SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Znak sprawy, nr kolejny zamówienia: 5/2015

ZAMAWIAJĄCY:
SZKOŁA PODSTAWOWA W WĘZINIE
Węzina 16
82 – 310 Elbląg 2
NIP 578-28-16-390
www.spwezina.gminaelblag.pl
sp.wezina@wp.pl

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Dostawa żywności dla Szkoły Podstawowej w Węzinie
w okresie od 07.09.2015 r. do 31.01.2017 r.

TRYB ZAMÓWIENIA:
Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego,
z zastosowaniem ustawy – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z
2013 r., poz. 907 z późn. zm.).
Sekretarz szkoły
Patrycja Bednarczyk-Szymczyk

Elbląg, dnia 20.08.2015 r.

Opis przedmiotu zamówienia
1. Zamawiający podzielił zamówienie na 4 części w następującej kolejności:
Część 1 – Owoce i warzywa
2. Termin wykonania zamówienia: od 07.09.2015 r. do 31.01.2017 r.
3. Do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający załącza wzór
umowy na każdą część zamówienia oddzielnie i wymaga, aby wybrani Wykonawcy
podpisali umowy zgodnie z tymi wzorami.
4. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.
5. Dopuszcza się możliwość zmian postanowień zawartych w umowach w przypadku:
- zmiany przepisów prawnych mających wpływ na cenę umowy, a w szczególności
zmiany podatku VAT lub wprowadzenia akcyzy,
- zmiany nazwy lub adresu firmy Wykonawcy, spowodowane zmianą formy
organizacyjno – prawnej, przekształceniem lub połączeniem z inną firmą,
- zmiany osób przewidzianych do kontaktów zarówno ze strony Zamawiającego jak i
Wykonawcy,
- wystąpienia ograniczeń dostępności artykułów wymienionych w ofercie lub wycofanie z
rynku tych artykułów, powodujące konieczność wymiany na artykuły równoznaczne,
- wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, które nie
można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającym bezpośrednio
życiu lub zdrowiu ludzi,
- działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie dostaw, które to działania nie są
konsekwencją winy którejkolwiek Strony umowy.
6. Zamawiający nie przewiduje wyboru niekorzystnych ofert częściowych i nie dopuszcza
składanie ofert wariantowych.
7. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, których mowa w art.67 ust.1 pkt 7
Ustawy Pzp
8. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych oraz zwrotu kosztów udziału w
postępowaniu.
MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA
Oferty należy przesyłać na adres Szkoła Podstawowa w Węzinie, Węzina 16, 82-310, drogą
mailową na adres sp.wezina@wp.pl bądź składać w sekretariacie szkoły pod w/w adresem do
dnia 04.09.2015 r. do godziny 13.00

OFERTA WYKONAWCY
Nazwa Wykonawcy .....................................................................................................................
Adres Wykonawcy .......................................................................................................................
NIP ...............................................................................................................................................
Telefon: ..........................

Faks: ..................................

Składamy ofertę / oferty na:

 Część 1 -

Owoce i warzywa

Oświadczamy, że w przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia
umowy na warunkach określonych we wzorze umowy załączonym do Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.

...................................................................................
Data i podpis(y) osób(y) upoważnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy

Część 1 – Warzywa i owoce
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Nazwa artykułu
Burak czerwony
Banan
Brokuł
Brzoskwinia (sezonowo)
Cebula
Chrzan
Fasolka szparagowa
Fasola drobna
Fasola JAŚ
Groch łuskany
Gruszka
Jaja XL
Jabłko
Kalafior
Kapusta biała
Kapusta czerwona
Kapusta kiszona
Kapusta pekińska
Koper
Marchew
Mandarynka
Natka pietruszki
Nektarynka
Ogórek kiszony
Ogórek świeży
Papryka
Pomarańcz
Pietruszka
Por
Pieczarka
Seler
Śliwki (sezonowo)
Winogrono
Ziemniaki
Pomidor

Jednostka miary
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Cena brutto

Wzór umowy część 1 zamówienia
Umowa nr .......
na dostawy owoców i warzyw
zawarta dnia …………… r. pomiędzy :
Szkołą Podstawową w Węzinie, Węzina 16, 82-310 Elbląg 2
NIP 578-28-16-390, REGON 170319043, reprezentowaną przez dyrektora Szkoły
Podstawowej w Węzinie - mgr Krystynę Bohdanowicz, zwaną w dalszej części umowy
Zamawiającym,
a ………………………………………………………………………………,
reprezentowaną przez ……………………………………………….., zwaną w dalszej części
umowy Wykonawcą
wybranym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), znak sprawy 5/2015,
o następującej treści:

§1
1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest dostarczenie owoców i warzyw, transportem
Wykonawcy do siedziby Zamawiającego, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia i ofertą Wykonawcy.
2. Dostarczone artykuły spożywcze mają być pierwszego gatunku, dopuszczone do obrotu
zgodnie z obowiązującymi normami i atestami, posiadające co najmniej połowę okresu
przydatności do spożycia (oznaczenie terminu ważności musi być czytelne), w
nienaruszonych opakowaniach producenta.
3. Środki transportu Wykonawcy będą dostosowane do przewozu artykułów spożywczych
4. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamówiony towar do Magazynu Żywnościowego
Szkoły Podstawowej w Węzinie w przeciągu 48 godzin od złożenia zamówienia.

§2
Załącznikami do niniejszej Umowy są specyfikacja istotnych warunków zamówienia i oferta
Wykonawcy (załącznik nr... ).

§3
1. W czasie trwania umowy dopuszczalne będą zmiany cen oferowanej dostawy wynikające
ze zmian stanu prawnego – zmiany stawek podatkowych, stawek celnych, wprowadzenia
nowych podatków, wzrostu lub obniżki średnio rynkowych cen jednostkowych produktów,
stanowiących Przedmiot Umowy, aktualnych na dzień dostawy. Zmiana cen może
dotyczyć wyłącznie dostaw cząstkowych, jeszcze nieprzyjętych przez Zamawiającego.
2. Umowa zostaje zawarta na czas określony od 07.09.2015 r. do 31.01.2017 r.

§4
1. Przedmiot umowy realizowany będzie sukcesywnie, na podstawie faktycznych bieżących
zamówień Zamawiającego zgłoszonych wykonawcy telefonicznie, z co najmniej
jednodniowym wyprzedzeniem.
2. Osobą ze strony wykonawcy do kontaktów z Zamawiającym jest ..................................
3. Osobą ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą jest ...............................

§5
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia dostawy w przypadku:
a) stwierdzenia przeterminowania (upływu daty ważności do spożycia),
b) dostarczenia innego pod względem jakości towaru niż wyszczególniony w ofercie,
c) dostarczenie w terminie nie uzgodnionym z Zamawiającym,
d) dostarczenie w ilości niezgodnej z aktualnym zamówieniem,
e) dostarczenia w uszkodzonych opakowaniach.

§6
1. Zamawiający jest zobowiązany do :
a) każdorazowego sprawdzania zgodności dostarczonych produktów z zamówieniem,
b) terminowego regulowania płatności wynikającej z wystawionych faktur.

§7
1. Należność za dostarczony towar opłacana będzie przelewem po każdorazowej dostawie na
podstawie faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę na podstawie cen jednostkowych
zawartych w ofercie Wykonawcy i ilości faktycznie zamówionych produktów.
2. Termin płatności faktur wynosi 14 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury
Zamawiającemu.
3. Płatności będą dokonywane przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze VAT.
Płatnikiem jest Szkoła Podstawowa w Węzinie, Węzina 16, 82-310 Elbląg 2
NIP 578-28-16-390, REGON 170319043

§8
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§9
Strony mają prawo wypowiedzieć Umowę w przypadku naruszenia jej postanowień ze
skutkiem natychmiastowym.

§ 10
Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę w każdym czasie, z zachowaniem
jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia złożonego na piśmie.

§ 11
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
postępowania cywilnego, jeżeli przepisy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej,
zaś spory wynikające z niniejszej Umowy będą rozpatrywane przez Sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.

§ 12
Umowę sporządzono w dwóch jednakowych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

