostawy
jaj spożywczych dla co najmniej jednego odbiorcy o łącznej wartości brutto nie mniejszej niż:
- dla części I – co najmniej 20 000,00 zł. brutto,
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- dla części II – nie określa się.
Spełnienie warunku ocenione zostanie na podstawie złożonego oświadczenia i odpowiednich
dokumentów wymienionych w rozdziale IX ust. 1 pkt 1.3 SIWZ.
1.3. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia.
Zamawiający odstępuje od określania szczegółowego warunku w tym zakresie.
Spełnienie warunku ocenione zostanie na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu.
1.4. Dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada środki finansowe lub
zdolność kredytową pozwalającą na wykonanie zamówienia, w wysokości nie mniejszej niż:
- dla części I – 25 000,00 zł.,
- dla części II – nie określa się.
Spełnienie warunku ocenione zostanie na podstawie złożonego oświadczenia i odpowiednich
dokumentów wymienionych w rozdziale IX ust. 1 pkt 1.4 SIWZ.
2. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez
Zamawiającego, Wykonawca musi posiadać wdrożony system HACCP (w przypadku producentów
produkcji pierwotnej – wdrożone i stosowane zasady Dobrej Praktyki Produkcyjnej GMP).
Potwierdzeniem spełnienia wymagania będą dokumenty wymienione w rozdziale IX ust. 1 pkt 1.5
SIWZ.
3. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu
dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków
określonych w pkt 1.1.-1.4. oraz ust. 2 winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców, albo
wszyscy ci Wykonawcy wspólnie. Warunek określony w ust. 3 musi spełniać każdy z Wykonawców
samodzielnie.
Niespełnienie któregokolwiek z warunków spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania
(z zastosowaniem art. 26 ust. 3 i 4 Ustawy).
IX WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU
POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, BRAKU PODSTAW DO
WYKLUCZENIA ORAZ POTWIERDZENIA, ŻE OFEROWANE DOSTAWY ODPOWIADAJĄ
WYMAGANIOM OKREŚLONYM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO
1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu do oferty należy załączyć:
1.1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1
pkt 1 - 4 ustawy, wg wzoru określonego w zał. nr 4 do SIWZ.
1.2. Aktualną decyzję właściwego miejscowo Powiatowego Lekarza Weterynarii o zatwierdzeniu
zakładu do produkcji lub obrotu, określającą rodzaj i zakres działalności lub aktualną decyzję
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu do wprowadzania do
obrotu produktów pochodzenia niezwierzęcego lub pochodzenia zwierzęcego nieobjętego
urzędową kontrolą organów Inspekcji Weterynaryjnej, określającą rodzaj i zakres działalności.
Producenci produkcji pierwotnej są zobowiązani załączyć zaświadczenie o wpisie do rejestru
zakładów podlegających urzędowej kontroli w zakresie dostaw bezpośrednich na podstawie
art. 63 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r.
Nr 136 poz. 914 z późn. zm.).
1.3. Wykaz głównych dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, również
wykonywanych dostaw, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i
doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w zakresie określonym w części VIII,
pkt 1.2. z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem
dokumentu potwierdzającego, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie,
potwierdzający spełnienie warunku, o którym mowa w części VIII, pkt 1.2. SIWZ (zgodnie z
załącznikiem nr 6 do SIWZ).
Strona 5 z 29

Numer referencyjny – P/91/IW/13

UWAGA: W przypadku, gdy podmiotem na rzecz którego została wykonana dostawa
wymieniona w wykazie jest Zamawiający (JW 4620), Wykonawca nie ma obowiązku
przedkładania dowodów potwierdzających należyte wykonanie dostawy
1.4. Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca
posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność
kredytową Wykonawcy, w celu wykazania spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej
i finansowej w zakresie określonym w części VIII, pkt 1.4., wystawioną nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; potwierdzającą spełnienie warunku, o którym
mowa w części VIII, pkt 1.4. SIWZ.
1.5. Jeżeli Wykonawca polegał będzie na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie
od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, a podmioty te będą brały udział
w realizacji części zamówienia, Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić
Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia,
w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania
mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
zamówienia (art. 26 ust. 2b Ustawy) – w formie kopii dokumentów tych podmiotów
poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty oraz przedłoży
wykaz tych podmiotów.
1.6. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej
i finansowej, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów, wymagane jest przedłożenie
informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej tego podmiotu w zakresie
niezbędnym do wykazania spełniania warunku, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert.
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy należy złożyć następujące dokumenty
w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub
osobę upoważnioną, z zachowaniem sposobu reprezentacji:
2.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia
warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy wg wzoru określonego w załącznik nr 5
do SIWZ.
2.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wskazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24, ust. 1, pkt 2 ustawy, wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2.3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji organu podatkowego, z datą wystawienia nie wcześniejszą
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
2.4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z płaceniem
opłat oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji, z datą wystawienia nie wcześniejszą niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert.
2.5. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8
ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2.6. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9
ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert.
2.7. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu
na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada
także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy, określonym
w ust. 2.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2.2 – 2.6 dostarcza dokumenty określone
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w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. (Dz. U. nr 226 poz. 1817, § 2
pkt 2-6 i § 4).
W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia
publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania
składa każdy z Wykonawców oddzielnie.
3. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez
Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty dokument potwierdzający wdrożenie
systemu HACCP w jednej z następujących form: certyfikat systemu HACCP wdrożonego 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.).
Producent produkcji pierwotnej zamiast certyfikatu / zaświadczenia HACCP może załączyć certyfikat
lub oświadczenie, że oferuje produkty wytworzone w ramach produkcji pierwotnej zgodnie z zasadami
GMP (Dobrej Praktyki Produkcyjnej). Wzór oświadczenia stanowi załącznik do formularza oferty.
4. Pozostałe dokumenty:
4.1. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez kilku Wykonawców,
zobowiązani oni są do dostarczenia dokumentu upoważniającego wybranego pełnomocnika
do ich reprezentowania zgodnie z art. 23 ustawy, określając zakres udzielonego pełnomocnictwa
i podpisanego przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawców.
4.2. Wykaz części zamówienia, której wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom – jeżeli
dotyczy (należy podać nazwę i adres podwykonawcy oraz wyszczególnienie części powierzonej).
5. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków:
5.1. Warunki wymagane od Wykonawców sprawdzane będą na podstawie złożonych w ofercie
dokumentów i oświadczeń, zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia". Wykonawca musi spełniać
wszystkie warunki wymagane przez Zamawiającego.
5.2. Niespełnienie któregokolwiek warunku będzie przyczyną wykluczenia Wykonawcy lub odrzucenia
oferty.
5.3. Dokumenty mogą być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej przez Wykonawcę
za zgodność z oryginałem.
5.4. Jeżeli wraz z ofertą Wykonawca nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
spełnienie warunków lub złoży dokumenty zawierające błędy, lub nie złoży stosownych
pełnomocnictw, Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich uzupełnienia na zasadach określonych
w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.
5.5. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty muszą potwierdzać spełnianie
warunków udziału w postępowaniu nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
X

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ
PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
1. Zamawiający dopuszcza wszystkie ustawowe formy wzajemnego porozumiewania się
przekazywania dokumentów i oświadczeń, za wyjątkiem drogi elektronicznej.

oraz

2. Wszelka korespondencja związana z przedmiotem zamówienia prowadzona jest w języku polskim
na adres Zamawiającego, wskazany w rozdziale I niniejszej specyfikacji.
3. Wszelkie informacje dotyczące postępowania przetargowego Zamawiający będzie publikował
na własnej stronie internetowej - www.12wog.pl.
4. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu uważa się
za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem określonego terminu
i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.
00

5. Zamawiający przyjmuje wszelkie pisma i faksy w godzinach urzędowania, to znaczy od 7
w dni robocze od poniedziałku do piątku.

00

do 15
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6. Pracownikami Zamawiającego, upoważnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami
są:
6.1. sprawy proceduralne – p. Lech CZAPLA, tel. 56/ 653 38 24.
6.2. sprawy merytoryczne – kpt. Robert NOWICKI, tel. 56/ 653 32 47, p. Aleksandra TOPOLEWSKA,
tel. 56/ 653 38 69.
XI WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
1. Zamawiający żąda w niniejszym postępowaniu wniesienia wadium w wysokości odpowiednio:
- dla części I – 800,00 zł.,
- dla części II – 80,00 zł.
2. Wadium można wnieść w formie i na zasadach zgodnych z art. 45 Ustawy.
3. Wadium wnoszone w pieniądzu musi mieć formę przelewu bankowego na konto
NBP 42 1010 1078 0104 3213 9120 0000. Przelew musi nastąpić w takim terminie, aby cała kwota
wadium była na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. W tytule przelewu
należy wpisać: Wadium do postępowania - (wpisać nr referencyjny).
4. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniężna należy zdeponować w kasie JW 4620,
00
00
bud. nr 98, pokój nr 3, w godz. od 7 do 14 w dniach od poniedziałku do piątku, nie później
niż w terminie składania ofert. Wniesione wadium należy opisać jak tytuł przelewu w ust. 3.
Wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu musi posiadać zapisy o bezwarunkowym,
nieodwołalnym zobowiązaniu wypłaty całej kwoty zabezpieczenia oferty, na pierwsze pisemne żądanie
Zamawiającego, bez żadnych warunków i zastrzeżeń.
5. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę jedną z form wadium na cały okres związania ofertą.
6. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium, zostanie przez Zamawiającego
wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 Ustawy.
7. Zwrot wadium nastąpi na zasadach określonych w art. 46 Ustawy.
XII TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Termin związania ofertą - 60 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
XIII OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT
1. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
2. Ofertę należy złożyć w terminie i miejscu określonym w rozdziale XIV, na formularzu ofertowym
(załącznik nr 3 do SIWZ). Do oferty należy dołączyć oświadczenia i dokumenty wymienione w rozdziale
IX niniejszej SIWZ.
3. Ofertę należy przygotować zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszej SIWZ, w języku polskim,
w formie pisemnej i zwartej, na papierze, przy użyciu nośnika pisma nieulegającego usunięciu bez
pozostawienia śladów. Wszelkie pisma sporządzone w językach obcych muszą być przetłumaczone na
język polski i podczas oceny ofert Zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym.
4. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania firmy zgodnie z formą
reprezentacji Wykonawcy, określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla
formy organizacyjnej Wykonawcy.
5. Wszystkie strony oferty oraz wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany muszą być
parafowane przez osoby określone w ust. 4. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być
ponumerowane.
6. Za podpisany dokument uznaje się dokument opatrzony pieczęcią imienną i podpisem lub czytelnym
podpisem osób określonych w ust. 4.
7. Oferta musi być złożona w jednym egzemplarzu w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub
opakowaniu, zabezpieczającym jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Kopertę (opakowanie)
należy opatrzyć:
7.1. Napisem „Oferta” i tytułem lub oznaczeniem postępowania, który będzie dostatecznie wyróżniał
ofertę spośród innej korespondencji wpływającej do Zamawiającego i jednoznacznie wskazywał,
do jakiego postępowania została oferta złożona;
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7.2. Nazwą i adresem Wykonawcy (lub odciskiem pieczęci);
7.3. Napisem „Nie otwierać przed dniem (wpisać datę określoną w części XIV ust. 5 SIWZ)”.
Oferty nieopakowane i nieoznaczone w/w sposób nie będą brane pod uwagę podczas otwarcia ofert.
Brak adnotacji na opakowaniu dotyczącej Wykonawcy może uniemożliwić Zamawiającemu wycofanie
lub zwrot oferty.
XIV MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Za złożenie oferty w miejscu i terminie określonym w ust. 2 i 3 oraz właściwy stan opakowania
i zabezpieczenia odpowiedzialność ponosi Wykonawca, który na własne ryzyko i własną
odpowiedzialność dokonuje wyboru sposobu dostarczenia oferty do Zamawiającego. Za nieterminowe
złożenie oferty oraz naruszony stan opakowania Zamawiający nie będzie ponosił żadnej
odpowiedzialności.
2. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:
JEDNOSTKA WOJSKOWA Nr 4620, 87-100 Toruń, ul. Okólna 37,
w Kancelarii Jawnej, bud. nr 97, pok. nr 11, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00
lub przesłać pocztą.
30

3. Termin składania ofert upływa w dniu 26.11.2013 r. o godzinie 10 – dotyczy to również ofert złożonych
inaczej niż osobiście.
4. Oferty złożone po terminie, Zamawiający niezwłocznie zwróci Wykonawcom, bez ich otwierania.
00

5. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w dniu 26.11.2013 r. o godzinie 11
nr 98 w gabinecie Dowódcy Jednostki Wojskowej 4620.

w budynku

UWAGA: Na terenie JW 4620 obowiązuje system przepustek wydawanych każdorazowo na biurze
przepustek. Osoby chcące osobiście złożyć ofertę lub wziąć udział w otwarciu ofert powinny
uwzględnić czas potrzebny na uzyskanie przepustki. Za datę wpłynięcia oferty uznaje się datę i godzinę
zarejestrowania oferty w kancelarii jawnej Zamawiającego.
XV OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
1. Cena odpowiada definicji określonej w art. 2 pkt 1 Ustawy.
1.1. Cena jednostkowa to cena ustalona za jednostkę określonego towaru, którego ilość lub liczba jest
wyrażona w jednostkach miar, w rozumieniu przepisów o miarach, obejmująca wszystkie koszty
związane z dostawą towaru.
1.2. Wartość brutto to wartość danego asortymentu ustalona poprzez pomnożenie cen jednostkowych
przez ilość.
1.3. Cena oferty jest sumą wartości brutto asortymentu i stanowi podstawę oceny i porównania ofert
w zakresie poszczególnych części zamówienia.
2. Powyższe ceny są cenami brutto i należy uwzględnić w nich podatek od towarów i usług VAT. Cena
musi być podana w złotych polskich (PLN) za pomocą cyfr i słownie (po zaokrągleniu do pełnych
groszy), jak określono w druku oferty.
3. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w polskich złotych.
4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
5. Jeżeli w postępowaniu wpłynie oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego
Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy
do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
6. Jeżeli w ofercie nastąpią omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, Zamawiający poprawi je zgodnie
z art. 87 ust. 2 pkt 2 ustawy.
7. Cena w czasie obowiązywania umowy jest stała.
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XVI INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH
ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ

MOGĄ

BYĆ

PROWADZONE

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich bez
względu na uwarunkowania Wykonawcy.
XVII OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY
WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT
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 (cena 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 będzie rozpatrywał oferty za każdą z części z osobna.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta otrzyma największą liczbę punktów
w danej części.
XVIII INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Podmioty występujące wspólnie mają obowiązek dostarczenia umowy regulującej ich współpracę.
2. Wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XIX WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia
należytego wykonania umowy w wysokości 5% oferowanej ceny (zaokrąglonej w górę do pełnych
setek zł.) zgodnie z art. 150 ust. 2 Ustawy.
2. Zabezpieczenie można wnieść w formie i na zasadach określonych w art. 148 Ustawy.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu musi mieć formę przelewu
bankowego na konto NBP 42 1010 1078 0104 3213 9120 0000. Przelew musi nastąpić w takim
terminie, aby cała kwota zabezpieczenia była na koncie Zamawiającego przed podpisaniem umowy.
W tytule przelewu należy wpisać: Zabezpieczenie należytego wykonania umowy - (wpisać numer
referencyjny).
4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w innej formie niż pieniądzu należy
zdeponować w kasie JW 4620, bud. nr 98, pokój nr 3, w godz. od 7.00 do 14.00 w dniach od
poniedziałku do piątku, nie później niż przed podpisaniem umowy. Wniesione zabezpieczenie należy
opisać jak tytuł przelewu w ust. 3.
5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy złożone w formie innej niż w pieniądzu powinno mieć
termin ważności o 30 dni dłuższy od terminu wykonania umowy.
XX ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI
ZAWIERANEJ UMOWY
Warunki umowy zawarto w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.
XXI PODWYKONAWCY
1. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie, części zamówienia, której wykonanie
powierzy podwykonawcom. W ofercie należy podać nazwę i adres podwykonawcy oraz
wyszczególnienie części powierzonej.
2. Brak informacji, o której mowa w pkt 1, będzie uznany za stwierdzenie samodzielnego wykonania
zamówienia przez Wykonawcę, który złoży ofertę.
XXII POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.
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XXIII WYSOKOŚĆ ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
XXIV MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE UMOWĘ RAMOWĄ
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
XXV ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY ZWIĄZANE Z UMOWĄ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
ORAZ REALIZACJA ZAMÓWIENIA
1.

Termin płatności faktury do 30 dni od daty wpływu faktury do Kancelarii Zamawiającego.

2.

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w zakresie:
2.1. zmiany numeru konta, adresu firmy w przypadku poinformowania Zamawiającego pisemnie
o zaistniałej zmianie,
2.2. zmiany 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. Powyższe zmiany wymagają zachowania formy pisemnej (aneks) oraz pisemnego wniosku jednej
ze stron o zmianę wraz z uzasadnieniem.
XXVI POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
1. Wykonawcy przysługuje odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, od niezgodnej
z przepisami ustawy czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania lub jej
zaniechania, do której Zamawiający jest obowiązany na jej podstawie.
2. Odwołanie należy wnieść na zasadach określonych w art. 180 Ustawy.
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Załącznik nr 1 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
JAJA SPOŻYWCZE KLASY AL
1. Wstęp
1.1 Zakres
Niniejszym opisem przedmiotu zamówienia objęto wymagania, metody badań oraz warunki przechowywania
i pakowania jaj.
Postanowienia opisu przedmiotu zamówienia wykorzystywane są podczas produkcji i obrotu handlowego jaj
przeznaczonych dla odbiorcy wojskowego.
1.2 Dokumenty powołane
Do stosowania niniejszego opisu przedmiotu zamówienia są niezbędne podane niżej dokumenty powołane.
Stosuje się ostatnie aktualne wydanie dokumentu powołanego (łącznie ze zmianami):
Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1881/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. ustalające najwyższe
dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych (Dz. U. L 364
z 20.12.2006, s. 5 z późn. zm.);
Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2073/2005 z dnia 15 listopada w sprawie kryteriów
mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych (Dz. U. L 338 z 22.12.2005, s. 1 z późn. zm.);
Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2295/2003 z dnia 23 grudnia 2003 r. wprowadzające szczegółowe
zasady wykonywania rozporządzenia Rady (EWG) nr 1907/90 w sprawie niektórych norm
handlowych w odniesieniu do jaj;
Rozporządzenie (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lutego 2005 r.
w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy
pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni, zmieniające dyrektywę Rady
91/414/EWG (Dz. U. L 70 z 16.03.2005, s. 1 z późn. zm.);
Rozporządzenie (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 (Dz. U. L 139 z 30.04.2004, s. 55 z późn. zm.);
Rozporządzenie Komisji (WE) nr 589/2008 z dnia 23 czerwca 2008 r. ustanawiające szczegółowe
zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie norm handlowych
w odniesieniu do jaj (Dz. U. L 163 z 24.06.2008, s. 6 z późn. zm.).
1.3 Definicja
Jaja spożywcze klasy AL
Jaja - jaja w skorupie pochodzące od kury domowej.
Jaja spożywcze klasy A - jaja klasy pierwszej jakościowej.
Jaja L – jaja określane w kategorii wagowej jako duże, ważące od 63 do 73g.
2. Wymagania
2.1 Wymagania organoleptyczne
Według Tablicy 1.
Tablica 1 – Wymagania organoleptyczne dla jaj kl. A
Lp.

Cechy

1

Skorupa

Wymagania
O normalnym kształcie, czysta, nieuszkodzona, niemyta,
nieczyszczona

Metody badań według
Wg. 4.2.3
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2

Komora
powietrzna

3

Białko

4

Żółtko

5

Tarczka
zarodkowa

6

Zapach

O wysokości nie przekraczającej 6 mm, nieruchoma; w jajach
oznakowanych, jako EKSTRA – o wysokości nie
przekraczającej 4mm
Przejrzyste, gęste, bez ciał obcych
Słabo widoczne, kuliste, przy obracaniu jajem słabo ruchliwe,
powracające do centralnego położenia, bez ciał obcych
Niewidoczna
Swoisty, bez obcego zapachu

Pozostałe wymagania zgodnie z obowiązującym prawem.

1

2.2 Wymagania wagowe
Według Tablicy 2.
L.p.
1

Nazwa kategorii
Duże

Masa jaja (g)

Masa 100 jaj nie
mniejsza niż (kg)

Metody badań
według

Mniej niż 73 do 63

6,4

Wg. 2.2.1

Symbol
L

2.2.1 Masę jaj określać, ważąc z dokładnością do 1,0g poszczególne jaja w próbce. Kontrolną masę 100
jaj określać ważąc je z dokładnością do 100g.
2.3 Wymagania chemiczne
Zawartość zanieczyszczeń w produkcie zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem.

2

2.4 Wymagania mikrobiologiczne
Zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem.

3

3 .Trwałość
Okres przydatności do spożycia deklarowany przez producenta powinien wynosić nie mniej niż 14 dni od daty
dostawy do magazynu odbiorcy wojskowego.
4. Badania
4.1 Pobieranie próbek
Pobieranie próbek według Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 2295/2003 z dnia 23 grudnia 2003 r.
4.2 Metody badań
4.2.1 Sprawdzenie znakowania i stanu opakowań
Wykonać metodą wizualną na zgodność z pkt 5.1 i 5.2.
4.2.2 Sprawdzenie masy netto
Wykonać według 2.2.1.
4.2.3 Oznaczanie cech organoleptycznych
Określanie wysokości komory powietrznej, wyglądu białka i żółtka, obecności ciał obcych i widoczności
tarczki zarodkowej wykonywać, prześwietlając jaja. Kontrolne prześwietlanie jaj wykonać za pomocą lampy

1

Rozporządzenie (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 (Dz. U. L 139 z 30.04.2004, s. 55 z późn. zm.)
Rozporządzenie Komisji (WE) nr 589/2008 z dnia 23 czerwca 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia
Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj (Dz. U. L 163 z 24.06.2008, s. 6
z późn. zm.)
2
Rozporządzenie (W E) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych
poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni, zmieniające
dyrektywę Rady 91/414/EW G (Dz. U. L 70 z 16.03.2005, s. 1 z późn. zm.)
Rozporządzenie Komisji (W E) nr 1881/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. ustalające najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych
zanieczyszczeń w środkach spożywczych (Dz. U. L 364 z 20.12.2006, s. 5 z późn. zm.)
3
Rozporządzenie Komisji (W E) nr 2073/2005 z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków
spożywczych (Dz. U. L 338 z 22.12.2005, s.1 z późn. zm.)
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jajczarskiej. Podczas prześwietlania zwrócić uwagę na stabilność i barwę komory powietrznej oraz
uszkodzenia skorupy.
Zapach jaj oceniać w temperaturze pokojowej bezpośrednio po otwarciu opakowania.
Określanie wyglądu skorupy należy wykonać wzrokowo przez oględziny jaj. Jaja podejrzane o mycie lub
czyszczenie należy badać w świetle lampy ultrafioletowej z filtrem Wooda. Jaja myte lub czyszczone
charakteryzują się niejednorodną i zwykle nieco słabszą fluorescencją, z widocznymi konturami plam po
usuniętym brudzie.
5. Pakowanie, znakowanie, przechowywanie
5.1 Pakowanie
Wytłaczanki umieszczone w opakowaniu transportowym, nie więcej niż 360 szt. (ułożone tępym końcem ku
górze).
5.2 Znakowanie
Jaja klasy „A” znakuje się następująco:
1) Na skorupie powinien znajdować się kod producenta. Kod ten składa się z:
a.

kodu systemu hodowli (w zależności od metod chowu: cyfra 0 oznacza chów ekologiczny, 1 – na
wolnym wybiegu, 2 – ściółkowy, 3 – klatkowy),

b.

kodu Państwa Członkowskiego (np. PL dla Polski),

c.

weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego.

Kod producenta jest łatwo widoczny, czytelny i ma przynajmniej 2mm wysokości.
2) Opakowania zawierające jaja klasy „A” posiadają na zewnętrznej powierzchni następujące dobrze
widoczne i czytelne oznaczenia:
a. kod zakładu pakowania,
b. klasa jakości (np. „klasa A” lub litera „A”),
c.

klasa wagowa (np. L),

d. data minimalnej trwałości,
e.

informacja zalecająca konsumentom przechowywanie jaj po zakupie w warunkach chłodniczych,

f.

metoda chowu kur wyrażona słownie.

Na zewnętrznej lub wewnętrznej powierzchni opakowania powinno znajdować się objaśnienie znaczenia kodu
4
producenta oraz pozostałe informacje zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem .
5.3 Przechowywanie
Przechowywać zgodnie z deklaracją producenta.

4

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 589/2008 z dnia 23 czerwca 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania

rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj (Dz. U. L 163 z 24.06.2008, s. 6 z późn.
zm.)
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……………………………………
Pieczęć Wykonawcy

Załącznik nr 2 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 130 tys. € na: dostawę jaj
spożywczych dla Jednostki Wojskowej Nr 4620 w Toruniu, ul. Okólna 37,
firma ………………………………………………………………………………………………………………………
z siedzibą (adres, kod, miejscowość) …………………………………………………………………………………
NIP: ………………………………………………

REGON: ………………………………………………

tel. …………………………………………………

fax. ……………………………………………………

oferuje wykonanie dostawy zgodnie z przedmiotem zamówienia, w cenie podanej poniżej, obliczonej wg
zasad opisanych w SIWZ.
Część I: Dostawa jaj spożywczych dla Garnizonu Toruń

lp.

1.

nazwa produktu

jm.

planowana
ilość
zakupu

jaja spożywcze klasy AL

szt.

90 000

cena
jednostkowa
brutto

wartość brutto
(ilość x cena jedn.)

Cena oferty brutto: …………………………… zł.
(słownie: ....................................................................................................................................................zł.)
Stawka podatku VAT - ……%
Część II: Dostawa jaj spożywczych dla Garnizonu Inowrocław

lp.

1.

nazwa produktu

jm.

planowana
ilość
zakupu

jaja spożywcze klasy AL

szt.

7 000

cena
jednostkowa
brutto

wartość brutto
(ilość x cena jedn.)

Cena oferty brutto: …………………………… zł.
(słownie: ....................................................................................................................................................zł.)
Stawka podatku VAT - ……%
Oświadczamy, że:
1. Spełniamy wymagania zawarte w SIWZ.
2. Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.
3. Zapoznaliśmy się oraz uzyskaliśmy na własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie istotne informacje
o warunkach, w których będzie realizowany przedmiot zamówienia i zostały one uwzględnione
w kalkulacji ceny oferty.
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4. Zapoznaliśmy się z projektem umowy (Załącznik nr 3 do SIWZ), zawartymi w nim postanowieniami
i akceptujemy je. Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na
określonych w niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
5. Czujemy się związani niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, tj. przez okres 60 dni, licząc od ostatecznego terminu składania ofert.
6. Produkty zaoferowane w celu realizacji zamówienia będą odpowiadały wymaganiom określonym w SIWZ,
w szczególności zawartym w załączniku nr 1 do SIWZ.
7. Dowóz przedmiotu zamówienia będzie wykonywany specjalistycznym transportem do magazynów
Odbiorców z zachowaniem wymogów określonych w rozporządzeniu (WE) Nr 852/2004 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 29.04.2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. U. UE L 139
z 30.04.2004 r.).
8. Dostawę/Usługę zamierzamy wykonać sami, bez udziału podwykonawców.
(W przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, w załączeniu należy podać nazwę i
adres podwykonawcy/-ów oraz wyszczególnienie części powierzonej).
9. Nasza firma nie należy do grupy kapitałowej.
(W przypadku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej należy podać listę podmiotów należących
do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5) ustawy PZP).

..................................
miejscowość

.....................
data

........................................………….........................
Podpis (podpisy) osób uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy
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……………………………………
pieczęć firmowa

Załącznik nr 6 do SIWZ

WYKAZ GŁÓWNYCH DOSTAW WYKONANYCH / WYKONYWANYCH W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT
(CO NAJMNIEJ 1 ODBIORCA)

Lp.

ODBIORCA
ADRES

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

WARTOŚĆ
ZAMÓWIENIA
(brutto)

DATA
WYKONANIA
(rozpoczęcia
i zakończenia
umowy)

1

2

3
4
5
W załączeniu: dokumenty potwierdzające, że wskazane w wykazie dostawy zostały wykonane lub są
wykonywane należycie.

..................................
miejscowość

.....................
data
........................................………….........................
Podpis (podpisy) osób uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy
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……………………………………
pieczęć firmowa

OŚWIADCZENIE
W SPRAWIE STOSOWANIA DOBREJ PRAKTYKI PRODUKCYJNEJ
(dotyczy producentów produkcji pierwotnej)

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę jaj spożywczych
oświadczam, że jako producent na etapie produkcji pierwotnej w celu zapewnienia właściwej jakości
zdrowotnej wdrożyłem i stosuję zasady dobrej praktyki produkcyjnej (GMP).

..................................
miejscowość

.....................
data
........................................………….........................
Podpis (podpisy) osób uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 3 do SIWZ
UMOWA NR ……………………… (Projekt)
Zawarta w Toruniu w dniu …………2013r. pomiędzy:
JEDNOSTKĄ WOJSKOWĄ 4620 z siedzibą 87-100 Toruń, ul. Okólna 37,
NIP: 956-228-88-38, REGON: 340901725, zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM, którą reprezentuje:
Dowódca – ………………………….
a
Firmą: ………………., z siedzibą w ……………, ul. …………….…, ……………..
NIP: …………….., zwaną dalej WYKONAWCĄ, którą reprezentuje:
…………………………….
Umowa została zawarta w wyniku postępowania przeprowadzonego na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907), w trybie „przetargu nieograniczonego” o
wartości zamówienia większej niż 130 tys. €.
Określenia użyte w dalszej części niniejszej umowy oznaczają:
1. Towar - artykuły żywnościowe stanowiące przedmiot umowy wymieniony w tabelach.
2. Partia produkcyjna – określona ilość artykułu rolno - spożywczego wyprodukowanego, przetworzonego
lub zapakowanego w praktycznie takich samych warunkach i dostarczonego do Odbiorcy w rozumieniu
ustawy z 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (tj. Dz. U z 2005 r.
Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.).
3. Norma - norma przedmiotowa określająca sposób wytworzenia towaru i sprawy pochodne, określona
w umowie.
4. Opakowanie zgodnie z wymogami ujętymi w § 1.
5. Przyjmujący Przedstawiciel wojskowy dokonujący odbioru u Odbiorcy.
6. Płatnik – Jednostka Wojskowa 4620 Toruń.
7. Odbiorcy – jednostki lub instytucje wojskowe, dla których przeznaczony jest towar.
8. ZNWU zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
9. PIS – Państwowa Inspekcja Sanitarna.
10. Wz – dokument wydania zewnętrznego wystawiony przez Wykonawcę.
11. WOMP – Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej.
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy polegający na dostawie jaj
spożywczych, na warunkach określonych w niniejszej umowie.
2. Przedmiot umowy dostarczany przez Wykonawcę będzie zgodny z opisem przedmiotu zamówienia
stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ oraz będzie spełniał wymagania zawarte w obowiązujących
przepisach, a w szczególności:
2.1. Rozporządzenia Komisji (W E) nr 1881/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. ustalającego najwyższe
dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych (Dz. U. L 364
z 20.12.2006, s. 5 z późn. zm.);
2.2. Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2073/2005 z dnia 15 listopada w sprawie kryteriów
mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych (Dz. U. L 338 z 22.12.2005, s. 1 z późn. zm.);
2.3. Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2295/2003 z dnia 23 grudnia 2003 r. wprowadzającego
szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (EWG) nr 1907/90 w sprawie niektórych
norm handlowych w odniesieniu do jaj;
2.4. Rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lutego 2005 r. w
sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy
pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni, zmieniającego dyrektywę Rady
91/414/EWG (Dz. U. L 70 z 16.03.2005, s. 1 z późn. zm.);
2.5. Rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r.
ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia
zwierzęcego (Dz. U. L 139 z 30.04.2004, s. 55 z późn. zm.);
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2.6. Rozporządzenia Komisji (W E) nr 589/2008 z dnia 23 czerwca 2008 r. ustanawiającego
szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (W E) nr 1234/2007 w sprawie norm
handlowych w odniesieniu do jaj (Dz. U. L 163 z 24.06.2008, s. 6 z późn. zm.);
2.7. Rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r.
w sprawie higieny środków spożywczych;
2.8. Rozporządzenia (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 uchylającym
dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG;
2.9. Rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r.
ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego powołujące Europejski Urząd ds.
Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności;
2.10.ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia i aktami wykonawczymi
do tej ustawy;
2.11. ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych;
2.12. ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego;
2.13. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania
środków spożywczych.
3. Wykonawca dostarczy towar w asortymencie i cenach jednostkowych zawartych w poniższej tabeli:
Lp.

Nazwa produktu

Jm.

Planowana
ilość
zakupu

1

Jaja spożywcze klasy AL

szt.

90 000

2

cena
jednostkowa

wartość brutto
(ilość x cena jedn.)

7 000

4. Przyjęcie dostaw realizowane będzie raz na 2 tygodnie (w środy) w godzinach od 7:00 do 13:00.
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 ust. 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. Rozładunek transportu w miejscu odbioru dostawy organizuje Odbiorca we własnym zakresie i na swój
koszt.
§2
TERMIN REALIZACJI UMOWY
1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień 02.01.2014 r.
2. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień 31.12.2014 r.
§3
WARTOŚĆ UMOWY
1. Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 przysługuje zapłata na ogólną kwotę
brutto: ………………. zł.
(słownie: ……………………………………………………………..)
stawka podatku VAT …… %,
z czego :
- kwota brutto: …………… zł. na wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 pkt 3, obejmująca n/w
asortyment i ilość:
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Lp.

Nazwa produktu

Jm.

Ilość
zakupu

1

Jaja spożywcze klasy AL

szt.

37 500

2

cena
jednostkowa

wartość brutto
(ilość x cena jedn.)

3 000

wymaga potwierdzenia posiadania przez Zamawiającego środków budżetowych.
2. Cena dostawy obejmuje wszystkie koszty związane z jej realizacją i jest stała przez okres obowiązywania
umowy.
3. Ilości towaru i jego wartości dostaw określone w umowie są ilościami i wartościami planowanymi.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia 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 odbywa się na koszt i ryzyko Wykonawcy do magazynu
Zamawiającego/Odbiorcy/, znajdującego się w:
1.1. Toruniu, ul. Okólna 37 lub ul. Sobieskiego 36 oraz miejsc wskazanych przez Zamawiającego w
odległości do 40 km od granic administracyjnych m. Torunia;
1.2. Inowrocławiu, ul. Jacewska 73 lub ul. Dworcowa 56 oraz miejsc wskazanych przez Zamawiającego w
odległości do 40 km od granic administracyjnych m. Inowrocławia.
2. Wykonawca dostarczy towar specjalistycznym transportem własnym lub innego przewoźnika.
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).
§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 opisie przedmiotu zamówienia ust. 3.
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, laboratorium Zamawiającego (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 towaru i jego przebadanie we właściwym miejscowo
(dla Zamawiającego lub Odbiorcy) laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej,
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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 2 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. dokument WZ lub kopia
faktury z odnotowaną godziną przyjęcia dostawy) prześle Zamawiającemu w terminie 2 dni.
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 dwukrotnego 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 dwukrotnego potwierdzenia przez te instytucje innych
nieprawidłowości w zakresie określonym w ust. 3 niniejszego paragrafu, 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 obecny będzie przedstawiciel instytucji określonej w ust. 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.

W przypadku stwierdzenia słuszności reklamacji (po wyczerpaniu drogi postępowania określonej w
ust. 1-4), Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia towaru wolnego od wad w terminie 2 dni od
daty wydania orzeczenia, bez prawa żądania dodatkowych opłat z tego tytułu. Zamienna partia towaru
podlega odbiorowi jakościowemu, zgodnie z § 5 niniejszej umowy.

7.

Zamawiający zastrzega sobie (wedle własnego uznania) możliwość rezygnacji przez Odbiorcę z
dostarczenia towaru wolnego od wad i zażądania niezwłocznej korekty wystawionej faktury poprzez
zmniejszenie jej wartości o wartość towaru wadliwego.
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8.

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

9.

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.

10. 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.
11. 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 umieszczony na fakturze, 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. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do każdej dostawy towaru dwa /2/ egzemplarze faktur:
- egz. nr 1 - oryginał i egz. nr 2 – kopia, które otrzymuje przy dostawie przedstawiciel Zamawiającego.
3.

Przedstawiciel Zamawiającego z danego magazynu, po przyjęciu dostawy (bez braków ilościowych i wad
jakościowych) i otrzymaniu obu egz. faktury VAT oraz WZ (wydanie zewnętrzne), niezwłocznie (nie
później niż następnego dnia od daty dostawy) przekazuje Zamawiającemu w/w dokumenty,
potwierdzające zgodnie z przyjętymi zasadami, zrealizowanie dostawy według warunków umowy i
złożonym zamówieniem.

4.

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.

5.

Zapłata będzie dokonywana odrębnie dla każdej partii skutecznie dostarczonego towaru, na podstawie
wystawionych przez Wykonawcę faktur VAT, za każdą partię dostawy przyjętą przez Odbiorcę.

6.

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.

7.

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

8.

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

9.

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).

10. Zamawiający wyraża zgodę na wystawianie faktury VAT bez podpisu 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:
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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. 0,1% 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. 0,5% wartości brutto dostawy partii towaru niezrealizowanej w terminie, za każdy rozpoczęty dzień
zwłoki.
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 powinna 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
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 nastąpi trzykrotne uchybienie terminów dostaw partii towaru,
1.2 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 2004r. w sprawie Wojskowej Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U.
Nr 89, poz. 857 ze zm.),
1.3 w przypadku otrzymania przez Zamawiającego kopii decyzji wydanej przez właściwy organ
urzędowej kontroli jakości o wstrzymaniu produkcji lub unieruchomieniu zakładu,
1.4 nastąpi zaniechanie realizacji dostaw,
1.5 Wykonawca dwukrotnie naruszy parametry jakościowe dostarczonych towarów określone
w niniejszej umowie,
1.6 nastąpią przekroczenia, bez zgody Zamawiającego, ilości produktów przeznaczonych dla
poszczególnych Odbiorców oraz dostarczania asortymentu innego niż przewidzianego w umowie,
1.7 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,
1.8 Wykonawca dostarczy produkty w ilości, terminie lub asortymencie niezgodnym z zamówieniem,
a także niespełniających wymagań w zakresie terminu przydatności do spożycia,
1.9 Wykonawca zbędzie lub zastawi wierzytelności przysługujące jemu z tytułu niniejszej umowy bez
pisemnej zgody Zamawiającego.
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.
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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.
§ 10
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosi …… 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 przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w zakresie:
3.1. zmiany numeru konta, adresu firmy w przypadku poinformowania Zamawiającego pisemnie
o zaistniałej zmianie,
3.2. zmiany podwykonawcy uczestniczącego w realizacji umowy, 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.
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. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych
oraz przepisy Kodeksu cywilnego.
6. Korespondencję związaną z realizacją niniejszej umowy należy kierować na adres Zamawiającego.
7. Spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygane będą w sądzie rzeczowo i terytorialnie właściwym dla
siedziby Zamawiającego.
8. 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.
9. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla Zamawiającego
i Wykonawcy oraz kserokopie dla Odbiorców towarów stanowiących przedmiot umowy.
10. Integralną część umowy stanowią załączniki:
Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia;
Załącznik nr 2 – Wzór protokołu reklamacyjnego.
ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

UZGODNIONO:
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Załącznik nr 2 do umowy

Miejscowość, dnia ………………

ZATWIERDZAM
……………………….

PROTOKÓŁ REKLAMACYJNY [wzór]

Odbiorca: 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)
……………………………………………………………………………………………………………...………………
……………………………………………………………………...………………………………………………………
…………………………………………………………………………………...…………………………………………
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* dotyczące dostarczenia produktów w ilości i asortymencie niezgodnym z zamówieniem, a także
niespełniających wymagań w zakresie terminu przydatności do spożycia:
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 4 do SIWZ
……………………………………
pieczęć firmowa

Oświadczenie
My/Ja, niżej podpisani/y:
………........................................................................................................................................................
………........................................................................................................................................................
………........................................................................................................................................................
(imię i nazwisko)
reprezentując firmę:
………........................................................................................................................................................
………........................................................................................................................................................
………........................................................................................................................................................
(nazwa i adres Wykonawcy)

oświadczam/y, iż spełniam/y warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907), a w tym:
1. posiadam/y uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania;
2. posiadam/y wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia;
3. dysponuję/my odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4. znajduję/my się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

.........................................
(miejscowość i data)

......................................................................
podpis osoby (osób) uprawnionej (nych)
do reprezentowania Wykonawcy

.
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Załącznik Nr 5 do SIWZ

……………………………………
pieczęć firmowa

Oświadczenie
My/Ja, niżej podpisani/y:
………........................................................................................................................................................
………........................................................................................................................................................
………........................................................................................................................................................
(imię i nazwisko)
reprezentując firmę:
………........................................................................................................................................................
………........................................................................................................................................................
………........................................................................................................................................................
(nazwa i adres Wykonawcy)

oświadczam/y, iż nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r.
poz. 907).

.........................................
(miejscowość i data)

......................................................................
podpis osoby (osób) uprawnionej (nych)
do reprezentowania Wykonawcy
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