
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
NR DS - 8/ZP/2020 W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ ZIEMNIAKÓW, WARZYW, OWOCÓW)

GROCHUIFASOLI
DO ARESZTU SLEDCZEGO W POZNANIU

W POSTĘPOWANIU W TRYBIE
PRZETARGNIEOGRANICZONY

PONIZEJ 139 000 EURO

Niniąsze postępowanie jest prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
,Prawo zamówień publicznych"(Dz. U. 2019, poz. 1 843 oraz 2020 poz. 1086 tekst ujednolicony

przez UZP), zwanej w dalszej treści ustawą.

* zwana w dalszej treści -- siwz
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Rozdział 1. Spis treści(zawartość specyfikacji istotnych wamnków zamówienia)

g 1. Nazwa(Birma) oraz adres zamawiającego.
g 2. Tryb udzielenia zamówienia.
g 3. Opis przedmiotu zamówienia lub opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza

składanie ofert częściowych;
$ 4. Temiin wykonania zamówienia.
$ 5. Wamnki udziału w postępowaniu.
$ 6. Podstawy do wykluczenia o których mowa w art. 24 ust.5.
g 7. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie wamnków udziału

w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia;
ę 8. Infomiacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz

przekazywania oświadczeń lub dokumentów. a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z wykonawcami;

g 9. Wymagania dotyczące wadium;
g 10. Temiin związania ofertą;
g ll. Opis sposobu przygotowywania ofert;
g 12. Miąsce oraz tennin składania i otwarcia ofert;
g 13. Opis sposobu obliczenia ceny;
g 14. Opis kryteriów, którymi zamawidący będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z

podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert, ajeżeli przypisanie wagi nie jest możliwe
z obiektywnych przyczyn, zamawiający wskazuje ]<ryteria oceny ofert w kolejności od
najważniąszego do najmnid ważnego ;

ę 15. Informacje o fomialnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;

g 16. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
g 17. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy

w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umow, jeżeli
zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia
publicznego na takich warunkach;

g 18. Pouczenie o środkach ochrony praune] przysługujących wykonawcy w toku postępowania
o udzielenie zamówienia.

$ 19. Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę umową,jeżeli
zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej ;

g 20. Infonnację o przewidywanych zamówieniach, o których mana w art. 67 ust. l pkt 6 i7 lub art
134 ust. 6 pkt 3, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień;

g 21. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne wamnki, jakim muszą
odpowiadać oferty wariantowe Wraz z wybranymij€ryteriami oceny, jeżeli zamawiający
wymaga lub dopuszcza ich składanie;

ę 22. Adres poczty e]e](tronicznej lub strony intemetowej zamawiającego;
g 23. Infomiacje dotyczące walut obcych, wjakich mogą być prowadzone rozliczenia między

zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych;
g 24. Informację o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosou aniem aukcji

elektronicznej, wymagania dotyczące rejestracji i identyHjkacji wykonawców, n' tym
wymagania teclmiczne urządzeń iidomiatycznych oraz informację, które spośród kryteriów
oceny ofert będą stosowane w toku aukcji e]e](tronicznd

ę 25. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje ich zu rot;
g 26. W przypadku gdy zamawiający przewidŃe wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a,

określenie w szczególności:
a) sposobu dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a,
b) uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę w)magań,
o których mowa w art. 29 ust. 3a, oraz sankqi z tytułu niespełnienia tych wymagań,
c) rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcy osób
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wykonujących czymlości w trakcie realizacji zamówienia;
$ 27. W przypadku gdy zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 4,

określenie w szczególności:

a) liczby i olaesu wymaganego zatrudnienia osób, których dotyczą te wymagania,
b) uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań,
o których moya w art. 29 ust. 4, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań;

g 28. Infomlację o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części
zamówienia, jeżeli zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia zgodnie z art. 36a ust. 2;

g 29. Standardyjakościowe, o których mowa w ań. 91 ust. 2a;

$ 30. Wymóg lub możliwość złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia
katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 10a ust. 2;

g 31. Liczba części zamówienia, na którą wykonawca może złożyć ofertę lub maksymalną liczbę
części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu wykonawcy, orazlayteria
lub zasady, które będą miały zastosowanie do ustalenia, które części zamówienia zostaną
udzielone jednemu wykonawcy, w przypadku wyboru jego oferty w większej niż
maksymalna liczbie części

g 32. W przypadku gdy zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku
do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, określenie ich zakresu

$ 33. Klauzula infomiacyjna z art. 13 RODO.

Rozdział 2. Formularze załączników do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
g 34. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik m l do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
g 35. Oświadczenie wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia wamnki udziału

w postępowaniu na podstawie art. 25a ust. l pkt l ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych
Załącznik nr 2 do specyńlkacji istotnych wamnków zamówienia

g 36. Wzory umów.
Załączniki nr 3a i 3b do specyfikacji istotnych wamnków zamówienia

g 37. Wzór fomiularza oferty.
Załącznik m 4 do specy$1kacji istotnych warunków zamówienia

$ 38. Lista podmiotów należących do tej samej gmpy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. l
pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, tl, ze wykonawca należy do grupy kapitałowej
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów, lub
informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałową
Załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia



Rozdział l.

g 1. Nazwa(firma) oraz adres zamawiającego.
Areszt Sledczy w Poznaniu, ul. Młyńskal , 61-729 Poznań
tel. 061 8568-250, fax. 061 8568-252

http://sw.gclS11ł!, e-mail: as.poznan@sw.gov.pl
NW 778-10-38-603 REGON 000590415

Profil Zamawiającego na platformie zakupowej :
l/pn/as ooznan

Areszt śledczy w Poznaniujest płatnikiem podatku od towarów i usług.

g 2. Tryb udzielenia zamówienia.

Trybem udzielenia zamówienia jest przetarg nieograniczony zgodnie z art. 10 ust. l ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, zwanych dalej ustawą Pzp, procedura
odwrócona na podstawie art. 24 aa ust. l ustawy Pzp

$ 3. Opis przedmiotu zamówienia lub opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza
składanie ofert częściowych;

1 . Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych; Przedmiotem zamówieniajest:
w części 1: Dostawa ziemniaków, warzyw i owoców do Aresztu śledczego w Poznaniu
w części 11: Dostawa grochu i fason do Aresztu Śledczego w Poznaniu

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik m l do SIWZ.
2. Wspólny Słownik Zamówień(CPV)
a) główny przedmiot: 03.20.00.00-3 ziemniaki, warzywa, owoce
b) dodatkowe przedmioty: 03221000-6 warzywa
c) fasola, groch, papryki i pozostałe warzywa 15331130-7

g 4. Termin i miejsce wykonania zamówienia.
1. Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane w okresie od dnia 01.01.2021 r.

do 31.12.2021 r.

2. Miejscem wykonania Zamówieniajest Areszt Sledczy w Poznaniu przy ul. Młyńskiej l
3. Dostawy do Aresztu śledczego w Poznaniu przy ul. Młyńskiej l realizowane będą od

zamawiającego

4. Zamówienia sklładane będą telefonicznie, e- mailem lub z wykorzystaniem faksu w dniu
poprzedzającym planowaną dostawę

1 5. Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy
( art.24 ust. l oraz art. 24 ust. 5, pkt 1-4 i 8) oraz
w postępowaniu( aH. 22 ust. lb, pkt 1-3).
1 . Warunki udziału w postępowaniu mogą dotyczyć:

którzy: nie podlegają wykluczeniu
spełniają poniższe wanmki udziału

1) kompetencji lub uprawTiień do prowadzenia określonej działalności zau'odowd, o ile wynika to
z odrębnych przepisów;

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
3) zdolności techniczną lub zauodowd
Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania oferty oświadczenie w zakresie
wskazanym przez zamawiającego w ninidszej specyfikacji istotnych waninków zamowiema
Informaclje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu
Wykonawca składa ww. oświadczenie zgodnie załącznikiem nr 2 do SIWZ

konawce, którego oferta zostanie
h
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oliczności, o których
mowa w art. 25 ust. 1. ustawy Pzl

g 6. Podstawy do wykluczenia o których mowa n' art. 24 ust.5

1. Na podstawie art. 24aa ust. l ustawy Pzp. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert,
a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza,
nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wykluczy wykonawcę

1) w stosunku do którego otwarto lijcwidaqę, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępon aniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub
sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. l ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo
restrukturyzacgne lub którego upadłość ogłoszono, z wgątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu
upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie
przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził
likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. l ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. -- Prawo
upadłościowe;
2) który w sposób zawiniony poważnie namszył obowiązki zawodowe, co podważajego uczciwość,
w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie
wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą
stosownych środków dowodowych;
3) jeżeli wykonawca lub osoby, o których mou'a w ust. l pkt 14, uprawnione do reprezentowania
wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. l pkt 2-4 z
a) zamawiayącym,
b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego:
c) członkami komisji przetargowej
d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w aŃ. 1 7 ust. 2a

- chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż
przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
4) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym
stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncegi, zan'artą
z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. l pkt 1-4, co doprowadziło do rozwiązania umowy
lub zasądzenia odszkodowania;

5) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków
dowodowych, z Wjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. l pkt 15, chyba że wykonawca
dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych
należności

g 7. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia;

1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia zamawiającys wezwie wykonawcę,
którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5
dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów:
1) zaświadczenie właściu ego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, Wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływ em terminu
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udzial w postępowaniu, lub innego dojwmentu
potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w
sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności
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uzyskał przewidziane prawem zu olnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściu ego organu;
2) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo imlego dokumentu potwierdzającego,
że wykonawca nie zalega z opłacanicm składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływ em temiinu składania of'ert albo wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego,
że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w cdości
wykonania decyzji właściwego organu;
3) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rąestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku
podstaw wykluczenia na podstawie arĘ:24 ust. 5 okt l ustawy Pzp.

2. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, jeżeli
Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może
je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych w szczególności rejestrów
publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o infomiatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne .

W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów
w formie elektroniczną pod określonymi adresami intematowymi ogólnodostępnych i
bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez
wykonac cę oświadczenia lub dokumenty.

W sytuacji posiadania dokumentów i oświadczeń przez Zamawiającego, Wykonawca
zobligowany jest do wskazania Zamawiającemu sygnatury postępowania, w którym wymagane
do](umenty lub oświadczenia się znajdtŃą. Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności,
o których mowa w ań. 25 ust. l pkt. li 3 ustawy(brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie
wamnków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego), korzysta z posiadanych
oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

Jeżeli oświadczenia i dokumenty, o których mowa w zdaniu pierwszym są sporządzone
w języku obcym wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia ich tłumaczenia na język

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mana w $ 5 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia
26 lipca 2016 r.w sprawie rodza:jów dokumentów:, jakich może żądać zamawiający
od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, stosuje się przepisy $ 7 i$ 8
ww. Rozporządzenia.

polskiS

4. Dokumenty lub oświadczenia, o których mou'a w $ 7 niniejszej SIWZ, składane są
w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu
lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem.
Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia
następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

3. dstawie art. 24 ust. ll ustawy Pzp. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia
zamieszczenia na stronie internetowej informacji. o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzn.

rzekaże zamawiaiacemu oświadczenie o Przynależności lub braku Drzvnależności do te
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- należy złożyć
w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii dokumentu
poświadczonej za zgodność z oryginałem.

Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania
z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia - zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ.

g 8. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z wykonawcami;

l W postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia komum.kacza między Zamawiającym,
a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platfonny zakupową
za pomocą formularza ,,wyślij wiadomość" dostępnego na stronie internetowej obsługującqi
przedmiotowe postępowanie, z zastrzeżeniem Wjątków przewidzianych w ustawie

2. Komunikacja zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywanie oświadczeń lub
dokumentów. wniosków. zawiadomień oraz informacji odbywa się wyłącznie drogą
elektroniczną za pośrednictwem platformy zakupowel -
i formularza ,,Wyślij wiadomość"

3. W sytuacjach awaWjnych np. w przypadku niedziałania platformy zakuponą zamawiający
dopuszcza możliwość komunikowania się z wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej

z wyłączeniem złożenia oferty. Adres poczty elektronicznej służącej do komunikowania się
Zamawiającego z Wykonawcami został wskazany w $ 22 pkt 3 niniejszej SIWZ

4. Oświadczenia lub dokumenty, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane drogą
elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do zamawiającego przed
upływem termmu

Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami :
1. Tomasz Buchs te1. 61 85 68 356, e-mail: tomasz.buchs@sw.gov.pl
2. Zuzanna Bąk-Postaremczak tel. 61 85 68 355, e-mail:

zuzanna.bak-postaremczak@sw.gov.pl,
w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godz.: 7:00 -- 15:00.

6. Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący fomaat przesyłanych danych:
docx.,txt, odt., xls., ods, xml., xmls.

pdf, doc

7. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektro:
zakupowej - https://l)latformazakuDowa.ol/

icznej za pomocą platformy

8. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o Wjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić Wjaśnień niezwłocznie, jednak
nie później niż na 2 dni przed upływ em terminu składania ofert pod warunkiem że wniosek
o wyjaśnienie treści specyńlkacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego
nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego temiinu składania
oferte

9. Jeżeli wniosek o wHaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie temiinu składania UTiiosku,
o którym mowa w $ 8 pkt 8 SIBTZ, lub dotyczy udzielonych Wjaśnień, zamawiający może
udzielić Wjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
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10. Przedłużenie terminu składania ofert nie
mowa w $ 8 pkt 8 SIWZ.

na bieg terminu składania wniosku, o którym

11 Treść zapytań oraz Wjaśnienia treści specyfikadi istohych warunków zamówienia
Zamawiający zamieści na platformie zakupom-ąi - łlgp$;Ml41blQazakupowa.pl/ oraz na stronie
intemetou ej Zamawiającego, na której udostępniono SIWZ.

12. Zamawiający nie przewiduje możliwości zebrania wykonawców.

13. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem temiinu składania ofert
zmienić treść specyHlkacji istotnych wamnków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji
zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystjdm wykonawcom, którym przekazano
specyńlkację istotnych warunków zamówienia na platformie zakupowej

oraz zamieszcza na stronie internetowej .

14. Jeżeli w postępowaniu zmiana treści specyfikacji istotnych \
zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający
ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

trunków zamówienia prowadzi do
zamieści ogłoszenie o zmianie

15. Zamawiający nie udziela ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi
na kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania użycia
środków komunikacji elektronicznej .

16.
Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem Wjątków przewidzianych
w ustawie, prowadzi się z zachowaniem użycia środków komunikacji elektronicznej

17. Adres, numer telefonu, faksu oraz adres strony intemetową oraz i e-mail zamawiającego
są wskazane w $ 1 SIWZ

18. W przypadku przekazywania przez wykonawcę dokumentu elektronicznego w formacie
poddalącym dane kompresJi, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane
kwalińikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne z poświadczeniem przez
wykonawcę za zgodność z oryginałem wszystkich elektronicznych kopii dokumentów
zawartych w tym pliku, z wŃątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego
wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot,
na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, albo przez podwykonaucę
Zamawiający dopuszcza następujący format plików zawierających skompresowane dane:

20. Ilekroć w mniejszą SIWZ jest mowa o:

1) oryginale w postaci dokumentu elektronicznego - należy przez to rozumieć dokument lub

oświadczenie wygenerowany elektronicznie(nie zawierający w treści: podpisu, pieczątki,
parad, itp.) i podpisanyj<wa]i6lkowanym podpisem e]e](ironicznym przez osobę upoważniona
do reprezentowania wystawcy dokumentu lub oświadczenia

2) Elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem należy przez
to rozumieć skad oświadczenia lub dokumentu sporządzonego i podpisanego w postaci
papierowej , potwierdzony za zgodność z oryginałem przy użyciu kwaliHikowanego podpisu
elektronicznego.

7zrar,.zip

$ 9. Wymagania dotyczące wadium;
Na podstawie art. 45 ust. 2 Ustawy prawo zamówień publicznych zamawiający nie żąda wniesienia
wadium.
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$ 10. Termin związania ofertą;

l
2.

Wykonawcy będą związani ofertą przez ola.es 30 dni
Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedhiżyć termin związania
ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem temiinu
związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu
o oznaczony okres, nie dłuższyjednak niż 60 dni.
Bieg tenninu związania ofertą rozpoczyna się Uraz z upływ'em temiinu składania ofert,
o którym mowa w $ 12 niniejszej SIWZ

3.

g ll. Opis sposobu przygotowywania ofert;

1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się dokładnie z infomlacjami zan'artymi
w SIWZ i przygotować ofertę zgodną zją postanowieniami

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje
odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę

2

4. Wykonawca składa ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego za
pośrednictwem platformy zakupowe] : https://platformazakupowa.pl(pro6jl Zamawiającego na
platfomlie zakupowej; https://platfonnazakupowa.pl/pn/as.poznan) w tenninie da
19.10.2020 r.,do godz.08:15.

5. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

1) oświadczenie wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu oraz spehia warunki udziału
w postępowaniu -- załącznik nr 2 do SIWZ : opatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.

21 odpowiedni wzór umowy - załączniki nr 3a i 3b do SIWZ - opatrzony kwalifikon'abym
podpisem elektronicznym.

wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego
Załącznik nr 4 do SIWZ, zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego
przedmiotu zamówienia, łączną cenę ofertową netto/bmtto, zobowiązanie dotyczące terminu
realizacji zamówienia i warunków płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz
o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń - opatrzony
kwalinikowanym podpisem elektronicznym.

pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy o ile ofertę składa pełnomocnik
opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

oświadczenie wykonawcy, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów
i usług(jeżeli dotyczy) - opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6.

7.

8.

9.

Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności opatrzoną kwalifikowanym podpisem
elektronicznym przez osobę upoważniona do reprezentowania Wykonawcy.

Sposób złożenia oferty został opisany w instmkcji użytkownika dostępnej na platfomiie
zakupowej https://platfomiazakupowa.pl/.

W przypadku wypełnienia fomtularza ofertou ego odręcznie, niezbędne jest, aby fomlularz
ofertowy został zeskanowany i opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę(reprezentująca Wykonawcę lub Wykonawców
występujących wspólnie) działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo
to w fomiie oryginału, podpisane](uali6lkowanym podpisem elektronicznym osób
uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy musi zostać dołączone do
Oferty
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10.

11

12.

13.

14.

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej
w formacie danych: pdf. doc., docx., txt., odt., xls., ods. w sposób czytelny i podpisana
kwalinikowanym podpisem elektronicznym.
Treść złożoną oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

Dokumenty sporządzone wjęzyku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem najęzyk polski

Wykonawca może przed upływem temlinu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za
pośredńctwem https://platfomiazakupowa.pl/ . Sposób zmiany i wycofania oferty został opisa
ny w instmkcji użytkownika dostępnej na platformie zakupowej https://platformazakupowa.pl/.
Zamawi4ący infomiuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp. oferty składane
w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili
ich otwarcia, z Wjątkiem infomlacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli
Wykonawca w temlinie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane
i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Po-
wyższe informacje powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz
z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia ,,Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa",
a następnie powyższy plik opatrzy kwalinlkowanym podpisem elektronicznym

Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej
informacje techniczne, technologiczne, organizacgne przedsiębiorstwa lub inne infomlacje
posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania
w celu zachowania ich poufności

Wykonawca nie może zastrzec informacji podawanych do publicznej wiadomości podczas
otwarcia ofert(art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.)

Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie
w trybie art. 90 ustawy Pzp, a złożone przez niego u)jaśnienia i/lub dowody stanowić będą
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa.
Przedmiotow'e zastrzeżenie Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy
Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa.

Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2
pkt 3 ustawy Pzp zostanie odrzucona(art. 89 ust. l pkt 2 ustawy Pzp). Wszelkie niejasności
i obiekcje dotyczące treści zapisów w SIWZ należy wyjaśnić z Zamawiającym przed upływem
temiinu składania ofert. Przepisy ustawy PZP nie przewidują negocjacji warunków udzielenia
zamówienia, w tym zapisów wzoru umow, po temlinie otwarcia ofert.

Złożenie oferty wraz z załącznikami na nośnika danych(np. CD, pendrive) jest
niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jego złożenia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą
elektroniczną

15.

16.

17.

18.

19.

g 12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert;

1. Miejsce składania ofert: https://platfonnazakupowa.pl/ - ofertę należy złożyć w postaci
elektronicznej wraz z dokumentami, o których mowa w $ 1l pkt 5 SIWZ.

2. Profil Zamawiającego na plańormie zakupowej: https://platfonnazakupowa.pl/pn/as.poznan
3. Temlin składania ofert upływa w dniu 19.10.2020 r. o godz. 08:15.
4. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.10.2020 r. o godz. 08:30, w siedzibie zamawiającego
5. Otwarcie ofert nastąpi poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.
6. Otwarcie ofertjest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert
7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej infomlację

z otwarcia ofert, o którą mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.
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$ 13. Opis sposobu obliczenia ceny.

1. Cena ofertowa za wykonanie zamówienia podana w ofercie musi być ceną bmtto(razem
z podatldem VAT) chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w $ 14 ust 7 SIWZ.
Wykonawcy zobowiązani są do bardzo starannego zapoznania się z przedmiotem zamówienia
warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ na cenę ofertową
brutto za wykonanie zamówienia.

Przez cenę ofertową bmtto za wykonanie zamówienia należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3
ust. l pkt l i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o infomlowaniu o cenach towarów

Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę ofertową bmtto za wykonanie zamówienia
tak, aby obejmowała wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia lj.
koszty produkcji, koszty zakupu, koszty transportu, płace, koszty komunalne, ubezpieczenie
działalności gospodarczej i inne oraz warunki stawiane przez Zamawiającego.

iusługslu

W zestawieniu cenowym, Wykonawca sumuje wszystkie pozycje u)ęte w formularzu ofertowym
produktów stanowiące przedmiot zamówienia. Wartość bmtto za przedmiot zamówienia
wynikającą z podsumowania wpisuje się do formularza ofertv -- wg załącznika nr 4 do SIWZ,
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku(zasada zaokrąglenia: poniżej 5 należy końcówkę
pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).

Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu
zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w ojaeślonym terminie Wjaśnień dotyczą-
cych elementów oferty mających upływ na wysokość ceny.

6. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie udzielił Wjaśnień lub jeżeli dokonana ocena
Wjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub
koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.

4

7. Zgodnie z art. 89 ust. l ustawy Pzp. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

1) jest niezgodna z ustaw'ą

2) jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem aa. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp,

3) ją złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji,

4) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia

5) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału
o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do sklładania ofert,

postępowaniu

6) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu

7) Wykonawca w temiinie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie
omyłki, o którą mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp,

9) Wykonawca nie wyraził zgody, o której mou-a w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu związa-
nia ofertą;

10) jej przyjęcie naruszyłoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa,
a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób.

11) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

8. Cena Jednostkowa wpisana w formularzu ofertowvm winna bvć wartością dodatnia
i różną od zera, w Przeciwnym przypadku oferta zostanie odrzucona jako niezgodna
lr qT'W 7.

g 14. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
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z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1.

2.

Zamawiający dokona oceny złożonych ofert, a następnie zbada czy wykonawca, którego
oferta została ocenionajako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia wamnki
udziału w postępowaniu.

Kryteria wyboru ofert:

CENA OFERTY - waga kryterium 60 %
TERMIN PŁATNOŚCI -naga kryterium 40 %

3. Ocena kryterium -- CENA OFER.[Y

Wdość punktowa kryterium CENA OFERTY zostanie wyliczona na podstawie ceny bmtto
zawartej w formularzu ofertowym wg poniższego wzom

Ilość punktów
Cena oferty z najniższą ceną

Cena oferty badanej

x 100 x 60oZo

4. Ocena kryterium TERMIN PŁATNOŚCI

Zamawiający dopuszcza 2 terminy płatności tj. 21 i 30 dni. W przypadku złożenia oferty z innym niż
wskazanymi przez zamawiającego terminami płatności wykonawca w kryterium ,,termin płatności
otrzyma 0 pkt.

Wartość punktową kryterium TERMIN PŁATNOŚCI przedstawia poniższe zestawienie

termin płatności 21 dni -- 20 punktów

temiin płatności 30 dni 40 punktów

Jako najkorzystniejsza uznana zostanie oferta, która spełni wszystkie warunki określone przez
zamawiającego i uzyska najwyższą sumę punktów za obalayteria.

W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów przez dwie lub więcej ofert, Zamawiający
spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli został' złożone oferty o takiej samej
cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych

5. Zamawiający wyliczy dla każdej z pozycji przedstawionych w formularzu ofertowym dla
części l zamówienia procent (%) w oparciu o notowania (z dnia otn'arcia ofeł't)
Wielkopolskiej Gildii Rolno-Ogrodniczej S.A. w Poznaniu.

W przypadku, gdy u skazany poniża asortyment będzie notowany na giełdzie(w dniu
OM'armia ofert) za sztukę lub za paczek zamawiający przŃmuje, że

kapusta czerwona: l szt. = lkg
kapusta biała: lszt. = 1 kg
kalarepa: 10 szt. = 3 kg
kalafior: l szt. = lkg
por:10szt.= 2,5 kg

Zamawiający wyliczy procent(%) wg poniższego wzoru
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cena brutto zaoferowana przez dostawcę
x 100

cena minimalna brutto notowana na giełdzie8
.%

# w dniu otwarcia ofert

Wyliczony w ten sposób procent posłuży Wykonawcy do wyliczenia ceny jednostkowej brutto
za kg każdej z pozycji poprzez pomnożenie wyliczonego procentu przez najniższą cenę każdej
z pozycji notowanej w dniu dostawy na Wielkopolskiej Gildii Rolno-Ogrodniczej S.A.
w Poznaniu.

6

7
Obliczenia będą prowadzone z dokładnością do 2 miąsc po przecinku.

Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów
i usług, Zaman'iający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny
podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować
Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego, wskazując nazwę(rodzaj) towaru, których dostawa będzie
prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

Wykonawca składa powyższą informację w formie oświadczenia, które nalezy złożyć wraz
z ofertą -- należy złożyć oryginale w' postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej
kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem.

$ 15. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;

l Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta z Wykonawcą, którego oferta
będzie wybrana jako najkorzystnidsza, podczas oceny ofert na podstawie kryteriów
wymienionych w $ 14 SIWZ z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści SIWZ oraz
danych zawartych w ofercie Wykonawcy a IVykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu

Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umow, o ile umocowanie to nie
będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia
umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umow,
cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich,

solidamą odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum
(obejmqącego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie
możliwości wypowiedzenia umowy konsorcłjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu
wykonania zamówienia.

Wybrany Wykonawca zostanie powiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy jak również
o wszelkich ewentualnych dodatkowych formalnościach, jakie winny zostać dopełnione w celu
zawarcia umowy.
Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż
5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli
zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo lO
dni --jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

2.

3.

4.

5.
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6

7

Przed upływem tenninu określonego w ust. 5, Zamawiający może zawrzeć umowę, jeżeli
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, złożono jedną ofertę.

W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla
się od zawarcia umow, Zamawiający może wybrać ofertę naykorzystniąszą spośród
pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą
przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. l ustawy Pzp.

g 16. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

$ 17. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zan'ieranej umowy
w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli
zamawiający wymaga od wykonawcy aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia
publicznego na takich warunkach;

1. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą,
zostanie podpisana umowa na odpowiednią część zamówienia

2. Wraz ze SIWZ, Wykonawca otrzymał od Zamawiającego wzory umów zawarte w załącznikach
nr 3a i 3b do SIWZ na wykonanie zamówienia. Do oferty należy załączyć odpowiedni Wzór
umowy opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym .

$ 18. Pouczenie o środkach ochrony
postępowania o udzielenie zamówienia.

prawnej przysługujących wykonawcy w toku

Srodki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu
podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może
ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp. Odwołanie
określono w dziale VI -- Srodki ochrony prawnej, Ustawy Pzp.

$ 19. Maksymalna liczbę wykonac'ców, z którymi zamawiający zawrze umowę umową, jeżeli
zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej ;

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej

g 20. Informację o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. l pkt 6 i 7
lub art. 134 ust. 6 pkt 3, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień;

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust
134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp.

l pkt6i71ub art

$ 21. Opis sposobu przedstan'iania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą
odpon'iadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli zeman'iający
wymaga lub dopuszcza ich składanie;

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

ę 22. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego;

1 . Adres strony intemetowej zamawiającego: http://sw.gov.pl
2. Adres poczty elektronicznej zamawiającego: e-mail: as.poznan@sw.gov.pl
3. Adres poczty elektronicznej : zp.poznan(ąsw.gov.pl
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$ 23. Informacje dotyczące walut obca'ch, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między
zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych;

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia z wykonawcą w walutach obcych

$ 24. Informację o drzew'idywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej, wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym
wymagania techniczne urządzeń informatycznych oraz informację, które spośród kryteriów
oceny ofert będą stosowane w toku aukcji elektronicznej;

Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektroniczną

$ 25. Wysokość zwrotu kosztów udziału u' postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje ich
zwro

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

$ 26. W przypadku gdy zamawiający przaviduje wymagania, o których mowa w art. 29 ust.
3a, określenie w szczególności:

a) sposobu dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a,

b) uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę
wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a, oraz sankcji z tytułu niespełnienia q'ch
wymagan,

c) rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, która'ch dotyczą
wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub
podwykonawcy osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia;

Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp.

1 27. W przypadku gdy zadan'iający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 4,
określenie w szczególności:

a) liczby i okresu wymaganego zatrudnienia osób, których dotyczą te wymagania,
b) upraw'niema zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez nl'konawcę
wymagań, o których mou'a w art. 29 ust. 4, oraz sankcji z tytulu niespełnienia tych
wymagan;

Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp

$ 28 informację o obaw'iązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych
zamówienia, jeżeli zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia zgodnie z art. 36a ust. 2;

częsCI

Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia zgodnie z art. 36a ust. 2 ustawy Pzp

g 29. Standardy jakościou'e, o których mow'a w art. 91 ust. 2a;

Zamawiający nie odnosi się do standardówjakościowych , o których mowa w art. 91 ust. 2a ustawy
ZP

$ 30 Wymóg lub możliu'ość złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia
katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej n' art. 10a ust. 2;

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub
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dołączenia katalogów elektronicznych do oferty.

g 31. Liczba części zamów'ienia, na którą wykonawca może złożyć ofertę lub maksymalną
liczbę części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu wykonawcy, oraz
kryteria lub zasady, które będą mialy zastosowanie do ustalenia, które części zamówienia
zostaną udzielone jednemu wykonac'cy, n' przypadku wyboru jego oferty w większej niż
maksymalna liczbie części.

Wykonawca może złożyć ofertę na część l i ll zamówienia. Zamawiający udzieli zamówienia temu
samemu wykonawcy na część li ll zamówienia jeżeli jego oferta spełni wszystjde wamnki
określone przez Zamawiającego i uzyska najwyższą sumę punktów za oba kryteria a Wykonawca
nie podlega wykluczeniu oraz spełnia wanmki udziału w postępowaniu

$ 32. W przypadku gdy zamawiający przed'iduje zmiany postanowień zawartej umowy
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, określenie ich
zakresu.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartą umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
a) w przypadku ewentualnej zmiany stawki podatku VAT na produkty żyu nościou e(art. 144 ust.
l pkt 1) ustawy Pzp).
b) w przypadku gdy wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy
wykonawca zgodnie z art. 144 ust. l pkt 4) ustawy pzp: na podstawie postanowień umownych,
o których mowa w art. 144 ust l pkt 1, w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości,
resUukturyzacji lub nabycia dotychczason'ego wykonawcy lub jego przedsiębiorstw'a, o ile nowy
wykonawca spełnia wannlki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy
wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, w wyniku przejęcia przez
zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonan'ców;

g 33. W związku z wejściem w życie rozporządzenia RODO -- Rozporządzenie Ogólne
o Ochronie danych Osobowych -- Zamawiający informuje, że:

Zgodnie z art. 13 ust. li2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 201 6/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie sn'obodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyre](tywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochonie danych)(Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", in6omiuję, że:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Areszt śledczy w Poznaniu, ul. Młyńska l
61 729 Poznań, te1. 61 85 68 250, e-mail: as.poznan@sw.gov.pl;

inspektorem ochrony danych osobowych w Areszcie Sledczym w Poznaniu jest Pani/Pani
Marcin Błaszczyk , kontakt; iodas.poznan@sw.gov.pl, telefon 61 856 83 26

Pania'ana dane osobowe przed'arzane będą na podstawie art. 6 ust. l lit. c
RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
nr DS - 8/ZP/2020 na dostawę ziemniaków. warzyw, owoców. grochu i fason do Aresztu
Sledczego w Poznaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych(lj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1 843, z późn. zm.),
dalej ,,ustawa Pzp:
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Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. l ustawy Pzp, przez olues
4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych
danych wynikają z ustawy Pzp;

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

decyzje nie będą podejmowane w sposób

posiadaPani/Pan:

na podstawie art. 15 RODO plan'o dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
na podstawie art. 1 8 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków. o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO * * *;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

nieprzysługujePani/Panu:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

na podstawie art. 21 ROI)O prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowychjest art. 6 ust. l lit. c RODO.

gdyż

V)jaśnienie: iłi$ormacja w tym zah'osie jest 14łymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora !ub podmiotu
przetwarza6ącego istnieje obowi(czek wyznaczenia inspektora ochrony datach osobonppych.

hjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może slaitlmwać zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umorzy w zab'osie niezgodtWm z ustawą Pzp oraz nie może

aruszać integralności protokoh orazjego załączników.
wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przeł\ó?arzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu

zapewnienia korzystania ze środków och'07Wprawmj Łub w celu ochron? praw inną osoby$zyczmj tub pra'wjej, !ub z uwagi
'Ła ważne względy interesu publicznego Unii Europąshą !ab państwa członkawshego.
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Rozdział 2. Formularze załączników do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
g 34. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Załącznik nr l do specyfikacji istotnych wamnków zamówienia nr Ds 8/ZP/2020

l Przedmiotem zamówienia jest dostawa ziemniaków:
w ilościach:

warzyw. owoców. grochu i fason

CzęŚĆ l Dostawa ziemniaków, warzyw i owoców do Aresztu Sledczego w Poznaniu

17 cukinia 1000kg

CzęŚĆ ll Dostawa grochu i fason do Aresztu Śledczego w Poznaniu

2

a

4

Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania przedmiotu zamówienia, odpowiadającego
parametrom jakościowym zgodnym z obowiWjącymi normami i pochodzącymi z najświeższej
partii
Wyroby muszą spełniać warunki sanitarne ich pozyskiwania, produkcji, przetwarzania,
składowa=tlia, transportu oraz sprzedaży bezpośredniej .

Dostarczane warzywa i owoce powinny być:

zdrowe; nie dopuszcza się produktów gnijących lub z objawami zepsucia, które czynią
je niezdatnymi do spożycia,
czyste, praktycznie wolne od jakichkolwiek widocznych substancji obcych,

całe

18

l groch 1 800 kg

2 fasola 2000kg

1 1 ziemniaki 140 000 kg

2 1 buraki czerwone 23 000 kg
3 marchew 40000kg
4 cebula 29 000kg
5 seler 20 000kg
6 pietruszki korzeń 20 000 kg

7 kapustabiała 15 000 kg

8 por 4 000 kg
9 kapusta czerwona 5 500 kg

10 pomidor 1 500 kg
11 jabłko 24000kg
12 kalarepa 1500kg
13 kalafior 700kg
14 papryka 1000 kg
151pieczarki 500 kg

161ogórek zielony 2 000 kg



praktycznie wolne od szkodników,
praktycznie u olne od uszkodzeń miąższu spowodowanych przez szkodnild,
wolne od nadmiemego zawilgocenia zewnętrznego,
wolne od jakichkolwiek obcych zapachów lub smaków.

Stan produktów musi umożliwiać im wytrzymania transportu i przeładunku oraz dotarcie do
miejsca przeznaczenia w zadowa]ającym stanie. Produ](ty muszą być wystarczająco rozwinięte
i odpowiednio dojrzałe. Stopień rozwoju i dojrzałości produktów musi umożliwiać im
kontynuowanie procesu dojrzewania oraz osiągnięcie wymaganego stopnia dojrzałości

5. Pożądane formy pakowania
część 1- asortyment powinien być dostarczany w n'orkach lub sl<rzynkach i pakowany po:
ziemniaki, buraki(max 30 kg), marchewka, cebula, seler, pietruszka korzeń(max 25kg), kapusta
biała, ogórek zielony(20-25 kg), por(paczek - 10 szt), kapusta czeJl?rona(20-25 kg), pomidor
(skrzynka lub kanon 6 kg), jabłko(skrzynka 1 5-20 kg), kalarepa(paczek 10 szt. lub worki do 25
kg), papryka(karton lub worek 5-10 kg), pieczarki(skrzynka do 6 kg), , cukinia(karton lub
skrzynka - max 20 kg);

część ll - groch i fasola pakowane w worki do 30 kg;

6. Wykonawca jest zobowiązany oznakować dostarczane wyroby zgodnie z przepisami prawa
powszechnie obowiązującego w tym zakresie.

7. Wykonawca w celu realizacji dostaw, zapewni transport odpowiednio przystosowany(przegląd
sanitamy), którego koszty wliczone są w cenę dostarczanego towaru.

& Rozładunku dostarczonego towaru będą dokonywać pracownicy Wykonawcy, przestrzegając
obowiązqących na terenie dostawy przepisów porządkowych

9. Ze względu na szczególny charakter miejsca dostaw, Wykonawca zobowiązany będzie do
postępowania określonego przez Zamawiającego.

10. Pracownicy Wykonawcy naruszający przepisy obowiązujące na terenie dostaw nie będą mieli
prawa wstępu na teren.

ll. Odbioru jakościowego i ilościon'ego towaru lub eu entualną reklamacji dokonyn'ać będzie
w momencie dostawy upoważniony przez Zamawiającego pracownik.

12 W przypadku dostaw przedmiotu umowy o złd jakości lub posiadającego wady, eliminujące
jego użycie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający odmawia przńęcia, a Wykonawca zobo-
wiązany jest do przŃęcia zwrotu i niezwłocznej wymiany przedmiotu umowy na pozbawiony

13. W przypadku kwestii spomych, co do odbiom jakościowego, ocenę przeprowadzi urzędowy
rzeczoznan'ca. Jego opinia będzie wiążąca dla obu stron, koszty oceny pojWje strona winna

14. Nie zrealizowanie zobowiązania Wykonawcy, wynikającego z pkt 12 skutkować będzie
niezwłocznym rozwiązaniem umowy bez zachowania tenninu wypowiedzenia.

15. Podstawą przyp ęcia towaru przez Zamawiającego jest faktura VAT.

wad
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i 35. Oświadczenie wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu na podstawie art. 25a ust. l pkt l ustawy z dnia 29 st) cznia 2004 r. Praw'o
zamów'ień publicznych

Załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr Ds 8/ZP/2020

11)Świadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. lpkt l ustawy z dnia 29 stycznia 2004 n

Prawo zamówień publicznych

Przystępując do postępowania nr Ds 8/ZP/2020 w sprawie udzielenia zamówienia
publicznego na dostawę ziemniaków, warzyw, owoców, grochu i fason do Aresztu Śledczego
w Poznaniu ja........ . . .. .. . . .. .. . . . . ...reprezentując firmę

jako upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rąestrowych, w imieniu
reprezentowanej przeze mnie birmy oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu zgodnie z art. 24
ust.l i art. 24 ust.5 pkt 1 -4 i 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz spełniam wammd
udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust.l Ustawy Prawo zamówień publicznych.

imię/scowośO, dnia r

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie

alt. ............. ustawy Pzp. Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na

podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki

naprawcze

ńmle/scawośO, dnia r.
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g 36. Wzory umów

Część 1 - Dostawa ziemniaków. warzyw i owoców do Aresztu Śledczego w Poznaniu.

Załącznik nr 3a do specyfikacji istotnych warunków zamówienia m Ds 8/ZP/2020

UMOWA nr

zawarta w dniu ....................w Poznaniu, pomiędzy Aresztem Sledczym w Poznaniu, ul. Młyńska l
61-729 Poznań, który reprezentuje......-..................-..................-...............-...............Dyrektor/a
Aresztu Sledczego w Poznaniu, zwany dala Zamawiającym, a firmą..
którą reprezentuje............................................................... ...., ńimia zwana jest dalej Wykonawcą.

Strony zawierają umowę w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
zgodnie z przepisami ustawy z 29 stycznia 2004 r.-Prawo zamówień publicznych

1. Przedmiotem umowy jest dostawa następujących produktów w ilościach:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

n)
12)

13)

14)

15)

16)

n)

ziemniaki

buraki czerwone

140

23

40

29

000

000

000

000

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

za cenę jednostkową

cenę jednostkową

cenę jednostkową

cenę jednostkową

cenę jednostkową

cenę jednostkową

cenę jednostkową

cenę jednostkową

cenę jednostkową

cenę jednostkową

cenę jednostkową

cenę jednostkową

cenę jednostkową

cenę jednostkową

cenęjednostkową

cenę jednostkową

cenęjednostkową

netto

marchew

cebula

za netto

za netto

seles

pietruszka korzeń

kapusta biała

20

20

15

4

5

l
24

l

000

za netto

000

za

za

netto

netto

000

por

kapusta czerwona

000 za

za

za

za

za

za

za

za

za

za

netto

netto

pomidor

500

500 netto

netto

jabłko

kalarepa

000

500

700

000

500

000

000

netto

kalafior

netto

papryka

pieczarki

ogórekzielony
cukinia

l

2

l

netto

netto

netto

netto

netto

Łącznie wartość netto. zł, słownie

Łącznie wartość brutto. zł, słownie

2. Wykonawca na potrzeby wystawienia fŻŁ](tury, wylicza cenę jednostkową brutto za l kg
dostarczonych warzyw i owoców, poprzez pomnożenia wyliczonego przez Zamawiającego
procentu przez najniższą cenę każdej z pozycji warzyw i owoców notowanych w dniu dostawy
na Wielkopolskiej Gildii Rolno-Ogrodniczej S.A. w Poznaniu.
Dostawy do Aresztu Śledczego w Poznaniu przy ul. Mlyńskiej 1, będą realizowane od
poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 09:30.

Zamówienia będą składane telefonicznie, e-mailem lub z wykorzystaniem faksu w dniu
poprzedzającym dostawę

Zamawiający zastrzega sobie prawo nie zrealizowania niniąszej umowy w zakresie ilościowym

3.

4.

5.
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oraz wartościowym, przy czym wartość całości zamówienia nie może przekroczyć kwoty
podanej w formularzu ofertowym, na podstawie której dokonano wybom oferty. Wykonawcy nie
przysługqe roszczenie z tytułu nie zrealizowanych dostaw oraz nie przysługuje prawo odmowy
realizacji dostaw

6. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania wyrobów odpowiadającym parametrom
jakościowym zgodnym z obowiązującymi normami i pochodzącymi z najświeższej partii.

7. Dostarczane warzywa i owoce powinny być

zdrowe; nie dopuszcza się produktów gnjjących lub z objawami zepsucia, które czynią je
niezdatnymi do spożycia,
czyste, praktycznie wolne od jakichkolwiek widocznych substancji obcych,
praktycznie wolne od szkodników.
praktycznie wolne od uszkodzeń miąższu spowodowanych przez szkodniki,
wolne od nadmiernego zawilgocenia zewnętrznego,
wolne od jakichkolwiek obcych zapachów lub smaków.

Stan produktów musi umożliwiać im wytrzymanie transportu i przeładunku oraz dotarcie do
miejsca przeznaczenia w zadowalającym stanie. Produkty muszą być wystarczająco rozuńnięte
i odpowiednio dojrzałe. Stopień rozwoju i dojrzałości produktów musi umożliwiać im
kontynuowanie procesu dojrzewania oraz osiągnięcie wymaganego stopnia dojrzałości.

całe

8. Wykonawca jest zobowiązany oznakować dostarczane wyroby zgodnie z przepisami prawa
powszechnie obowiązującego w tym zalaesie.

9. Dostawy winny odbywać się w odpowiednio przystosowanych pojemnikach(opakowaniach)
stanowiących własność Wykonawcy i spełniających wymagania przewidziane do
przechowywania żywności. Opakowania zwrotne Zamawiający zwróci Wykonawcy przy
następną dostawie

lO.Pożądane formy pakowania
asortyment powinien być dostmczany w workach lub skrzynkach i pakowany po:

ziemniaki, buraki(max 30 kg), marchewka, cebula, seles, pietmszka korzeń(max 25kg),
kapusta biała, ogórek zielony(20-25 kg), por(pęczak-10 szt), kapusta czerwona( 20-25 kg),
pomidor(skrzynka lub kanon 6 kg), jabłko(skrzynka 1 5-20 kg), kalarepa(paczek 10 szt.
lub worki do 25 kg), papryka karton lub worek 5-10 kg), pieczarki(skrzynka do 6 kg),
cukinia( karton lub skrzynka max 20 kg).

11. Podstawą przyjęcia towaru przez Zamawiającego jest faktura VAT.

Wykonawca w celu realizacji dostaw, zapewni transport odpowiednio przystosowany(przegląd
sanitarny), którego koszty wliczone są w cenę dostarczanego towaru

2. Wymaga się, aby samochody dostawcze miały wymiary nie większe niż : szerokość 3,20 m,
długość 12 m, wysokość 3,70 m

3. Rozładunku dostarczonego towaru będą dokonywać pracownicy Wykonawcy, przestrzegając
obowiązujących na terenie dostawy przepisów porządkowych.

4. Ze względu na szczególny charakter miejsca dostaw. Wykonawca zobowiązany będzie do
postępowania określonego przez Zamawiającego.

5. Pracownicy Wykonawcy naruszający przepisy obowiwjące na terenie dostaw nie będą mieli
prawa wstępu na teren.

6. Odbiom jakościou'ego i ilościowego towaru lub eu'entualnel reklamacji dokonywać będzie
w momencie dostawy upoważniony przez Zamawiającego pracownik.

7. W przypadku dostaw' przedmiotu umowy wymienionego w $ 1 o złej jakości lub posiadającego
wady, eliminujące jego użycie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający odmawia przgęcia,
a Wykonawca zobowiązany jest do przŃęcia zwrotu i niezwłocznej wymiany przedmiotu
umowy na pozbawiony wad.

8. W przypadku kwestii spomych, co do odbiom jakościowego, ocenę przeprowadzi wzędowy
rzeczoznawca. Jego opinia będzie wiążąca dla obu stron, koszty oceny poluje strona winna

l
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1. Należności za dostarczony towar regulowane będą przelewem z konta Zamawiającego na konto
Wykonawcy w terminie . . . . . . . . . dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.

2. Fakturę VAT należy wystawić na Areszt Sledczy w Poznaniu, ul. Młyńska 1, 61 -729 Poznań NIP
778-10-38-603, REGON 000590415

3. Zamawiający jest obowiązany do odbierania od Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych, o których mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
flikturowaniu w zamówieniach publicznych, konceqach na roboty budowlane lub usługi oraz
partnerstwie publiczno -- prywatnym

4. Zamawiający odbiera f&tury za pośrednictwem p]atfonny e]ektronicznego fb](turowania(PEF).
5. VWykonawca identyfikuje Zamawiającego na platformie elektronicznego fbkturowania

za pośrednictu'em rodzaju adresu: NIP, numer adresu: 7781038603

6. W przypadku wystąpienia u Zamawiającego przejściowych trudności w realizacji faktur
Wykonawca nie będzie naliczał odsetek karnych

Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wybom wykonawcy:
a) w przypadku en'entualną zmiany stawki podatku VAT na produkty żyubościon'e(art. 144 ust.
l pkt 1) ustawy pzp).

b) w przypadku gdy wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy
wykonawca zgodnie z art. 144 ust. l pkt 4) ustawy pzp: na podstawie postanowień umouBych,
o których mowa w art. 144 ust l pkt 1 , w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości,
restmkturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonac cy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy
wykonac'ca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy
wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, w wyniku prząęcia przez
zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców;

1. Umowa obowiązuje od dnia 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
2. Każda ze stron ma prawo rozwiązać umowę z zachowaniem 30 - dniowego okresu

wypowiedzenia.
3. Każda ze stron ma prawo rozwiązać umowę za porozumieniem stron w każdym czasie.
4. Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym

w przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień umow, a w szczególności
naruszenia uzgodnionych temiinów dostaw, jakości i ilości dostarczonego towaru.

5. Nie zrealizowanie zobowiązania Wykonawcy, wynikające z $ 2 ust. 7 skutkować będzie
niezwłocznym rozwiązaniem umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia.

6. Zamawidący może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, gdy realizacja umowy nie
leży w interesie Zamawiającego, z przyczyn od niego niezależnych.
W razie zaistnienia zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umow, Zamawia-
jący może odstąpić od umowy w tenninie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okoliczno-

$ 5

7

ściachiac

Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia szlwdy uynikłą z niewykonania lub
z nienależytego wykonania zobowiązania.

2 W razie opóźnienia w dostarczeniu towaru, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5 %
wartości brutto dostawy w danym dniu za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 15 %
a w razie jego niedostarczenia 1 5 % wartości brutto dostawy.

3. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższayących kary umowne.
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4. Na podstawie art. 15 ri ust. l ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegółowych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid -- 19 innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych(Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.),
w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii w związku
z COV]D-19 oraz przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni,
Zamawiający nie będzie potrącać kar umownych wynikających z niniejszej umowy za jej
niewykonanie lub nienależyte wykonanie z wynagrodzenia Wykonawcy, imiych jego
wierzytelności lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o ile zdarzenie, w związku
z któWm zastosowano tą karę nastąpiło w okresie ogłoszenia któregoś z w/w stanów

Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej podpisanej
przez obie strony.

$ 7

Sprawy nieuregulowane umow% podlegają przepisom Kodeksu Cywilnego i Prawa zamówień
publicznych.

$ 8

$ 9
W przypadku zaistnienia sporu, właściwym sądem, będzie sąd siedziby Zamawiającego.

Q IU

Wykonawca, nie może dokonać celi praw wykonania niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej,
bez pisemnej zgody Zamawiającego.

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuj e
Wykonawca, a dwa Zamawiający.

ZAMAWIAJĄCY V\r)fKONAWCA

-"'J
# tła\$kikoła.jczak



CzęŚĆ ll Dostawa grochu i fason do Aresztu Śledczego w Poznaniu
Załącznik nr 3b do specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr Ds 8/ZP/2020

UMOW/A nr

zau'arta w dniu ....................w Poznaniu, pomiędzy Aresztem śledczym w Poznaniu, ul. Młyńska l,
61-729 Poznań, który reprezentuje...................................................................... Dyrektor Aresztu
śledczego w Poznaniu, zwany dalej Zamawiającym, a fimlą.............................................. .... , którą
reprezentuje ...............................................................'....,fimla zwana jest dalej Wykonawcą.

Strony zawierają umowę w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
zgodnie z przepisami ustawy z 29 stycznia 2004 r.-Prawo zamówień publicznych

1. Przedmiotem umowyjest dostawa następujących produktów w ilościach

1) groch
2) fasola

zł, słouTlie: ....

zł, słownie: ...

2 000 kg za cenęjednostkową netto .......................
1 800kg
2000kg

za cenęjednostkową netto
za cenęjednostkową netto

Łącznie wartość netto. zł. słownie

Łącznie wartość brutto. zł. słownie

2. Dostawy do Aresztu śledczego w Poznaniu przy ul. Młyńskiej 1, będą realizowane od
poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 09:30.

Zamówienia będą składane telefonicznie, e-mailem lub z wykorzystaniem faktu w dniu
poprzedzającym dostawę
Zamawiający zastrzega sobie prawo nie zrealizowania niniejszej umowy w zakresie
ilościowym oraz wartościowym, przy czym wartość całości zamówienia nie może
przekroczyć kwoty podanej w formularzu ofertowym, na podstawie którą dokonano
wyboru oferty.
Wykonawcy nie przysługuje roszczenie z tytułu nie zrealizon anych dostaw oraz nie
przysługuje prawo odmowy realizacji dostaw.
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania wyrobów odpowiadającym parametrom
jakościowlm zgodnym z obowiązującymi nomiami i pochodzącymi z najświeższej partii
Wykonawca jest zobowiązany oznakować dostarczane wyroby zgodnie z przepisami praw a
powszechnie obowiązującego w tym zakresie.

Dostawy winny odbywać się w odpowiednio przystosowanych pojemnikach(opakowaniach)
stanowiących własność Wykonawcy i spełniających wymagania przewidziane do
przechowywania żywności. Opakowania zwrotne Zamawiający zwróci Wykonawcy przy
następnej dostawie.
Pożądane formy pakowania:

groch i fasola powinny być pakowane w worki do 30 kg;
1 0. Podstawą przyjęcia towaru przez Zamawiającego jest faktura VAT.
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Wykonawca w celu realizacji dostaw. zapewni transport odpowiednio przystosowany
(przegląd sanitamy), którego koszty wliczone są w cenę dostarczanego towaru.
Wymaga się, aby samochody dostawcze miał' wymiary nie większe niż : szerokość 3,20 m,
długość 12 m, wysokość 3,70 m.
Rozładunku dostarczonego towaru będą dokonywać pracownicy Wykonawcy,
przestrzegając obowiązujących na terenie dostawy przepisów porządkowych.
Ze względu na szczególny charakter miejsca dostaw. Wykonawca zobowiązany będzie do
postępowania określonego przez Zamawiającego.
Pracownicy Wykonawcy naruszający przepisy obowiW6ące na terenie dostaw nie będą
mieli prawa wstępu na teren.
Odbioru jakościowego i ilościowego towaru lub ewentualnej reklamacji dokonywać będzie
w momencie dostawy upoważniony przez Zamawiającego pracownik
W przypadku dostaw przedmiotu umowy wymienionego w $ 1 o złd jakości lub
posiadającego wady, eliminujące jego użycie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający
odmawia przgęcia, a Wykonawca zobowiązany jest do przHęcia zwrotu i niezwłocznej
wymiany przedmiotu umowy na pozbawiony wad.
W przypadku ku'estii spomych, co do odbiom jakościowego, ocenę przeprou'adzi urzędowy
rzeczoznawca. Jego opinia będzie wiążąca dla obu stron, koszty oceny poluje strona
winna.

8.

l

2.

3

Należności za dostarczony towar regulowane będą przelewem z konta Zamawiającego
na konto Wykonawcy w temlinie . . . . . .. dni od daty otrzymania fklktury przez Zamawiającego.
Fakturę VAT należy wystawić na Areszt śledczy w Poznaniu, ul. Młyńska 1, 61-729 Poznań
NIP 778-10-38-603, REGON 000590415.

Zamau[ający jest obowiązany do odbierania od Wykonac cy ustru](turyzowanych ftiktur
elektronicznych, o których mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamówieniach publicznych, konceqach na roboty budowlane lub usługi oraz
partnerstwie publiczno -- prywatnym.
Zamawiający odbiera faktury za pośrednictwem platfomly elektronicznego fłlkturowania

Wykonawca identy6lkuje Zamawiającego na platformie elektronicznego fbkturowania

pośrednictwem rodzaju adresu: NIP, numer adresu: 7781038603.
W przypadku wystąpienia u Zamawiającego przejściowych trudności w realizacji faktur
Wykonawca nie będzie naliczał odsetek karnych

(PEF)

za

4.

5.

6

Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
a) w przypadku ewentualnej zmiany stawki podatku VAT na produkty żywnościowe(art. 144 ust.
l pkt 1) ustawy pzp).
b) w przypadku gdy wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy
wykonawca zgodnie z art. 144 ust. l pkt 4) ustawy pzp; na podstawie postanowień umownych,
o których mowa w art. 144 ust l pkt 1, w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości,
restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy
wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy
wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umow, w wyniku przejęcia przez
zamawiającego zobowiązań wykonac cy względem jego podwykonawców;
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1. Umowa obowiązuje od dnia 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
2. Każda ze stron ma prac'o rozwiązać umowę z zachowaniem 30-dniowego okresu

wypowiedzenia.
3. Każda ze stron ma prawo rozwiązać umowę za porozumieniem stron w każdym czasie.
4. Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym

w przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień umow, a w szczególności
naruszenia uzgodnionych terminów dostaw, jakości i ilości dostarczonego towaru.

5. Nie zrealizou anie zobowiązania Wykonawcy, wynikające z $ 2 ust. 7 skutkować będzie
niezwłocznym rozwiązaniem umowy bez zachowania tenninu wypowiedzenia
Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, gdy realizacja
umowy nie leży w interesie Zamawiającego, z przyczyn od niego niezależnych.
W razie zaistnienia 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 temiinie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach.

$ 5

6

7

Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub
z nienależytego wykonania zobowiązania.
W razie opóźnienia w dostarczeniu towaru, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości
0,5 % wartości brutto dostawy w danym dniu za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż
1 5 % a w razie jego niedostarczenia 15 % wartości brutto dostawy.
Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających kary
um.owne.

Na podstawie art. 15 ri ust. l ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegółowych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid -- 19 innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjil<ryzysowych(Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn
zm.), w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii w związku
z COVID-19 oraz przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni,
Zamawiający nie będzie potrącać kar umownych wynikających z niniejszej umowy za jej
niewykonanie lub nienależyte wykonanie z wynagrodzenia Wykonawcy, innych .jego
wierzytelności lub z zabezpieczenia należytego wykonania umow, o ile zdarzenie,
w związku z którym zastosowano tą karę nastąpiło w olaesie ogłoszenia któregoś
z w/w stanów.

$ 6

Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej podpisaną
przez obiestrony.

$ 8
Sprawy nieuregulowane umową, podlegają przepisom Kodeksu Cywilnego i Prawa zamówień
publicznych.

$ 9
W przypadku zaistnienia spam, właściwym sądem, będzie sąd siedziby Zamawiającego

$ 10
Wykonawca, nie może dokonać celi praw wykonania niniejszej umowy na rzecz osoby
trzecią, bez pisemną zgody Zamawiającego.

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuj e
Wykonawca, a dwa Zamawiający.
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1 37. Wzór formularza oferty
Załącznik nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr Ds 8/ZP/2020

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

e-mail: @

FOjłMULARZ OFERTOVVY

Odpowiadając na ogłoszenie w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego nr Ds 8/ZP/2020,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Praw o zamówień publicznych, którego
przedmiotem jest dostawa ziemniaków, warzyw, owoców, grochu i fason do Aresztu śledczego
w Poznaniu

1. 0femjemy wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i ojaeślonymi
w specyfikaqi istotnych warunków zamówienia warunkami:

Sposób wyliczenia wartości netto: cenajednostkowa netto#ilość(kg)
Sposób wyliczenia kwot' VAT: wańość netto*stau ka VAT(%)
Sposób wyliczenia wartości brutto: wartość netto+kwota VAT.

Część 1 - Dostawa ziemniaków. warzyw i owoców do Aresztu Śledczego w Poznaniu

28

L.p.
Przedmiot

zamowienia
IloŚĆ

(kg)

Cena

jednostkom'a
netto za

Wartość
netto(zł)

Stawka
Vht

Kwota Vat
Wartość

brutto(zł)

l ziemniaki 140 000          
2 buraki 23 000

czerwone        
3 1 marchew 40 ooo        
4 cebula 29 000          
5 seler 20 000          
6 pietmszka

korzeń
20 000          

7 kapusta biała 15 000          
8 por 4 000          
9 kapusta

czerwona
5 500      

10 pomidor 1 500      



Wartość netto...

Wartość brutto.

.;słownie.

,;słownie.

Zobowiązujemy się do wystawiania faktur za dostarczany asortyment z terminem płatności
21+/30+ dni.

* niepotrzebne skreślić

CzęŚĆ ll Dostawa grochu i fason do Aresztu śledczego w Poznaniu

Wartość netto...

Wartość brutto.

;słownie.

;słownie

Zobowiązujemy się do wystawiania faktur za dostarczany asortyment z terminem płatności
21+/30+ dni.

'b niepotrzebne skreślić

29

L.p Przedmiot
zamovt'ienla

IloŚĆ

(kg)

Cena

.jednostkowa
netto za ka

Wartość
netto(zł)

Stan ka
Vbt

Kwota Vat Wartość

brutto(zł)

l groch 1 800          
2 fasola 2 ooo          

Razem
wartość

netto/brutto      

12 kalarepa 1 500          
13 kalafior 700          
14 papryka l ooo         
15 pieczarki 500          
16 ogórek

zielony
2 00o          

17 cukinia 1000          



2.0świadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia

3. Zapoznaliśmy się ze wzorem umowy i nie wnosimy w stosunku do niego żadnych uwag,
a w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę na warunkach nie mnie korzystnych
dla zamawiającego w tenninie zaproponowanym przez zamawiającego, nie później jednak niż
do końca okresu związania olej:tą

4. Ponadto oświadczamy, że

1) oferou any przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymogi opisane w SIWZ.

2) ofertę składamy na podstawie informacji zadanych w SWIZ, do której nie wnosimy
zastrzeżeń.

3) oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą przez okres 30 dni od temiinu składania
ofert

4) Informujemy, iż nie zamierzamy
przedmiotu zamówienia.

zlecać innym podmiotom wykonania żadnej częsCI

Miejscowość, dnia

30



g 38. Informacja o tym, że wykonac'ca nie należy do grupy kapitałowej, o której molva
w art. 24 ust. l pkt 23 lub lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

Załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr Ds 8/ZP/2020

dnia

(midscowość) (data)

'k Oświadczam, iż nie podlegam wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. l pkt 23 ustawy Prawo
zamówień publicznych, q. nie należę do te] samej gmpy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

Ómf scowośO, dnia r.

8 Oświadczam, iż należę do gmpy kapitałowej(wymienić nazwę)
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

W skład gmpy kapitałowej wchodzą(wymienić nazwę i adres)

1)

2)

Powiązania istniejące między przedsiębiorcami nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurenci i
pomiędzy Wykonawcami w niniejszym postępowaniu, co zobowiązuje się wykazać na K'ezwanie
Zamawiającego, w wypadkujeśli wy'mieniem przedsiębiorcy złożą odrębne oferty w postępou'aniu

ćmfę/scowośd, dnia r.
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