
ZAPYTANIE OFERTOWE 

 
PRZEDSZKOLE NR 23                 Wrocław, dnia  28 grudnia 2017 r. 
 
uL. Zwycięska 8a 
53-033 Wrocław 
 
Tel. 71 798 67 12 
e-mail: p23.wroc.dyrektor@wp.pl 
 

 
 

1. Przedmiot zamówienia 
 

1) Przedmiotem zamówienia jest wybór dostawcy artykułów spożywczych (mięso, 
wędliny, drób) na rzecz Przedszkola nr 23 we Wrocławiu. 

 
CPV 15100000-9 Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne 
CPV 15112000-6 Drób 
 
2) Rodzaj, ilości oraz parametry dostawy zawarte są w SZCZEGÓŁOWYCH 

WYMAGANIACH DOTYCZĄCYCH REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO – STANDARDY JAKOŚCIOWE – Załącznik nr 1 do niniejszego 
ZAPYTANIA. 

 
2. Istotne zasady realizacji zamówienia 
 

1) Zamówienie jest udzielane z pominięciem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
r. Prawo Zamówień Publicznych (art. 4, pkt 8 ustawy). 

2) Ze strony Zamawiającego osobą upoważnioną do kontaktowania się z 
Wykonawcami, w sprawie niniejszej procedury jest Dyrektor Przedszkola nr 23 we 
Wrocławiu – Małgorzata Pijar.  

3) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zawierać będzie najniższą cenę za 
wykonanie zamówienia publicznego. 

4) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
5) Termin składania ofert przypada na dzień 03.01. 2018 r., godz. 10.00. 
6) Oferta za wyborem Wykonawcy powinna być przesłana za pośrednictwem: 

 
a) poczty elektronicznej, e-mail: p23wroc.dyrektor@wp.pl 
b) poczty tradycyjnej, kuriera lub dostarczona osobiście na adres Przedszkole nr 23 

we Wrocławiu, ul. Zwycięska 8a, 53-033 Wrocław. 
 

7) Koperta powinna być zaadresowana oraz opisana według poniższego wzoru:  
 

WYBÓR DOSTAWCY ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH (MIĘSO, WĘDLINY, DRÓB) 
NA RZECZ PRZEDSZKOLA NR 23 WE WROCŁAWIU 

 
8) Termin wykonania zamówienia: zakończenie – 31 grudnia 2018 roku. 
9) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie spełniają 

przesłanek wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
w przypadkach określonych w art. 24 ustawy PZP. 

10) Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 

mailto:p23wroc.dyrektor@wp.pl


 
a) Wypełniony i podpisany FORMULARZ OFERTY (bez dokonywania jakichkolwiek 

zmian) - załącznik nr 2 do SIWZ. 
b) Oświadczenie Wykonawcy w sprawie spełniania warunków udziału  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz braku przesłanek do 
wykluczenia z postępowania – załącznik nr 3 do SIWZ. 

c) Pełnomocnictwa do podpisania oferty i/lub umowy na wykonanie zamówienia 
publicznego o ile podpisywane będą one przez osoby niewymienione  
w Krajowym Rejestrze Sądowym lub Centralnej Ewidencji i Informacji  
o Działalności Gospodarczej.  
 

11) Wyniki  i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony niezwłocznie w siedzibie 

zamawiającego oraz przekazany Wykonawcom. 

12) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

13) Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją 

ofertę. 

14) Pozostałe zasady realizacji zamówienia zawarte są w Projekcie umowy 
stanowiącym Załącznik nr 4 do niniejszego ZAPYTANIA.  

 
3. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty składania ofert  
 

1) W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert.  

2) W toku badania ofert, Zamawiający może żądać uzupełnienia niezbędnych dla 
postępowania dokumentów na podstawie art. 26, ust 3 ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych. 

3) Zamawiający na podstawie art. 87 ust. 2, poprawia w ofercie: 
 
a) Oczywiste omyłki pisarskie, 
b) Oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek, 
c) Inne omyłki polegające na niezgodności oferty z opisem przedmiotu zamówienia 

lub istotnymi zasadami realizacji zamówienia  niepowodujące istotnych zmian w 
treści oferty 

niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 
 

4. Zasady odrzucenia ofert 
 

Oferty złożone przy okazji niniejszego postępowania zostaną odrzucone w następujących 
przypadkach: 
 

1) Jest niezgodna z ustawą PZP 
2) Treść oferty nie odpowiada opisowi przedmiotu zamówienia i/lub istotnym zasadom 

realizacji zamówienia; 
3) Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów  

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 
4) Zawiera błędy w obliczeniu ceny, których nie da się poprawić w trybie art. 87, ust 2 

ustawy PZP; 
5) Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

 
Dyrektor Przedszkola nr 23 we Wrocławiu 
Małgorzata Pijar 



1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów spożywczych z asortymentu (mięso, wędliny, 
drób). 

2. Wielkość nabycia poszczególnych artykułów spożywczych ma charakter szacunkowy. 
3. Określone ilości w umowie są szacunkowe i mogą ulec zmianie w zależności od aktualnych 

potrzeb Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia zamówienia w 
zakresie rzeczowym i ilościowym, czego strony nie uznają za odstąpienie od umowy. Wykonawcy 
nie przysługuje prawo dochodzenia roszczeń w celu realizacji pełnej wartości umowy. 

4. Zamawiający dopuszcza możliwość zamiany rzeczowej i ilościowej asortymentu w przypadku, gdy 
produkt nie będzie spełniał wymagań Zamawiającego, na produkt tożsamy spełniający 
wymagania, w cenie określonej w ofercie Wykonawcy. 

5. Zamawiający dopuszcza możliwość zamiany rzeczowej, ilościowej i zakresu asortymentu, 
którego dostawa stanowi przedmiot zamówienia pod warunkiem, że nie spowoduje to naruszenia 
art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP (wartość zmiany wynagrodzenia jest nie większa niż 10% 
wartości zamówienia określonej w § 4 wzoru umowy). 

6. Zmiany sposobu konfekcjonowania towarów objętych umową w przypadku zmiany wielkości 
opakowania wprowadzonej przez producenta z zachowaniem zasady proporcjonalności w 
stosunku do ceny objętej umową, na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy, pod warunkiem 
uzyskania zgody Zamawiającego; 

7. W przypadku wstrzymania lub zakończenia produkcji towarów będących przedmiotem dostawy, 
możliwość dostarczania odpowiedników towarów objętych umową, o parametrach nie gorszych 
niż towary objęte ofertą, przy zachowaniu ceny ofertowej dla danego towaru, na podstawie 
pisemnego wniosku Wykonawcy, pod warunkiem uzyskania zgody Zamawiającego. 

8. Gramatury opakowań, podane w ramach określonych asortymentów, są wartościami 
oczekiwanymi – ze względu na brak powierzchni magazynowej i możliwości składowania 
produktów w opakowaniach hurtowych. 

9. Przedmiotem dostawy nie mogą być produkty zawierające dodatki do żywności 
niewskazane w diecie dzieci (załącznik nr 5 do SIWZ).  

 
MIĘSO, WĘDLINY, DRÓB 
 

LP NAZWA TOWARU MIARA ILOŚĆ 

1 2 3 4 

1 Boczek łuskany, świeży lub wędzony Kg 40 

2 Cielęcina (świeża, nie mrożona) - udziec, cielęcina zadnia b/k Kg 90 

3 Drób - filet z piersi indyka b/s (mięso świeże, nie mrożone) Kg 200 

4 Drób - filet z piersi kurczaka b/s (mięso świeże, nie mrożone) Kg 450 

5 Drób - udziec z indyka bez kości, bez skóry (mięso świeże, nie mrożone) Kg 110 

6 
Kiełbasa śląska (na ogniska) (min zawartość mięsa wieprzowego 87%, bez 
wzmacniaczy smaku i substancji zagęszczających) 

Kg 110 

7 Kurczak tuszka (wypatroszony, mięso świeże, nie mrożone) Kg 240 

8 
Parówka z szynki  (co najmniej 93% mięsa) - bez MOM (mięsa oddzielonego 
mechanicznie), kl I 

Kg 200 

9 Udko z kurczaka (mięso świeże, nie mrożone) Kg 220 

10 
Wędlina drobiowa o zawartości min 87% mięsa (polędwica z indyka, szynka 
drobiowa,  kurczak gotowany, pierś z indyka i inne -plasterkowana  lub w kawałku) 

Kg 90 

11 
Wędlina sucha: Kiełbasa krakowska sucha, kabanosy, Kiełbasa wieprzowa, grubo 
rozdrobniona, wędzona, parzona, suszona, gdzie do wytworzenia 100 g produktu 
zużyto min.146 g mięsa bez wzmacniaczy smaku i substancji zagęszczających. 

Kg 265 

12 
Wędlina wieprzowa chuda o zawartości min 87 % mięsa - ( szynka gotowana, 
polędwica wieprzowa i inne - plasterkowana lub w kawałku 

Kg 220 

13 Wieprzowina - karczek b/k, bez skóry (mięso świeże, niemrożone) Kg 220 

14 Wieprzowina - łopatka b/k, bez skóry (mięso świeże, nie mrożone) Kg 650 

15 Wieprzowina - polędwiczka wieprzowa (mięso świeże, nie mrożone) Kg 220 

16 
Wieprzowina - szynka b/k (kulka i zrazówka), bez tłuszczu i skóry (mięso świeże, nie 
mrożone) 

Kg 600 

17 Wieprzowina - środkowy schab b/k, bez warkocza (mięso świeże, nie mrożone) Kg 350 

18 Wołowina b/k - mięso pieczeniowe z zadu wołowego (mięso świeże, nie mrożone) Kg 220 

19 Golonka  z indyka (mięso świeże, nie mrożone) Kg 90 

20 Kaczka (mięso świeże, nie mrożone) Kg 50 

21 Wołowina b/k - mięso pieczeniowe z zadu wołowego (mięso świeże, nie mrożone) kg 440 

ZAŁĄCZNIK NR 1  DO ZAPYTANIA 

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
– STANDARDY JAKOŚCIOWE 



 
 
 
1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 (pieczątka wykonawcy/ów)   

 
 
I. DANE WYKONAWCY 

 

1. 

Pełna nazwa: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .  

Adres: ulica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  kod . . . . . .  miejscowość . . . . . . . . . . . . .  

tel.: . . . . . . . . . . .  mail:………………….  NIP . . . . . . . . . . . .  REGON . . . . . . . . .  

 
 
II. PRZEDMIOT OFERTY 
 
Oferta dotyczy zamówienia publicznego przyznawanego w trybie zapytania ofertowego 
zgodnie z art. 4, pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych, na 
warunkach określonych w niniejszej dokumentacji, na wybór dostawcy artykułów 
spożywczych (mięso, wędliny, drób), na rzecz Przedszkola nr 23 we Wrocławiu. 
 
III. OFERTA 

 
Oferujemy wykonanie niniejszego zamówienia publicznego według poniższej specyfikacji 
asortymentowej i cenowej: 
 

Parametry asortymentu oraz gramatury opakowań określone są w Załączniku nr 1 
do SIWZ  
 

LP NAZWA TOWARU 
Jednostka 

miary 
ILOŚĆ 

Cena 
jednostkowa 

brutto 

WARTOŚĆ 
BRUTTO 

1 2 3 4 5 6=4x5 

1 Boczek łuskany, świeży lub wędzony Kg 40   

2 
Cielęcina (świeża, nie mrożona) - udziec, cielęcina 
zadnia b/k 

Kg 90   

3 
Drób - filet z piersi indyka b/s (mięso świeże, nie 
mrożone) 

Kg 200   

4 
Drób - filet z piersi kurczaka b/s (mięso świeże, nie 
mrożone) 

Kg 450   

5 
Drób - udziec z indyka bez kości, bez skóry (mięso 
świeże, nie mrożone) 

Kg 110   

6 
Kiełbasa śląska (na ogniska) (min zawartość mięsa 
wieprzowego 87%, bez wzmacniaczy smaku i 
substancji zagęszczających) 

Kg 110   

7 
Kurczak tuszka (wypatroszony, mięso świeże, nie 
mrożone) 

Kg 240   

8 
Parówka z szynki  (co najmniej 93% mięsa) - bez 
MOM (mięsa oddzielonego mechanicznie), kl I 

Kg 200   

9 Udko z kurczaka (mięso świeże, nie mrożone) Kg 220   

10 

Wędlina drobiowa o zawartości min 87% mięsa 
(polędwica z indyka, szynka drobiowa,  kurczak 
gotowany, pierś z indyka i inne -plasterkowana  lub 
w kawałku) 

Kg 90   

11 
Wędlina sucha: Kiełbasa krakowska sucha, 
kabanosy, Kiełbasa wieprzowa, grubo 

Kg 265   

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZAPYTANIA  

FORMULARZ OFERTY 



rozdrobniona, wędzona, parzona, suszona, gdzie 
do wytworzenia 100 g produktu zużyto min.146 g 
mięsa bez wzmacniaczy smaku i substancji 
zagęszczających. 

12 
Wędlina wieprzowa chuda o zawartości min 87 % 
mięsa - ( szynka gotowana, polędwica wieprzowa i 
inne - plasterkowana lub w kawałku 

Kg 220   

13 
Wieprzowina - karczek b/k, bez skóry (mięso 
świeże, niemrożone) 

Kg 220   

14 
Wieprzowina - łopatka b/k, bez skóry (mięso 
świeże, nie mrożone) 

Kg 650   

15 
Wieprzowina - polędwiczka wieprzowa (mięso 
świeże, nie mrożone) 

Kg 220   

16 
Wieprzowina - szynka b/k (kulka i zrazówka), bez 
tłuszczu i skóry (mięso świeże, nie mrożone) 

Kg 600   

17 
Wieprzowina - środkowy schab b/k, bez warkocza 
(mięso świeże, nie mrożone) 

Kg 350   

18 
Wołowina b/k - mięso pieczeniowe z zadu 
wołowego (mięso świeże, nie mrożone) 

Kg 220   

19 Golonka  z indyka (mięso świeże, nie mrożone) Kg 90   
20 Kaczka (mięso świeże, nie mrożone) Kg 50   

21 
Wołowina b/k - mięso pieczeniowe z zadu 
wołowego (mięso świeże, nie mrożone) 

kg 440   

SUMA  

 
(słownie:....................................................................................................................) 

 
 

w tym cena netto ………………………………………………………….................... 
 
 
IV. POTWIERDZENIE SPEŁNIANIA WYMOGÓW ZAMAWIAJĄCEGO 
 
1. Cena oferty obejmuje pełny zakres przedmiotu zamówienia objęty dokumentacją 

proceduralną - uwzględnia ona wszystkie koszty wykonania zamówienia. 
2. Zamówienie wykonamy w terminie wymaganym przez Zamawiającego. 
3. Oświadczamy, że przystępując do niniejszego postępowania zapoznaliśmy się z 

wszelkimi dokumentami, projektami umów i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.  
4. Oświadczamy, że uwzględniliśmy zmiany i dodatkowe ustalenia wynikłe w trakcie 

niniejszej procedury, wyszczególnione we wszystkich pismach wymienionych między 
Zamawiającym a Wykonawcami oraz publikowanymi na stronie internetowej 
Zamawiającego. 

5. Oświadczamy, że uważamy się związani ofertą na czas wskazany dokumentacji. 
6. Zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 
7. Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji 

umowy jest ........................................................................................................................., 
e-mail: ………………..……...........................…   tel./fax: …………………………………….. 

 

 

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

miejscowość, data       pieczęć i podpis upoważnionych 
przedstawicieli firmy  

 
 
 
 



ZAŁĄCZNIK NR 3 DO ZAPYTANIA 

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA  I SPEŁNIENIA WARUNKÓW 
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

Przystępując do postępowania na Wybór dostawców artykułów spożywczych na rzecz   
Przedszkola nr 23 we Wrocławiu w 2017 r. 

 

 

działając w imieniu Wykonawcy:………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

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

(podać nazwę i adres Wykonawcy) 

 

Prawidłowość poniższych oświadczeń, potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadom odpowiedzialności karnej 

wynikającej  z art. 247 kodeksu karnego. 

 

Oświadczam, że na dzień składania ofert  nie podlegam wykluczeniu z postępowania  
i spełniam warunki udziału w postępowaniu.  

 
 
 

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

 pieczęć Wykonawcy                                                               data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 

 
Informacja w związku z poleganiem na zasobach innych podmiotów (o ile występuje) 

 
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego 
w rozdz. V SIWZ polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:  
 

________________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________ 
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

 
Oświadczenie dotyczące podmiotu, na którego zasoby powołuje się wykonawca (o ile występuje) 

 
Oświadczam, że w stosunku do ww. podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, 
nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia  
 
 
 
………………………………………                                          ................................................................................................... 

 pieczęć Wykonawcy                                                               data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ZAŁĄCZNIK NR 4 DO ZAPYTANIA 

PROJEKT UMOWY NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA  

 

Zawarta w dniu ………………………2018  roku we Wrocławiu pomiędzy: 
 
Gminą Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, NIP 897-13-83-551 – Przedszkolem nr 

23, z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Zwycięska 8a, w imieniu i na rzecz którego 
działa Dyrektor Przedszkola nr 23 – Małgorzata Pijar,   
 
zwanym w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM 
a 
……………………………………… 
 
reprezentowaną przez: 
 
……………………………………… 
 
zwanym w dalszej części umowy WYKONAWCĄ 
 
Umowa zostaje zawarta na mocy przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 
zamówień publicznych po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na dostawę artykułów ogólnospożywczych (mięso, wędliny, drób) na rzecz  
Przedszkola nr 23 we Wrocławiu - w trybie zapytania ofertowego. 
 

 
Przedmiot i sposób wykonania umowy 

 
§ 1 

 
1) Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca, realizując przedmiot zamówienia 

publicznego zobowiązuje się do: 
 

1) Sprzedaży i przenoszenia na Zamawiającego, własności artykułów spożywczych,  
tj. (mięso, wędliny, drób), asortymentowo określonych w zapytaniu ofertowym i 

złożonej przez siebie ofercie na wykonanie niniejszego zamówienia. 
2) Wydawania zamówionych artykułów w budynku przedszkola przy ul. Zwycięskiej 8a 

 
2) Zamawiający zobowiązuje się do: 
 

1) Odbierania zamówionych artykułów; 
2) Zapłaty na rzecz Wykonawcy umówionych cen. 

 
§ 2 

 
1. Określone ilości w umowie są szacunkowe i mogą ulec zmianie w zależności od 

aktualnych potrzeb Zamawiającego. 
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia zamówienia w zakresie rzeczowym 

i ilościowym, czego strony nie uznają się za odstąpienie od umowy. 
3. Strony dopuszczają możliwość zamiany asortymentu w przypadku, gdy produkt nie 

będzie spełnił wymagań Zamawiającego, na produkt tożsamy spełniający wymagania,  
w cenie określonej w ofercie Wykonawcy. 

4. Artykuły wymienione w umowie są zakupywane na bieżąco przez Zamawiającego, 
natomiast wybrany Wykonawca będzie również zobowiązany do dostawy 
artykułów w niej nie wymienionych, których konieczność zakupu może pojawić się 



w trakcie realizacji zamówienia u Zamawiającego. Ceny takich dostaw będą na 
bieżąco ustalane z Wykonawcą, z tym jednakże zastrzeżeniem, że ogólna suma 
wartości dostaw na artykuły wymienione i nie wymienione w umowie, nie może 
przekroczyć kwoty, o której mowa w § 4 ust 1 umowy (wynagrodzenie ogólne 
Wykonawcy). 

5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ilościowej asortymentu stanowiącego 
przedmiot zamówienia pod warunkiem, że nie powoduje to zwiększenia ceny zamówienia 
brutto. 
 

§ 3 
 
1. Wykonawca powinien zachować odpowiednie warunki transportu i przechowywania 

dostarczanego towaru 
2. Dowóz zamówionych produktów odbywać się będzie za pomocą przystosowanych do 

tego środków transportu. 
3. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego, zobowiązany jest przedstawić decyzje 

wydane przez właściwy organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej dopuszczające środki 
transportu, do przewożenia żywności (z użyciem których Wykonawca dokonuje dostaw 
na rzecz Zamawiającego). 

4. Wydawanie zakupionych artykułów odbywać się będzie w siedzibie Zamawiającego w 
godzinach od 6.30 do 7.30 tego samego lub następnego dnia po złożeniu zamówienia za 
pośrednictwem e-mail lub telefonu. 

5. Wszelkie koszty transportu, wydania towaru oraz jego ubezpieczenia na czas transportu 
do siedziby Zamawiającego ponosi Wykonawca. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do wyładowania zamówionego towaru oraz wniesienia  
i zeskładowania go w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

7. W przypadku braku możliwości dostawy asortymentu we wskazanym terminie 
Zamawiający będzie uprawniony do zrealizowania zamówienia u innego dostawcy (tzw. 
nabycie zastępcze), bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu do wykonania 
nie zrealizowanej części zamówienia oraz bez obowiązku nabycia od Wykonawcy 
asortymentu dostarczonego po terminie, przy zachowaniu prawa do naliczenia kary 
umownej za zwłokę. 

8. W przypadku dokonania tzw. nabycia zastępczego, o którym mowa w ust. 5, 
Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kwotę stanowiącą różnicę 
między ceną asortymentu, jaką Zamawiający zapłaciłby za zamówiony towar w terminie, 
a ceną, jaką musi zapłacić przy nabyciu zastępczym. Obowiązek ten Wykonawca spełni 
w ciągu 14 dni od daty wezwania do zapłaty. Niezależnie od obowiązku wyrównania 
szkody przez Wykonawcę Zamawiający uprawniony jest do naliczenia kary umownej. 

 
 

Wynagrodzenie i płatności 
 

§ 4 
 
 
1. Maksymalna wartość zamówienia wynosi: ….. zł brutto (słownie złotych: ………. 00/100), 

zł  w tym podatek od towarów i usług według obowiązującej stawki, zgodnie z ustalonymi 
cenami jednostkowymi jak poniżej: 

 

LP NAZWA TOWARU 
Jednostka 

miary 

Cena 
jednostkowa 

brutto 

1 2 3 5 

1 Boczek łuskany, świeży lub wędzony Kg  

2 Cielęcina (świeża, nie mrożona) - udziec, cielęcina zadnia b/k Kg  

3 Drób - filet z piersi indyka b/s (mięso świeże, nie mrożone) Kg  



4 Drób - filet z piersi kurczaka b/s (mięso świeże, nie mrożone) Kg  

5 Drób - udziec z indyka bez kości, bez skóry (mięso świeże, nie mrożone) Kg  

6 
Kiełbasa śląska (na ogniska) (min zawartość mięsa wieprzowego 87%, bez 
wzmacniaczy smaku i substancji zagęszczających) 

Kg  

7 Kurczak tuszka (wypatroszony, mięso świeże, nie mrożone) Kg  

8 
Parówka z szynki  (co najmniej 93% mięsa) - bez MOM (mięsa 
oddzielonego mechanicznie), kl I 

Kg  

9 Udko z kurczaka (mięso świeże, nie mrożone) Kg  

10 
Wędlina drobiowa o zawartości min 87% mięsa (polędwica z indyka, 
szynka drobiowa,  kurczak gotowany, pierś z indyka i inne -plasterkowana  
lub w kawałku) 

Kg  

11 

Wędlina sucha: Kiełbasa krakowska sucha, kabanosy, Kiełbasa 
wieprzowa, grubo rozdrobniona, wędzona, parzona, suszona, gdzie do 
wytworzenia 100 g produktu zużyto min.146 g mięsa bez wzmacniaczy 
smaku i substancji zagęszczających. 

Kg  

12 
Wędlina wieprzowa chuda o zawartości min 87 % mięsa - ( szynka 
gotowana, polędwica wieprzowa i inne - plasterkowana lub w kawałku 

Kg  

13 Wieprzowina - karczek b/k, bez skóry (mięso świeże, niemrożone) Kg  

14 Wieprzowina - łopatka b/k, bez skóry (mięso świeże, nie mrożone) Kg  

15 Wieprzowina - polędwiczka wieprzowa (mięso świeże, nie mrożone) Kg  

16 
Wieprzowina - szynka b/k (kulka i zrazówka), bez tłuszczu i skóry (mięso 
świeże, nie mrożone) 

Kg  

17 
Wieprzowina - środkowy schab b/k, bez warkocza (mięso świeże, nie 
mrożone) 

Kg  

18 
Wołowina b/k - mięso pieczeniowe z zadu wołowego (mięso świeże, nie 
mrożone) 

Kg  

19 Golonka  z indyka (mięso świeże, nie mrożone) Kg  

20 Kaczka (mięso świeże, nie mrożone) Kg  

21 
Wołowina b/k - mięso pieczeniowe z zadu wołowego (mięso świeże, nie 
mrożone) 

kg  

 
2. Strony ustalają tygodniowy okres rozliczeń. 
3. Wykonawca będzie wystawiał jedną fakturę  za dostawę w ostatnim dniu każdego 

tygodnia za dostarczony w danym tygodniu asortyment oraz zbiorczo za dni w niepełnych 
tygodniach kończących miesiąc. 

4. Zapłata wynagrodzenia za dostarczony asortyment następować będzie przelewem, z 
rachunku Zamawiającego na rachunek Wykonawcy, w terminie 14 dni od daty 
otrzymania faktury przez  Zamawiającego. 

5. Za dzień zapłaty uznaje się dzień wydania dyspozycji przez Zamawiającego do 
obciążenia jego rachunku na rzecz rachunku Wykonawcy. 

§ 5 

 
1. Zamawiający oświadcza iż przewiduje możliwość istotnych zmian Umowy w stosunku do 

treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku 
wystąpienia co najmniej jednej z wymienionych w niniejszym paragrafie okoliczności oraz 
określa warunki tych zmian. 

2. W przypadku zmiany wysokości obowiązującej stawki podatku VAT w sytuacji, gdy w 
trakcie realizacji przedmiotu Umowy nastąpi zmiana stawka obniżenia stawki podatku 
VAT dla dostaw objętych przedmiotem Umowy. W takim przypadku Zamawiający 
dopuszcza możliwość zmian cen jednostkowych brutto przedmiotu zamówienia i 
wysokości wynagrodzenia określonego w § 4 ust 1 Umowy, o kwotę równą różnicy w 
kwocie podatku, jednakże wyłącznie co do części wynagrodzenia za dostawy, których do 
dnia zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian i uzupełnień nieistotnych Umowy, 
(nie stanowiących zmian istotnych niniejszej Umowy), w szczególności: 

 

1) Zmiana nazwy, siedziby stron Umowy oraz innych danych identyfikacyjnych, 
2) Zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, np. 

zmiana numeru rachunku bankowego; 



3) Zmiany osób wskazanych do kontaktów miedzy stronami; 
 
4. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić 

zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej 
zgody. 

 
Jakość asortymentu  

 
§ 6 

 
1. Dostarczone artykuły muszą być zawsze świeże  i charakteryzować się długim terminem 

przydatności do spożycia, właściwym dla swojego asortymentu . 
2. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że dostarczone artykuły nie nadają się do spożycia, 

zawiadomi niezwłocznie o tym fakcie Wykonawcę i wezwie go równocześnie do odbioru 
niezdatnego do spożycia asortymentu i wymiany go na zdatny do spożycia. 

3. Wykonawca zobowiązuje się wymienić niezdatny asortyment na nowy w terminie do 2 
godzin od daty otrzymania zawiadomienia, o którym mowa powyżej. Zapisy § 3 ust od 2 
do 5 stosuje się. 

4. Wykonawca oświadcza ze wszelkie artykuły, których jest producentem lub dostawcą, 
wytwarzane są zgodnie z obowiązującymi normami prawa polskiego i europejskiego, a 
warunki produkcji oraz surowce przewidziane do przetworzenia, spełniają wymogi 
nakazane powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

5. Artykuły będące przedmiotem zamówienia będą świeże, nieuszkodzone, z aktualnym 
terminem przydatności do spożycia, wysokiej jakości handlowej i zdrowotnej, zgodne z 
obowiązującymi wymogami prawa żywnościowego, GMP oraz systemu HACCP. 
Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących przepisów, m.in. 
 
1) Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst 

jednolity Dz. U.  z 2015  poz. 594, z późn. zm.) 
2) Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 

kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych 
3) Rozporządzenie 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. Nr 106, poz. 730) 

4) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2007 r. w sprawie dostaw 
bezpośrednich środków spożywczych (Dz. U. Nr 112, poz. 774) 

5) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 178/2002 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 

6) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014. w sprawie 
znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz. U. z 2015  poz. 
29) 

7) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 
października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat 
żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 
1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, 
dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 200/13/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz 
rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 

8) Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1155/2013 z dnia 21 sierpnia 2013 r. 
zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 w 
sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności w odniesieniu do 
informacji dotyczących braku lub zmniejszonej zawartości glutenu w żywności 



9) Rozporządzenie (we) nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 
grudnia 2006 r. w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących 
żywności  

10) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 września 2010 r. w sprawie środków 
spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego (tekst jednolity Dz. U. z 2015 
r., poz. 1026) 

11) Rozporządzenie (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1925/2006 z dnia 20 
grudnia 2006 r. w sprawie dodawania do żywności witamin i składników mineralnych 
oraz niektórych innych substancji 

12) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 307/2012 z dnia 11 kwietnia 2012 r. 
ustanawiające przepisy wykonawcze dotyczące stosowania art. 8 rozporządzenia 
(WE) nr 1925/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dodawania do 
żywności witamin i składników mineralnych oraz niektórych innych substancji  

13) Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 489/2012 z dnia 8 czerwca 2012 r. 
ustanawiające przepisy wykonawcze dotyczące stosowania art. 16 rozporządzenia 
(WE) nr 1925/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dodawania do 
żywności witamin i składników mineralnych oraz niektórych innych substancji 

14) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie naturalnych wód 
mineralnych, wód źródlanych i wód stołowych (Dz. U. Nr 85, poz. 466) 

15) Obwieszczenie Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 17 stycznia 2014 r. w 
sprawie ogłoszenia wykazu wód uznanych jako naturalne wody mineralne (Dz. Urz. 
MZ poz. 27) 

16) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16 
grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do żywności 

17) Rozporządzenie Rady (EWG) nr 315/93 z 8 lutego 1993 r. ustanawiające procedury 
Wspólnoty w odniesieniu do substancji skażających w żywności 

18) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2073/2005 z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie 
kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych 

19) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1881/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. ustalające 
najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w środkach 
spożywczych 

20) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie wykazu 
substancji, których stosowanie jest dozwolone w procesie wytwarzania lub 
przetwarzania materiałów i wyrobów z innych tworzyw niż tworzywa sztuczne 
przeznaczone do kontaktu z żywnością (Dz. U. Nr 17, poz. 113) 

21) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków 
spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach 
systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełnić środki spożywcze stosowane w 
ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 1154). 

Kary umowne 
 

§ 7 
 
1. Zamawiający może obciążyć Wykonawcę obowiązkiem zapłaty kary umownej w 

następujących przypadkach: 
 

1) Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy – w wysokości 10% wartości zamówienia z § 4 ust. 1; 

2) Za brak realizacji dostawy zamówionej partii towaru lub jej części w wysokości 10% 
jej wartości; 

3) Za dostarczenie partii towaru lub jej części nie spełniających wymaganych warunków 
jakościowych w wysokości 10% wartości danej partii towaru lub jej części. 
 



Do obliczenia wartości kar umownych przyjmuje się ceny jednostkowe, wynikające  
z dokumentów ostatniej dostawy. 
 

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 takich przypadkach Wykonawca może żądać jedynie 
wynagrodzenia należnego mu z tytułu dostawy towarów do dnia odstąpienia od umowy. 

3. Zamawiający ma prawo potrącenia naliczonej kary umownej z wynagrodzenia 
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę,  

4. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych  Kodeksu cywilnego 
odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

5. W razie nieuregulowania przez Zamawiającego płatności w wyznaczonym terminie 
Wykonawca ma prawo żądać zapłaty ustawowych odsetek za opóźnienie. 

 

§ 8 
 

1. Umowa zostaje zawarta od dnia ………………. r. do dnia 31 grudnia 2018 roku. 
2. Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem 1 miesięcznego 

okresu wypowiedzenia. 
3. Każda ze stron może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w 

przypadku rażącego naruszenia jej postanowień przez drugą stronę. 
4. Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie za porozumieniem stron. 
 

§ 9 
 

1. Wykonawca jest zobowiązany do nieujawniania wszelkich informacji o Zamawiającym 
uzyskanych w związku z realizacją umowy, pochodzących od Zamawiającego, instytucji 
publicznych, samorządowych jednostek organizacyjnych lub osób związanych  
z Zamawiającym jakimkolwiek stosunkiem faktycznym lub prawnym, a także 
przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych oraz przepisów dotyczących 
informacji prawnie chronionych. 

2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 jest nieograniczony w czasie. Jego uchylenia  
w każdym czasie w całości lub w części może dokonać Zamawiający w formie pisemnej. 

§ 10 
 

Wszelkie spory wynikające na tle realizacji postanowień niniejszej umowy, strony deklarują 
rozwiązywać w drodze negocjacji, z ostrożności ustalają jako organ rozstrzygający sąd 
powszechny, właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
 

§ 11 

 
Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§ 12 
 
Do spraw nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają właściwe przepisy 
Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 

§ 13 
 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
stron. 
 
 

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 



ZAŁĄCZNIK NR 5 DO ZAPYTANIA 

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO WYKAZANIA POSIADANIA 
ZDOLNOŚCI ECHNICZNEJ I ZAWODOWEJ 

 
 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wybór 
dostawcy artykułów spożywczych na rzecz Przedszkola nr 23  we Wrocławiu, przedstawiamy 
wykaz wykonanych lub wykonywanych dostaw (na przestrzeni 3 lat przed upływem terminu 
składania ofert) związanych z zaopatrzeniem stołówki lub innego zakładu gastronomicznego, 
świadczącego usługi żywienia zbiorowego. 
 
 

LP Nazwa i adres 
Zamawiającego 

Przedmiot zamówienia  
 

 

Data 
rozpoczęcia 

Data 
zakończenia 

1     

 

W załączeniu przedstawiamy następujące dowody potwierdzające, że ww. usługi zostały 
wykonane lub są wykonywane w sposób należyty: 
 
 

1. .................................................. 
 
 

 
 

 
 
...................................                  ............................................... 
miejscowość, data   pieczęć i podpis upoważnionego 

przedstawiciela Wykonawcy 

 

 

 

 

 

 
 


