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1. Nazwa oraz adres Zamawiającego. 
 

Dom Pomocy Społecznej 
Adres: ul. Świerkowa 9, 15-328 Białystok 
Numer tel.: 857422273 faks: 857458087; 
Godziny urzędowania od 730 do 1530 od poniedziałku do piątku. 
Adres poczty elektronicznej: 
sekretariat@dps.bialystok.pl  
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: 
https://dpsbip.um.bialystok.pl/zamowienia_publiczne/ 
Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ePUAP): /dpsbialystok/SkrytkaESP 
Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane  
z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania, tj.: https://dpsbip.um.bialystok.pl/zamowienia_publiczne/  

 
2. Tryb udzielenia zamówienia. 
1) Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129, 
1598, 2054, 2269), zwanej dalej ustawą, ustawą Pzp lub Pzp., w procedurze właściwej dla 
zamówień publicznych, których kwota wartości zamówienia jest poniżej progów unijnych 
określonych  
w przepisach Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/EO z dnia 26 lutego 2014 r. 
w sprawie zamówień publicznych, uchylającą dyrektywę 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 
28.03.2014, str. 14, z późn. zm.), zwanej dalej „dyrektywą 2014/24/UE”. 

2) Postępowanie prowadzone jest w odniesieniu do zamówienia klasycznego. 
3) Wartość niniejszego zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na 

podstawie art. 3 ustawy PZP w odniesieniu do dostaw. 
4) Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia 

negocjacji. 
5) Na Specyfikację Warunków Zamówienia, zwaną dalej SWZ, składa się niniejszy dokument wraz ze 

wszystkimi załącznikami. 
6) W sprawach, które nie zostały uregulowane w niniejszej SWZ, mają zastosowanie przepisy ustawy 

PZP i akty wykonawcze do ustawy. 
7) Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: DGO/341p-1/22. 

Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane 
oznaczenie. 

 
4. Opis przedmiotu zamówienia. 
1) Przedmiotem zamówienia jest: dostawa wędlin, mięsa i podrobów mięsnych dla Domu Pomocy 

Społecznej przy ul. Świerkowej 9 w Białymstoku. 
Nazwy i kody zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  
● 03311000-2 – Ryby 

● 15896000-5 – Produkty głęboko mrożone 
● 15810000-9 – Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie 
● 15500000-3 – Produkty mleczarskie 
● 03220000-9 – Warzywa, owoce i orzechy 
● 15800000-6 – Różne produkty spożywcze 
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2)   Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 3 do SWZ. 
3) Zamówienie zostało podzielone na 6 pakietów: 

● pakiet 1 – ryby, 
● pakiet 2 – mrożonki, 
● pakiet 3 – pieczywo i ciasta, 
● pakiet 4 – nabiał, 
● pakiet 5 – warzywa i owoce, 
● pakiet 6 – różne produkty spożywcze 

4) Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Zamawiający nie określa liczby 
części zamówienia, na którą wykonawca może złożyć ofertę lub maksymalną liczbę części, na 
które zamówienie może zostać udzielone temu samemu wykonawcy. Wykaz asortymentu 
wchodzący w skład poszczególnych części określony został w załączniku nr 3 do SWZ. 

5) Kryteria lub zasady, mające zastosowanie do ustalenia, które części zamówienia zostaną udzielone 
jednemu wykonawcy, w przypadku wyboru jego oferty w większej niż maksymalna liczbie części: 
nie dotyczy. 

6) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
7) Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej. 
8) Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 

ustawy Pzp. 
9) Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej. 
10) Zamawiający nie przewiduje odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej i złożenie oferty nie wymaga 

odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej. 
11) Zamawiający żąda wskazania w ofercie części zamówienia, których wykonanie Wykonawca 

zamierza powierzyć podwykonawcy i podania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców.  
W przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom oświadczenie w tym zakresie 
zawiera Załącznik nr 1 do SWZ. 

12) W przypadku gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia oznaczeń norm, ocen 
technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych o których mowa w art. 
101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym  
w SWZ. Każdorazowo gdy wskazana jest w niniejszej SWZ lub załącznikach do SWZ norma, należy 
przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważna”. Wykonawca winien 
udowodnić w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych,  
o których mowa w art. 104–107, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają 
wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia. 

13) Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Rozliczenia będą się odbywały  
w walucie polskiej, tj. w złotych polskich. 

14) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
 
5. Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych. 
1) Zamawiający będzie wymagał złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych 

wskazanych w pkt. 15 SWZ. 
2) Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe 

środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia  
w wyznaczonym terminie (art.107 ust.2 ustawy Pzp). 

3) Dopuszczalne będzie tylko (jednorazowe) uzupełnienie „braków formalnych”, tj. braku dokumentu 
lub niekompletnego dokumentu, który nie pozwala przesądzić merytorycznie o wartości oferty. 
Tym samym nie będzie dopuszczalne uzupełnianie dokumentów przedmiotowych, jeśli 
przedłożone dokumenty potwierdzają, że oferta jest niezgodna z opisem przedmiotu zamówienia. 
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Oznacza to, że przedmiotowe środki dowodowe nie będą uzupełniane, jeżeli na skutek 
merytorycznej oceny zamawiający uzna, że nie odpowiadają one wymaganiom przedmiotu 
zamówienia, tj. nie potwierdzają, że wykonawca oferuje produkt spełniający oczekiwania 
zamawiającego. 

 
6. Termin wykonania zamówienia. 

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie od 01.07.2022 r. do 
30.09.2022 r.. 

 
7. Podstawy wykluczenia. 
1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na 

podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp. 
2) Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się̨, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy pzp, 

Wykonawcę̨: 
2.1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie 
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego, 

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, 
c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy  

z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, 
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a 

Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego 
pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu 
karnego, 

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające 
na celu popełnienie tego przestępstwa, 

f) pracy małoletnich cudzoziemców, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 
2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769), 

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, 
przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko 
wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub 
przestępstwo skarbowe, 

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – lub za odpowiedni czyn zabroniony określony  
w przepisach prawa obcego; 

2.1) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego wspólnika spółki  
w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub 
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w 
pkt 1; 

2.2) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną  
o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 
zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków  
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał 
płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz 
z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

2.3) wobec którego orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 



 
Nr postępowania DGO/341p-1/22 

 
 
 
 

2.4) jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca 
zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji,  
w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub 
wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty 
lub wnioski niezależnie od siebie; 

2.5) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy pzp, doszło do zakłócenia 
konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub podmiotu, który 
należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 
o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może 
być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia. 

3) Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania  
o udzielenie zamówienia. 

 
8. Informacje o warunkach udziału w postępowaniu. 

Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu. 
 
9. Informacje o podmiotowych środkach dowodowych. 
1) Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy 

Pzp; w zakresie wskazanym w Załączniku Nr 2 do SWZ o niepodleganiu wykluczeniu. 
2) W przypadku konsorcjum i polegania na zasobach innych podmiotów oświadczenia 

potwierdzające brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie konkretnego warunku udziału  
w postępowaniu składa: 
a) każdy ze wspólników konsorcjum - art. 125 ust. 4 ustawy Pzp oraz 
b) każdy podmiot udostępniający (art. 125 ust. 5 ustawy Pzp) 

3) Zamawiający nie weryfikuje podstaw wykluczenia w odniesieniu do podwykonawcy. 
4) Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w pkt. 1, podmiotowych środków 

dowodowych lub są one niekompletne lub zawierają błędy, zamawiający wzywa Wykonawcę 
odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że: 
a) oferta wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub 

poprawienie lub 
b) zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. 

5) Oferty wykonawców, którzy nie złożą lub nie uzupełnią oświadczenia o którym mowa w pkt 9.1 
SWZ, podlegają odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. „c” ustawy Pzp. 
 

10. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie 
komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych  
i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej. 

1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami 
odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu Platformy miniPortal na  
https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz e-Puap /dpsbialystok/SkrytkaESP. 

2) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej 
przekazywanej przy użyciu platformy, opisane zostały w Instrukcji dla wykonawcy pod adresem: 
https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf. 

3) Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
akceptuje warunki korzystania z portalu miniPortal oraz e-Puap, określone w Instrukcji dla 
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wykonawcy oraz zobowiązuje się korzystając z portalu miniPortal oraz e-Puap przestrzegać 
postanowień tej instrukcji. 

4) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do 
złożenia i wycofania oferty oraz komunikacji wynosi: 100 MB. 

5) Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, 
email: sekretariat@dps.bialystok.pl Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem 
poczty elektronicznej wynosi: 20 MB. 

6) Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń 
składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Platformy miniPortal oraz e-Puap. 
Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń 
lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres 
email: sekretariat@dps.bialystok.pl.  Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, 
oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny  
z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r.  
w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla 
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452 z późn. zm.). 

 
11. Informacje o sposobie komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ. 
1) Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej. 
 
12. Opis sposobu udzielania wyjaśnień treści SWZ. 
1) Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) udostępniona jest na stronie internetowej: 

https://dpsbip.um.bialystok.pl/zamowienia_publiczne od dnia zamieszczenia ogłoszenia  
o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

2) Stosowanie do art. 284 ustawy PZP Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem 
o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 
dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści 
specyfikacji warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed 
upływem terminu składania ofert, licząc, zgodnie z zapisami art. 283 ustawy PZP, od dnia 
zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

3) Szczegółowe wytyczne dotyczące składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ zawierają 
„Instrukcje użytkowników”, zamieszczone na stronie internetowej: 
https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf. 

4) Zgodnie z art. 284 ust. 4 ustawy Pzp - w przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie 
wpłynął w terminie, o którym mowa w pkt 2, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania 
wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert. Przedłużenie terminu 
składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. 

5) Wyjaśnienia treści specyfikacji oraz jej ewentualne zmiany będą dokonywane zgodnie z art. 284 
ustawy Pzp. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania, bez ujawniania źródła zapytania. Wykonawcy ubiegający się  
o udzielenie zamówienia zobowiązani są do zapoznania się z treścią wyjaśnień zamieszczanych na 
stronie internetowej, na której udostępniono specyfikację. 

6) Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości 
dotyczących treści SWZ. 
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7) W przypadku gdy zmiany treści SWZ jest istotna dla sporządzenia oferty lub wymagają od 
Wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą SWZ i przygotowanie ofert, 
Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny na ich przygotowanie (art.286 
ust.3 ustawy Pzp). 

8) W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, 
jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie 
Zamawiającego. 

 
13. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z Wykonawcami. 
1) Osobami uprawnionymi do komunikowania się z wykonawcami są: 

a) Joanna Łabieniec – zastępca Dyrektora w Domu pomocy Społecznej,  
e-mail: labieniec@dps.bialystok.pl, 

b) Krzysztof Kisło – kierownik Działu Gospodarczego w Domu pomocy Społecznej,  
e-mail: krzysztof@dps.bialystok.pl.  

2) Informacje oraz wszelką korespondencję należy przekazywać w sposób określony w pkt 10 SWZ. 
 
14. Termin związania ofertą. 
1) Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert: 30 dni. 
2) Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, przy czym 

pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert. 
3) Zgodnie z art. 307 ust. 2 ustawy Pzp W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi 

przed upływem terminu związania ofertą określonego w dokumentach zamówienia, zamawiający 
przed upływem terminu związania ofertą, zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie 
zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. 

4) Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w art. 307 ust. 2 ustawy Pzp, wymaga 
złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu 
związania ofertą. 

 
15. Opis sposobu przygotowania oferty. 
1) Oferta ma być sporządzona w języku polskim zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej SWZ. 

Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, 
z zastrzeżeniem pkt 9.4 lit b niniejszej SWZ. 

2) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
3) Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami zamawiającego określonymi w dokumentach 

zamówienia. 
4) Zgodnie z art. 63 ust. 2 ustawy Pzp - ofertę (formularz oferty wraz formularzem specyfikacji 

cenowej) oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, składa się, pod rygorem 
nieważności, w formie elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym lub w postaci 
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do 
reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie 
rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie. Środkiem komunikacji 
elektronicznej, służącym złożeniu oferty przez Wykonawcę, jest jego prawidłowe złożenie na 
Platformy miniPortal dostępnej pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl oraz e-Puap 
/dpsbialystok/SkrytkaESP. 
Kwalifikowany podpis elektroniczny powinien być wystawiony przez dostawcę kwalifikowanej 
usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne – podpis elektroniczny, 
spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. „ o usługach 
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zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2020.0.1173) oraz przesłane za pośrednictwem 
środków komunikacji elektronicznej 
Podpis zaufany – ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 700, z późn.zm.). 
Podpis osobisty – ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (tekst jednolity Dz.U. z 
2019 r. poz.653, z późn.zm.) 

5) Zgodnie z art. 219 ust. 2 ustawy Pzp Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert 
wycofać ofertę. Wycofanie złożonej oferty za pośrednictwem Platformy Zakupowej zostało opisane 
w „Instrukcji dla Wykonawcy”, dostępnej pod adresem 
https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf.  

6) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formatach danych zgodnych z katalogiem 
formatów wskazanych w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 
2012 r. w sprawie Krajowych Ram lnteroperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów 
publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla 
systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2247), w szczególności: pdf, .docx, .rtf, .xps, 
odt i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym. 

7) Jeżeli na ofertę składa się kilka dokumentów, Wykonawca powinien stworzyć folder, do którego 
przeniesie wszystkie dokumenty oferty, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Zamawiający dopuszcza następujące formaty plików 
zawierających skompresowane dane: .rar, .zip, .7z. 

8) Oferta zostanie sporządzona w języku polskim, zgodnie z treścią Formularza Oferty, którego wzór 
stanowi Załącznik nr 1 do SWZ. W przypadku gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego 
przez Zamawiającego wzoru, w treści oferty należy zamieścić wszystkie informacje wymagane  
w Formularzu Oferty. 

9) Wraz z ofertą (formularz oferty wraz formularzem specyfikacji cenowej) Wykonawca składa także, 
sporządzone w języku polskim: 
a) oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, którego wzór określa Załącznik nr 

2 do SWZ; W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, 
oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców. 

b) pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik; 
pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Dokumenty potwierdzające 
umocowanie do reprezentowania sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz  
z tłumaczeniem na język polski. 

c) następujące przedmiotowe środki dowodowe: 
● zaświadczenie wydane przez Powiatowego Lekarza Weterynarii lub Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego o wdrożeniu i stosowaniu zasad systemu HACCP (lub certyfikat HACCP) zgodnie  
z zapisami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 
171, poz. 1225). 

10) Jeśli Wykonawca składając ofertę wraz z jej załącznikami zamierza zastrzec niektóre informacje  
w nich zawarte, zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, zobowiązany jest nie później 
niż w terminie składania ofert, zastrzec w dokumentach składanych wraz z ofertą, że nie mogą one 
być udostępniane oraz wykazać (załączyć do oferty pisemne uzasadnienie), iż zastrzeżone 
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 
Stosownie do powyższego, jeśli Wykonawca nie dopełni ww. obowiązków wynikających z ustawy, 
Zamawiający będzie miał podstawę uznania, że zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa jest 
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bezskuteczne i w związku z tym potraktuje daną informację, jako niepodlegającą ochronie  
i niestanowiącą tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.  
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. Nr 1913 ze zm.). 
Stosownie do treści § 4 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 roku 
w sprawie w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań 
technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452), 
zwanym dalej „rozporządzeniem ws środków komunikacji elektronicznej”: W przypadku gdy 
dokumenty elektroniczne w postępowaniu lub konkursie, przekazywane przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w 
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, 
przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku. 

11) Do Oferty należy załączyć dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania, zgodny 
 z wymaganiami określonymi w § 6 ust. 1 lub ust. 2 lub ust. 3 rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania 
informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków 
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie 
(Dz. U. z 2020 poz. 2452), lub pełnomocnictwo, zgodne z wymaganiami § 7 rozporządzeniem ws 
środków komunikacji elektronicznej, przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks 
cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740), postanowieniami ustawy Pzp oraz SWZ. 

12) Zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia ws środków komunikacji elektronicznej: W przypadku gdy 
dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio wykonawcy, 
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu 
udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy lub podwykonawcy 
niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, zwane dalej "dokumentami 
potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania", zostały wystawione przez upoważnione 
podmioty inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, 
podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, zwane dalej "upoważnionymi podmiotami", 
jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument. 

13) Stosownie do dyspozycji § 6 ust. 2 rozporządzenia ws środków komunikacji elektronicznej: W 
przypadku gdy dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione 
przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe 
odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 
zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania  
z dokumentem w postaci papierowej. 

14) Zgodnie z § 6 ust. 3 rozporządzenia ws środków komunikacji elektronicznej: Poświadczenia 
zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w § 6 
ust. 2, dokonuje w przypadku: 1) dokumentów potwierdzających umocowanie do 
reprezentowania - odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie dokumentów 
potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą; 2) może 
dokonać również notariusz. 

15) Przez cyfrowe odwzorowanie, o którym mowa w pkt. 13 oraz w innych postanowieniach SWZ, 
należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci 
papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności 
bezpośredniego dostępu do oryginału. 
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16) W myśl § 7 ust. 1 rozporządzenia ws środków komunikacji elektronicznej pełnomocnictwo 
przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

17) W przypadku gdy pełnomocnictwo, zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej  
i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu 
opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 
papierowej. 

18) Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej,  
o którym mowa w pkt. 17, dokonuje w przypadku pełnomocnictwa: 1) mocodawca, lub 2) 
notariusz. 

19) Zgodnie z § 8 rozporządzenia ws środków komunikacji elektronicznej, w przypadku 
przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane 
kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty, kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z 
opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

20) W przypadku gdy, dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały 
wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument elektroniczny, przekazuje się 
uwierzytelniony wydruk wizualizacji treści tego dokumentu (§ 9 ust. 5 rozporządzenia ws 
środków komunikacji elektronicznej). 

21) Uwierzytelniony wydruk, o którym mowa w pkt 20, zawiera w szczególności identyfikator 
dokumentu lub datę wydruku, a także własnoręczny podpis odpowiednio wykonawcy, wykonawcy 
wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia, podmiotu udostępniającego zasoby lub 
podwykonawcy albo uczestnika konkursu, potwierdzający zgodność wydruku z treścią dokumentu 
elektronicznego (§ 9 ust. 6 rozporządzenia ws środków komunikacji elektronicznej). 

22) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii, wyłącznie 
wtedy, gdy złożona kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

23) Dokumenty elektroniczne w postępowaniu spełniają łącznie następujące wymagania: 1) są 
utrwalone w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytanie, zapisanie i powielenie, a także 
przekazanie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku 
danych; 2) umożliwiają prezentację treści w postaci elektronicznej, w szczególności przez 
wyświetlenie tej treści na monitorze ekranowym; 3) umożliwiają prezentację treści w postaci 
papierowej, w szczególności za pomocą wydruku; 4) zawierają dane w układzie nie 
pozostawiającym wątpliwości co do treści i kontekstu zapisanych informacji. 

24) Dopuszcza się używanie w oświadczeniach, ofercie oraz innych dokumentach określeń 
obcojęzycznych w zakresie określonym w art. 11 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku 
polskim (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 224 z późn. zm.). 

25) Ofertę wraz z jej załącznikami oraz oświadczeniami i dokumentami, należy złożyć w sposób 
wskazanym w SWZ. 

 
16. Sposób oraz termin składania ofert. 
➢ Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy miniPortal dostępnej pod adresem: 

https://miniportal.uzp.gov.pl/ w postaci elektronicznej. W sposób opisany  
w https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf. 

➢ Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 10 czerwca  2022 r. do 
godziny: 11:00. 
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➢ Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może zmienić ofertę (poprawić, uzupełnić). 
Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wycofać złożoną ofertę. Oferta złożona 
po terminie, zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp zostanie odrzucona. 

 
17. Termin otwarcia ofert 
1) Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 10 czerwca 2022  r. o godzinie: 11:30. 
2) Zamawiający nie przewiduje publicznej sesji otwarcia ofert. 
3) Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć́ na sfinansowanie 
zamówienia. 

4) Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania informacje o: 
1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności 
gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte; 
2) cenach zawartych w ofertach. 

5) W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości 
otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie 
po usunięciu awarii. 

6) Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania. 

 
18. Sposób obliczenia ceny. 
● Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę i przedstawiona na formularzu specyfikacji 

cenowej (Załącznik nr 1 do Formularza Oferty). 
● Cena oferty powinna obejmować wszystkie elementy cenotwórcze realizacji zamówienia, w tym 

warunki i obowiązki umowne. Cena oferty stanowi kwotę wynagrodzenia, jaką Wykonawca chce 
uzyskać za wykonanie całego przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem możliwości dokonania 
zmiany tego wynagrodzenia przewidzianych w przepisach obowiązującego prawa oraz 
przewidzianych w projektowanych postanowienia Umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

● Cena brutto oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę, w oparciu o ceny jednostkowe netto 
przedstawione w kolumnie 6. formularza specyfikacji cenowej (Załącznik Nr 1 do Formularza 
Oferty), zgodnie z zasadą: ilość x cena jedn. netto = wartość netto + VAT = wartość brutto. 

● Wyliczona, zgodnie z pkt 3, cena oferty brutto podana zostaje przez Wykonawcę na platformie 
https://miniportal.uzp.gov.pl/GeneralInformation Wykonawca wpisuje jedynie wartość brutto 
oferty. 

● Wykonawca poda w Formularzu specyfikacji cenowej stawkę podatku od towarów i usług (VAT) 
właściwą dla przedmiotu zamówienia, obowiązującą według stanu prawnego na dzień składania 
ofert. 

● Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia 
między Wykonawcą, a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich. 

● Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do 1 grosza, to znaczy  
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

● Przy wyliczeniu ceny oferty Wykonawca uwzględnia wszystkie wymogi, o których mowa  
w niniejszej SWZ, Wykonawca powinien w cenie oferty ująć wszelkie koszty związane  
z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania 
przedmiotu zamówienia. 

● Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 
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2020 r. poz. 106 z późn. zm.) dla celów stosowania kryterium ceny, Zamawiający dolicza do 
przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, który miałby obowiązek 
rozliczyć. W ofercie, o której mowa w art. 225 ust. ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca ma obowiązek: 
█ poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania  

u zamawiającego obowiązku podatkowego; 
█ wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą 

prowadziły do powstania obowiązku podatkowego; 
█ wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez 

kwoty podatku; 
█ wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie 

miała zastosowanie. 
● Zamawiający informuje, że nie przewiduje możliwości udzielenia Wykonawcy zaliczek na poczet 

wykonania zamówienia. 
 
19. Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów, i sposobu oceny ofert. 
1) Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu. 
2) Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się niżej opisanymi 

kryteriami: 
● pakiet 1 – ryby 

█ Cena - 100% 
● pakiet 2 - mrożonki 

█ Cena - 100% 
● pakiet 3 - pieczywo i ciasta 

█ Cena - 100% 
● pakiet 4 - nabiał 

█ Cena - 100% 
● pakiet 5 - warzywa i owoce 

█ Cena - 100% 
● pakiet 6 - różne produkty spożywcze 

█ Cena - 100% 
3) Przy ocenie ofert wartość wagowa wyrażona w procentach będzie wyrażona w punktach (1% = 1 

pkt). 
4) Oferty oceniane będą według wzoru: 

a) Kryterium „Cena”: 
 

liczba punktów oferty ocenianej = (najniższa cena oferty brutto / cena oferty ocenianej brutto)  
x 100 
Oferta z najniższą ceną uzyska 100 punktów. 

5) W przypadku gdy w postępowaniu przewiduje się możliwość składania oferty w częściach 
(pakietach), każdy pakiet podlegać będzie odrębnej ocenie. 

6) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą łączną liczbę punktów  
w przyjętych w postępowaniu kryteriach. Wszystkie obliczenia zostaną dokonane z dokładnością 
do dwóch miejsc po przecinku. 

7) W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze 
względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wezwie on Wykonawców, którzy 
złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych 
zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen 
wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach. 
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8) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących 
treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy 
są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

9) Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w SWZ. 
10) Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający 

wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym 
przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty. 

11) W przypadku braku zgody, o której mowa w pkt 9, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający 
zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej 
oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania. 

 
20. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
1) Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 pzp, 

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 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 

2) Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, 
o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną 
ofertę. 

3) Zamawiający zaleca zawarcie Umowy w sprawie zamówienia w formie elektronicznej opatrzonej 
podpisem kwalifikowanym (nie dopuszcza się podpisu w osobnym pliku). Zamawiający dopuszcza 
zawarcie umowy w formie pisemnej (papierowej). 

4) Zamawiający zastrzega możliwość podpisania jednej umowy, łączącej realizację kilku lub 
wszystkich części (pakietów) w ramach zamówienia, jeżeli dany Wykonawca zostanie wybrany  
w zakresie więcej niż jednej części (pakietu). 

5) Zamawiający prześle Wykonawcy, za pomocą środków komunikacji elektronicznej umowę  
w sprawie zamówienia publicznego. 

6) Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na warunkach określonych  
w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią Załącznik nr 4 do SWZ. Umowa 
zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty.  

7) Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, to 
Zamawiający może zażądać przed podpisaniem Umowy przedłożenia kopii umowy regulującej ich 
współpracę w zakresie obejmującym wykonanie zamówienia. Z treści powyższej umowy powinno 
w szczególności wynikać: zasady współdziałania, zakres współuczestnictwa i podział obowiązków 
Wykonawców w wykonaniu przedmiotu zamówienia (art. 59 ustawy Pzp). 

8) Zgodnie z art. 252 ust. 2-3 ustawy Pzp Jeżeli termin związania ofertą upłynął przed wyborem 
najkorzystniejszej oferty, zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą 
ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór 
jego oferty. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 2, zamawiający zwraca się o 
wyrażenie takiej zgody do kolejnego wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba 
że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania. 

9) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może dokonać ponownego badania  
i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców oraz wybrać ofertę 
najkorzystniejszą albo unieważnić postępowanie (art. 263 ustawy Pzp). 

10) Zamawiający nie przewiduje dodatkowych formalności. 
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21. Projektowane  postanowienia  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego,  które  zostaną 
wprowadzone do treści tej umowy. 

1) Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną 
wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w załączniku nr 4 do SWZ. 

2) Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego przed zawarciem 
zostaną uzupełnione o niezbędne informacje dotyczące w szczególności Wykonawcy oraz wartości 
umowy. 

 
22. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania. 
1) Wykonawcy oraz innemu podmiotowi przysługują środki ochrony prawnej opisane w Dziale IX 

ustawy Pzp, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść 
szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. 

2) Środki ochrony prawnej wobec Ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 
zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, 
o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych Średnich Przedsiębiorstw. 

3) Odwołanie przysługuje na: 
a) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 
b) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był 

obowiązany na podstawie ustawy; 
4) Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 
5) Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 

odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 
6) Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu 

do jego wniesienia, jeżeli przekazanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego 
wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

7) Odwołanie zawiera: 
a) imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę, numer telefonu oraz adres 

poczty elektronicznej odwołującego oraz imię i nazwisko przedstawiciela (przedstawicieli); 
b) nazwę i siedzibę zamawiającego, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej 

zamawiającego; 
c) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub NIP 

odwołującego będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania albo 
posiada go nie mając takiego obowiązku; 

d) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku – numer w innym 
właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP odwołującego niebędącego osobą fizyczną, który nie 
ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on obowiązany do jego 
posiadania; 

e) określenie przedmiotu zamówienia; 
f) wskazanie numeru ogłoszenia w przypadku zamieszczenia w Biuletynie Zamówień 

Publicznych albo publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej; 
g) wskazanie czynności lub zaniechania czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność 

z przepisami ustawy; 
h) zwięzłe przedstawienie zarzutów; 
i) żądanie co do sposobu rozstrzygnięcia odwołania; 
j) wskazanie okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie odwołania oraz 

dowodów na poparcie przytoczonych okoliczności; 
k) podpis odwołującego albo jego przedstawiciela lub przedstawicieli; 



 
Nr postępowania DGO/341p-1/22 

 
 
 
 

l) wykaz załączników. 
8) Do odwołania dołącza się: 

a) dowód uiszczenia wpisu od odwołania w wymaganej wysokości; 
b) dowód przesłania kopii odwołania zamawiającemu; 
c) dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania odwołującego. 

9) Odwołanie wnosi się w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne,  
w terminie: 

a) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego 
wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej, 

b) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego 
wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a. 

10) Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub 
wobec treści dokumentów zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia 
ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów zamówienia na stronie 
internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne. 

11) Terminy oblicza się według przepisów prawa cywilnego. Jeżeli koniec terminu do wykonania 
czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia 
następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy. 

12) Postępowanie odwoławcze jest prowadzone w języku polskim. Wszystkie dokumenty przedstawia 
się w języku polskim, a jeżeli zostały sporządzone w języku obcym, strona oraz uczestnik 
postępowania odwoławczego, który się na nie powołuje, przedstawia ich tłumaczenie na język 
polski. W uzasadnionych przypadkach Izba może żądać przedstawienia tłumaczenia dokumentu 
na język polski poświadczonego przez tłumacza przysięgłego. 

13) Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej 
albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, 
wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym. 

14) Pisma w formie pisemnej wnosi się za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu 
ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca,  
a pisma w postaci elektronicznej wnosi się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

15) Zgodnie z art. 579 ust. 1 ustawy Pzp na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym 
mowa w art. 519 ust. 1, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje 
skarga do sądu. 

 
23. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach,  

o których mowa w art. 95 ustawy Pzp. 
1) Zamawiający nie określa wymagań w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy,  

w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy Pzp. 
 
24. Wymagania w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp. 
1) Zamawiający nie określa wymagań w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 

pkt 2 ustawy Pzp. 
 
25. Informacje o zastrzeżeniu możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie 

przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp. 
1) Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez 

wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp. 
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26. Wymagania dotyczące wadium. 
1) Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu. 
 
27. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy. 
1) Zamawiający nie przewiduje takiego warunku. 
 
28. Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań. 

1) Zamawiający nie ustala takiego obowiązku. 
 
29. RODO. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych). informuję, 
iż: 

1) administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej ul. Świerkowej 9 15-
328 Białystok 

2) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 
danych osobowych 

4) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej; 
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat 
6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu; prawo 
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania 
(*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej cofnięciem; 

7) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Panu/Pani, iż 
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować 
odmową zawarcia umowy 
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Załącznik nr 1 do SWZ 
 
 
FORMULARZ OFERTY 
 
na 
 

dostawę…………………………………….dla Domu Pomocy 
Społecznej w Białymstoku przy ul. Świerkowej 9 
DGO/341p-1/22 

 
 
 
Ja/my niżej podpisani: 
………………............................................................................................................. 
 
(imię, nazwisko, stanowisko/ podstawa do reprezentacji) 
 
działając w imieniu i na rzecz: 
..................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………… 
 
(pełna nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się  
o udzielenie zamówienia) 
Adres: …………………………………………………………………………………………………… 
 
REGON: ………………………………………… 
NIP: ……………………………………………… 
Nr ident. (np. KRS): ……………………………… 
Tel. ……………………………………………… 
Adres e-mail: ………………………………………………… 
 
(na które Zamawiający ma przesyłać korespondencję) 
 
zgłaszam akces na dostawę, zgodnie z przedstawioną ofertą, według cen jednostkowych netto 
określonych w formularzach specyfikacji cenowej, na następujących zasadach: 
 
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i akceptujemy 

wszystkie warunki w niej zawarte. 
2. Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania  

i złożenia niniejszej oferty. 
3. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą na czas wskazany w SWZ. 
4. Oświadczamy, że termin płatności wynosi 30 dni od daty przyjęcia przez Kancelarię Domu Pomocy 

Społecznej prawidłowo wystawionej faktury. 
 
5. Oświadczamy, że w cenie oferty uwzględnione zostały wszystkie koszty związane z wykonywaniem 

przedmiotu zamówienia, niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu 
zamówienia, w tym koszty transportu. 
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6. Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się do zawarcia umowy  
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

7. Czy Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem? 
☐ Mikroprzedsiębiorstwo 

☐ Małe przedsiębiorstwo 

☐ Średnie przedsiębiorstwo 

☐ jednoosobowa działalność gospodarcza 

☐ osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej 

☐ inny rodzaj: …………………………………………………………………………………………….. 

(proszę o zakreślenie właściwej odpowiedzi) 

Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych  
i średnich przedsiębiorstw (Dz. U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie 
do celów statystycznych. 
✔ Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego 

roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR. 
✔ Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego 

roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. 
✔ Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani 

małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót 
nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów 
EUR. 

8. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO) 
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu 
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 

9. Oświadczamy, że: 
- następujące części zamówienia ………….…………… zamierzamy powierzyć podwykonawcom * 

nazwa podwykonawcy ……………………………………………………… (o ile jest to wiadome) * 
- nie zamierzamy powierzyć podwykonawcom 

10. Oświadczamy, że: 
- wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego * 
- wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego * 

 
w odniesieniu do następujących towarów/ usług (w zależności od przedmiotu zamówienia): 
…………………….. 

 
Wartość towaru/ usług (w zależności od przedmiotu zamówienia) powodująca obowiązek 
podatkowy u Zamawiającego to ………………………. zł netto **. 

 
** dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do wartości 

netto oferty, tj. w przypadku: 
- wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, 
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- mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w 18rt. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów  
i usług, 

- importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez zamawiającego 
przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT. 

11. Oświadczamy, pod groźbą odpowiedzialności karnej (art. 297 KK), że załączone do oferty   
dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert. 

 
 
 

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

podpis elektroniczny 
kwalifikowany 
lub podpis zaufany lub osobisty 
osoby/-ób uprawnionej/-ych 
do reprezentowania Wykonawcy 
lub pełnomocnika 
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Załącznik nr 1 do Formularza Oferty 
Wykonawca: 
 
…………………………………………………… 
 
FORMULARZ SPECYFIKACJI CENOWEJ 
 
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę ……………………………………. dla Domu pomocy Społecznej w 
Białymstoku przy ul. Świerkowej 9 DGO/341p-1/22 przeprowadzonym w trybie podstawowym, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w oparciu 
następujące ceny jednostkowe netto: 
 
Pakiet nr …….-…………………………….*) 

Lp. Asortyment / nazwa handlowa**) Jednostka 
miary 

Ilość Cena jednostkowa 
netto (zł) 

Wartość  
netto (zł) 

VAT 
(%) 

Kwota VAT  
(zł) 

Wartość  
brutto (zł) 

         
         

RAZEM     
 
*) Dla każdego pakietu z osobna. 
**) Dla każdego pakietu z osobna. 
 

………………….................................................... 
podpis elektroniczny kwalifikowany 
lub podpis zaufany lub osobisty 
osoby/-ób uprawnionej/-ych 
do reprezentowania Wykonawcy 
lub pełnomocnika 
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Załącznik nr 2 do SWZ 
 
Wykonawca: 
 
…………………………………………………… 
 
Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art.125 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: Pzp) DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA  
Z POSTĘPOWANIA 
 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę …………………………………. 
dla Domu pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Świerkowej 9 DGO/341p-1/22, prowadzonego 
przez Dom Pomocy Społecznej, oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na 
podstawie art.108 ust.1 ustawy Pzp. 
 
 
 
……………………, dnia………………….r. …………………….................................................. 

podpis elektroniczny kwalifikowany 
lub podpis zaufany lub osobisty 
osoby/-ób uprawnionej/-ych  
do reprezentowania Wykonawcy lub 
pełnomocnika 

 
 
 
Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie 
art.………….ustawy 
 
Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art.108 ust.1 pkt 
1,2,5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art.110 
ust.2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
 
………………………, dnia………………….r. 

 
 

      …………………...................................................
Podpis elektroniczny kwalifikowany 
lub podpis zaufany lub osobisty 
osoby/-ób uprawnionej/-ych 
do reprezentowania Wykonawcy lub 
pełnomocnika 
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Załącznik nr 3 do SWZ 
 
Opis przedmiotu zamówienia 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa …………………………………….. dla Domu Pomocy Społecznej 
w Białymstoku DGO/341p-1/22. 

2. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych na dowolną liczbę części. 
3. Zamówienia podzielono na części: 

● pakiet 1 – ryby, 
● pakiet 2 – mrożonki, 
● pakiet 3 – pieczywo i ciasta, 
● pakiet 4 – nabiał, 
● pakiet 5 – warzywa i owoce, 
● pakiet 6 – różne produkty spożywcze 

4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, na dowolną liczbę części. 
 
Pakiet 1 – ryby 
Lp. 

Asortyment Ilość 
Jednost

ka 
miary 

1. Dorsz atlantycki (Gadus morhua) filet b/sk SHP, 8-16 oz. bez glazury 
bez chemii. Morska produkcja. 

40 kg 

2. Farsz rybny z bramy, miruny (jasny) 35 kg 

3. Filet śledziowy Matias luz Premium a 5 kg 50 kg 

4. Filet z makreli w oleju 170g konserwa 70 szt. 

5. Filet z makreli w pomidorach 170g konserwa 70 szt. 

6. Filet zapiekany z serem (min 44 % ryby) 60 kg 

7. Mintaj (Theragra chalcogramma) filet b/s SHP, 6-8 oz. bez glazury, bez 
chemii. 

25 kg 

8. Miruna (Macruronus novaezelandiae) filet z/s SHP, bez glazury 8-12 
oz. Morska produkcja  

140 kg 

9. Morszczuk (Merluccius hubsi) filet b/s SHP, bez glazury, Argentyna 
300-400 g. Morska produkcja 

10 kg 

10. Opiekane rolmopsy śledziowe w galarecie min (50% ryby) 20 kg 

11. Opiekane rolmopsy śledziowe w sosie pomidorowym min (50% ryby) 50 kg 

12. Pasty kanapkowe 80 g z dodatkiem ryb, grzybów Pastella Lisner 450 szt. 

13. Ryba faszerowana w galarecie 260 g 280 szt. 

14. Sałatki śledziowe 150 g 280 szt. 
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15. Tuńczyk kawałki w oleju 170 g 150 szt. 

16. Makrela wędzona 300-500 g 2 kg 

 
Pakiet 2 - mrożonki 

Lp. Asortyment ilość Jednostka 
miary 

1. Ananas mrożony  kostka 1 kg 

2. Brokuły op. 2,5 kg 180 kg 

3. Brukselka 1 kg 

4. Brzoskwinia kostka op. 1 kg 10 kg 

5. Bukiet królewski(3 składnikowy) op.2,5 kg 90 kg 

6. Cukinia plastry falista op. 2,5 kg 3 kg 

7. Dynia mrożona kostka op.2,5 kg 3 kg 

8. Fasola szparagowa mrożona żółta cięta  op. 2,5 kg 30 kg 

9. Fasolka szparagowa mrożona zielona op. 2,5 kg 70 kg 

10. Groszek zielony op. 2,5 kg 10 kg 

11. Kalafior mrożony op. 2,5 kg 140 kg 

12. Kartacze z mięsem 100 kg 

13. Knedle z owocami- różne 20 kg 

14. Malina mrożona 1 kg 

15. Marchew kostka op. 2,5 kg 10 kg 

16. Mieszanka 7 skład. op. 2,5 kg 50 kg 

17. Mieszanka kompotowa 4 składnikowa op. 2,5 kg 180 kg 

18. Morele  mrożone kostka 2 kg 

19. Papryka trio mrożona 2,5 kg 5 kg 

20. Pierogi z kapustą i grzybami np. Virtu 5 kg 

21. Pierogi z mięsem np. Virtu 5 kg 

22. Pierogi z owocami (truskawka, jagoda, jabłko ) 15 kg 

23. Pierogi z serem np. Virtu 5 kg 
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24. Porzeczka czarna mrożona op. 2,5 kg 310 kg 

25. Pyzy ziemniaczane z mięsem np. Chłodnia Białystok 10 kg 

26. Szpinak mrożony  brykiet op. 2,5 kg 50 kg 

27. Śliwka b/ pestki op. 2,5 kg 5 kg 

28. Truskawki mrożona op. 2,5 kg 120 kg 

29. Warzywa na patelnię z ziemniakami 50 kg 

30. Wiśnie b/pestek op. 2,5 kg 20 kg 

31. Włoszczyzna 3 składnikowa paski op. 2,5 kg 10 kg 

 
Pakiet 3 - pieczywo i ciasta 

Lp. Asortyment Ilość Jednostka 
miary 

1. Chleb baltonowski krojony 600g 4200 szt. 

2. Chleb wileński krojony 400g 750 szt. 

3. Chleb żytni razowy 500g 1000 szt. 

4. Chleb wieloziarnisty krojony 500g 660 szt. 

5. Chleb mieszany pytlowy trzy ziarna 500g.krojony 880 szt. 

6. Chleb mieszany z siemieniem lnianym 500 g krojony 50 szt. 

7. Bułeczki wrocławskie 50 g 12000 szt. 

8. Paluch wyborny 75g 10 szt. 

9. Bułeczki graham 80g 1800 szt. 

10. Bułeczki żytnie 60g 1800 szt. 

11. Chałka zdobna 200g 230 szt. 

12. Pączki w cukrze pudrze 50g 110 szt. 

13. Bułka z marmoladą/ślimak 90g 70 szt. 

14. Paluszki z cynamonem 80g 70 szt. 

15. Wstążka jabłkowa 70 szt. 

16. Bułka z serem 80g 70 szt. 

17. Bułka maślana 30g 60 szt. 
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18. Bułeczka wiejska/ swojska 80g 70 szt. 

19. Bułeczka z żurawiną 40g 90 szt. 

20. Bułeczka babuni z kruszonką 60g 60 szt. 

21. Drożdżówka / Placek z kruszonką ok.320 g 20 szt. 

22. Bułeczki słodkie waniliowe 50g 70 szt. 

23. Bułeczki z budyniem/ lemonka 80g 70 szt. 

24. Cebulak/ Bułka margerita 100 g 60 szt. 

25. Bułeczka jagodzianka 80g 70 szt. 

26. Bułeczka musli 10 szt. 

27. Chleb bezglutenowy codzienny (jasny, ciemny) np. Balviten 1 kg 

28. Ciasto przekładane porzeczkowe 18 kg 

29. Ciasto ”Królewiec” 18 kg 

30. Ptasie mleczko 18 kg 

31. Sernik 20 kg 

32. Ciasto bankietowe 18 kg 

33. Rolada z kremem i galaretką 18 kg 

34. Ciasto krówka 18 kg 

 
Pakiet 4 - nabiał 

Lp. Asortyment Ilość Jednostka 
miary 

1. Drożdże piekarnicze 6 kg 

2. Jogurt kremowy z owocami 122g Fantazja-różne smaki 95 szt. 

3. Jogurt naturalny 150 g 1800 szt. 

4. Jogurt naturalny 350 g 25 szt. 

5. Jogurt owocowy 150 g różne smaki 300 szt. 

6. Jogurt pitny naturalny 250 g 30 szt. 

7. Jogurt pitny smakowy 250 g różne smaki 90 szt. 

8. Jogurt pitny smakowy różne smaki b/ cukru 250g 80 szt. 
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9. Kefir 1,8%-3% tłuszczu 400 g 200 szt. 

10. Margaryna zwykła 250 g 60% tłuszczu 160 szt. 

11. Masło roślinne 250 g 2 szt. 

12. Masło śmietankowe stołowe 200 g 82% tłuszczu 2700 szt. 

13. Mleko 2% luz, opakowanie 5 l 5300 l 

14. Ser Favita 12% tł 270 g 2 szt. 

15. Ser Mozzarella Classic 125 g 2 szt. 

16. Ser pleśniowy  naturalny 125g 10 szt. 

17. Ser żółty  typu holenderskiego 30 kg 

18. Ser żółty lekki 16% tł. W suchej masie 5 kg 

19. Ser żółty rolada ustrzycka 35 kg 

20. Ser żółty typu salami 35 kg 

21. Ser żółty typu szwajcarskiego 35 kg 

22. Serek homogenizowany 150 g - różne smaki 250 szt. 

23. Serek homogenizowany bez laktozy naturalny 150 g 5 szt. 

24. Serek kanapkowy twarogowy 150 g - różne smaki 530 szt. 

25. Serek mascarpone 250 g 2 szt. 

26. Serek mazowiecki topiony kremowy 100g - kiełbaska 130 szt. 

27. Serek topiony 100 g różne smaki 430 szt. 

28. Serek topiony 140 g krążki mix smaków 280 szt. 

29. Serek topiony plastry 130 g - różne smaki 280 szt. 

30. Serek twarogowy ziołowy/ naturalny 150g np. Deliser 120 szt. 

31. Serek wiejski lekki 150 g 60 szt. 

32. Serek wiejski smakowy 150 g 140 szt. 

33. Śmietana 18% 400 g 900 szt. 

34. Śmietanka UHT 30% tł 330 ml 2 szt. 

35. Twaróg capri 35 kg 

36. Twaróg półtłusty, krajanka 380 kg 
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Pakiet 5 - warzywa i owoce 

Lp. Asortyment Ilość Jednostka 
miary 

1. Agrest 2 kg 

2. Arbuz 400 kg 

3. Banany 250 kg 

4. Borówka amerykańska 1 kg 

5. Botwina 5 kg 

6. Brokuł 5 szt. 

7. Brukselka 2 kg 

8. Brzoskwinie 90 kg 

9. Burak ćwikłowy 320 kg 

10. Cebula 350 kg 

11. Cebula czerwona 15 kg 

12. Cytryny 130 kg 

13. Czereśnie 2 kg 

14. Czosnek główka 30 szt. 

15. Fasolka szparagowa 5 kg 

16. Gruszki 140 kg 

17. Jabłka 1000 kg 

18. Kalafior świeży 5 szt. 

19. Kapusta biała 400 kg 

20. Kapusta czerwona 50 kg 

21. Kapusta kwaszona 100 kg 

22. Kapusta młoda 160 szt. 

23. Kapusta pekińska 90 kg 

24. Kiwi 1 kg 

25. Koper 20 kg 
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26. Maliny 1 kg 

27. Mandarynki 30 kg 

28. Marchew 1800 kg 

29. Melon żółty miodowy 2 kg 

30. Morele 2 kg 

31. Natka pietruszki 7 kg 

32. Nektarynki 250 kg 

33. Ogórki gruntowe 280 kg 

34. Ogórki kwaszone 50 kg 

35. Ogórki szklarniowe, sałatkowe 300 kg 

36. Papryka czerwona, żółta 110 kg 

37. Pieczarki 50 kg 

38. Pietruszka korzeń 200 kg 

39. Pomarańcze 70 kg 

40. Pomidory 650 kg 

41. Por 140 kg 

42. Porzeczka czerwona, czarna 5 kg 

43. Przyprawa-koper do ogórków 30 szt. 

44. Roszponka 1 kg 

45. Rukola 1 kg 

46. Rzepa sopel 60 kg 

47. Rzodkiewka 350 szt. 

48. Sałata lodowa 180 szt. 

49. Sałata mix 3 szt. 

50. Sałata zielona 480 szt. 

51. Seler korzeń 300 kg 

52. Seler naciowy 1 kg 
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53. Szczypior 350 szt. 

54. Szpinak 2 kg 

55. Śliwki 100 kg 

56. Truskawki 300 kg 

57. Winogrona 2 kg 

58. Wiśnie 60 kg 

59. Ziemniaki 6800 kg 

60. Ziemniaki młode 2900 kg 

 
Pakiet 6 -  różne produkty spożywcze 

Lp. Asortyment Ilość  Jednostka 
miary 

1. Ananas puszka plastry 580 g 40 szt. 

2. Baton bezglutenowy Raw 50 g 2 szt. 

3. Baton owocowy bez cukru Raw 35 g 480 szt. 

4. Bazylia 10 g 10 szt. 

5. Beskidzkie mini krakersy 100 g 200 szt. 

6. Biszkopty b/ cukru 100 g np.. Mamut 100 szt. 

7. Biszkopty bezglutenowe 85 g 2 szt. 

8. Biszkopty Leonki 90g 380 szt. 

9. Brzoskwinia w syropie puszka 850 g 3 szt. 

10. Budyń bez cukru 500 g różne smaki  10 kg 

11. Bułka tarta 500 g 60 kg 

12. Bułka tarta bezglutenowa 500 g np. Belviten 2 kg 

13. Chrupki kukurydziane 100 g typu Flips 40 szt. 

14. Chrupki kukurydziane 100 g typu Flips truskawkowe 70 szt. 

15. Chrzan delikatesowy Mosso 250 g lub Laskol 150 szt. 

16. Ciasteczka maślane b/cukru 125 g np. Jutrzenka 10 szt. 

17. Ciasteczka owsiane bez cukru 150 g np.. Ania  40 szt. 
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18. Ciasteczka śniadaniowe b/ cukru Sante 50 g – różne  500 szt. 

19. Ciastka korzenne lub miodowe lub pierniki toruńskie z polewą lub 
nadziewane 

3 kg 

20. Ciastka kruche z marmoladą, z polewą lukrową lub polewą 
czekoladową 

5 
 

kg 

21. Ciastka maślane niskobiałkowe 150g 3 szt. 

22. Ciastka w polewie czekoladowej biszkoptowe lub herbatniki 5 kg 

23. Cieciorka konserwowa 400g 5 szt. 

24. Cukier 1 kg 1100 kg 

25. Cukier puder 400g 2 kg 

26. Cukier waniliowy ok.30g 70 szt. 

27. Cynamon 20g 10 szt. 

28. Czosnek granulowany 20g 60 szt. 

29. Ćwikła z chrzanem 300 g Laskol  150 szt. 

30. Dżem bez cukru na fruktozie(dla diabetyków) 200g  60 szt. 

31. Dżem owocowy na 1 osobę 25g  800 szt. 

32. Fasola biała 400g drobna, średnia 30 kg 

33. Fasola biała konserwowa 400 g 5 szt. 

34. Fasola czerwona konserwowa 400g 40 szt. 

35. Galaretka owocowa różne smaki 75g 400 szt. 

36. Galaretka owocowa bez cukru 75g 130 szt. 

37. Gałka muszkatołowa mielona 10 g 5 szt. 

38. Gofry 250g(6 szt) np. Dane Cake 80 szt. 

39. Gofry naturalne b/ cukru 65 g np.. Ania 40 szt. 

40. Goździki 10 g 5 szt. 

41. Groch połówki 400g 30 kg 

42. Groszek konserwowy Kotlin 400g 110 szt. 

43. Grześki truskawkowe, śmietankowe 26g bez polewy 350 szt. 

44. Herbata czarna liściasta 100 g - Assam 350 szt. 
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45. Herbata czarna liściasta 100g Lipton 5 szt. 

46. Herbatniki 50g typu Krakus, Szkolne 300 szt. 

47. Herbatniki Be-be 16 g 300 szt. 

48. Herbatniki bez cukru  135g 40 szt. 

49. Kakao 100g Wedel 25 szt. 

50. Kasza gryczana prażona 1 kg 50 kg 

51. Kasza jaglana 13 kg 

52. Kasza jęczmienna 1 kg 40 kg 

53. Kasza kus- kus 30 kg 

54. Kasza manna 1 kg 90 kg 

55. Kasza pęczak 1kg 40 kg 

56. Kaszka ryżowa bezmleczna, kleik bez cukru 160 g 10 szt. 

57. Kawa Inka 150g 250 szt. 

58. Ketchup 500g łagodny Pudliszki 100 szt. 

59. Kisiel 500g bez cukru różne smaki 30 szt. 

60. Koncentrat barszcz czerwony Krakus 300ml 20 szt. 

61. Koncentrat pomidorowy 30% 200g Dawton 10 szt. 

62. Koncentrat pomidorowy 30% 900g MK 65 szt. 

63. Koncentrat żurek Krakus 300ml 3 szt. 

64. Kostki rosołowe 60g drobiowe, 450 szt. 

65. Kostki rosołowe wołowe 60 g 50 szt. 

66. Kukurydza konserwowa Dafton 400g 110 szt. 

67. Kwasek cytrynowy 20g 100 szt. 

68. Liść laurowy 10g 90 szt. 

69. Lu Petitki Lubisie różne 30g 220 szt. 

70. Majeranek 15g 90 szt. 

71. Majonez minimum 60% tłuszczu 900 ml Mosso 100 szt. 

72. Makaron 1 kg "Polskie Młyny" 100% pszenicy durum 140 kg 
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73. Makaron 1 kg "Polskie Młyny" żytni 5 kg 

74. Makaron 1kg Lubella 100% pszenicy durum różny 140 kg 

75. Makaron bezglutenowy różny 1 kg 

76. Mamutki – ciastka biszkoptowe b/cukru 20g 40 szt. 

77. Marmolada wieloowocowa ,tradycyjna 1000 g 2 kg 

78. Wafelek waniliowy b/cukru 30 g np. Wedel 60 szt. 

79. Mąka 1 kg typ 450 tortowa 450 kg 

80. Mąka bezglutenowa uniwersalna 2 kg 

81. Mąka kukurydziana 2 kg 

82. Mąka ryżowa 2 kg 

83. Mąka ziemniaczana 1 kg 10 kg 

84. Mieszanka czekoladowa- cukierki w polewie z zawartością 22% 
czekolady 

5 kg 

85. Mieszanka owocowa, cukierki nadziewane 5 kg 

86. Mini wafelki 150g b/cukru 100 szt. 

87. Miód naturalny 1 kg 25 szt. 

88. Miód naturalny pszczeli na 1 osobę 25g 700 szt. 

89. Mleko niesłodzone zagęszczane 7,5% tłuszczu 500ml  2 szt. 

90. Morele suszone 200g 5 szt. 

91. Musztarda 180g chrzanowa, miodowa, stołowa Rolewski-łagodna 150 szt. 

92. Ocet 10% spirytusowy 0,5 l 25 szt. 

93. Ogórki korniszony w słoikach 0,9 l. 180 szt. 

94. Olej rzepakowy 100% 1L- rafinowany 480 szt. 

95. Orzechy włoskie 100g 2 szt. 

96. Papryka ostra 20 g 10 szt. 

97. Papryka słodka 20 g 50 szt. 

98. Pestki słonecznika 200 szt 2 szt. 

99. Pieczywa chrupki Sonko bez cukru 170 g - różne 5 szt. 
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100. Pieprz cytrynowy mielony 20g 20 szt. 

101. Pieprz naturalny czarny 20g 100 szt. 

102. Pieprz ziołowy 15g 150 szt. 

103. Płatki jęczmienne błyskawiczne 500g 70 kg 

104. Płatki kukurydziane bezglutenowe 500 g Nestle 3 szt. 

105. Płatki migdałów 100 g 2 szt. 

106. Płatki owsiane bez glutenowe 500 g 2 kg 

107. Płatki owsiane zwykłe 500 g 130 kg 

108. Płatki ryżowe 400 g 70 kg 

109. Proszek do pieczenia 30 g 10 szt. 

110. Przyprawa curry 20g 10 szt. 

111. Przyprawa do flaków 20g 20 szt. 

112. Przyprawa sucha Kucharek 1kg  50 kg 

113. Przyprawa w płynie 1L Winiary 20 szt. 

114. Rodzynki 200g 7 kg 

115. Ryż biały długoziarnisty 1 kg 70 kg 

116. Słodzik Stewia – 200 tabletek 10 szt. 

117. Słomka ptysiowa b/ cukru 30g 40 szt. 

118. Soczek owocowo-warzywny 300 g bez cukru 250 szt. 

119. Soczek owocowy 300g bez cukru  250 szt. 

120. Soczek owocowy bez cukru 200 ml 850 szt. 

121. Soczek warzywny pomidorowy bez cukru 300g 600 szt. 

122. Soczek warzywny z buraka 300g bez cukru 500 szt. 

123. Soczek wielowarzywny bez cukru 250 ml 600 szt. 

124. Soczewica czerwona 350g 30 kg 

125. Soda oczyszczona do celów spożywczych 50g 5 szt. 

126. Sos czosnkowy np. Mosso 250 ml 100 szt. 

127. Sos ogrodowy 700g Knor 3 szt. 
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128. Sos tatarski np. Mosso 260 ml 100 szt. 

129. Sól 1kg różna 110 kg 

130. Syrop owocowy 430ml Paola, Gellwe, Łowicz – porzeczka, wiśnia, 
malina, truskawka 

230 szt. 

131. Szczaw konserwowy 290g.Laskol 90 szt. 

132. Śliwka kalifornijska 200g 20 szt. 

133. Wafle bez cukru listki nyskie 38g 100 szt. 

134. Wafle ryżowe 130 g typu Sonko 5 szt. 

135. Wafle śmietankowe, orzechowe ,o smaku chałwy, z nadzieniem 
owocowym lub kisielu 

5 kg 

136.  Ziele angielskie 15g 80 szt. 

137. Zioła prowansalskie 10g 5 szt. 

138. Zupa ogonowa 500g Knorr 25 szt. 

139. Żelatyna spożywcza zwykła wp. 50g 50 szt. 

140. Herbata owocowa 100 g hibiskus luz 20 szt. 

141. Papryka konserwowa 720g 100 szt. 

142. Pasztet białostocki z drobiem 100g 90 szt. 

143. Szynka wieprzowa konserwowa -konserwa 110g 90 szt. 

144. Żurawina suszona 200g 15 szt. 

145. Śliwka w czekoladzie 5 kg 

146. Paluszki słone 70 g 130 szt. 

147. Precelki lajkonik 130 g 80 szt. 

148. Słomka ptysiowa 200 g 50 szt. 

 
 
Wymagania jakościowe – Pakiet 1 - ryby 
Produkty objęte dostawą powinny spełniać wymogi sanitarno-epidemiologiczne i zasady systemu 
HACCP w zakładach żywienia zbiorowego między innymi: Posiadać odpowiednie specyfikacje 
jakościowe lub atesty, Posiadać odpowiednie oznakowanie, czyli datę minimalnej trwałości i termin 
przydatności do spożycia, Opakowania ryb przetworzonych, muszą być znakowane i etykietowane. 
Posiadać odpowiedni system przewożenia towarów – zachowanie rozdzielności transportu, Posiadać 
odpowiednią temperaturę podczas transportu i warunki sanitarne pojazdu, Transport oferowanych 
produktów musi odpowiadać wymaganiom sanitarnym dotyczącym środków transportu żywności 
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określonych przepisami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku żywności i żywienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 
2021 z poźń. zm.). Do każdej dostawy należy dostarczyć dokument HDI.  
 
Wymagania jakościowe – Pakiet 2 - mrożonki 
Produkty objęte dostawą powinny spełniać wymogi sanitarno-epidemiologiczne i zasady systemu 
HACCP w zakładach żywienia zbiorowego między innymi: Posiadać odpowiednie specyfikacje 
jakościowe lub atesty, Posiadać odpowiednie oznakowanie, czyli datę minimalnej trwałości i termin 
przydatności do spożycia. Opakowania mrożonek muszą być znakowane i etykietowane. Posiadać 
odpowiedni system przewożenia towarów – zachowanie rozdzielności transportu, Posiadać 
odpowiednią temperaturę podczas transportu i warunki sanitarne pojazdu, Transport oferowanych 
produktów musi odpowiadać wymaganiom sanitarnym dotyczącym środków transportu żywności 
określonych przepisami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku żywności i żywienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 
2021 z późn. zm.).  
 
Wymagania jakościowe – Pakiet 3 - pieczywo 
Pieczywo powinno być świeże, bez zniekształceń o smaku oraz obcych zanieczyszczeń i zapachu 
właściwym dla danego rodzaju pieczywa.  
 
Wymagania jakościowe – Pakiet 4 - nabiał 
Produkty objęte dostawą powinny spełniać wymogi sanitarno-epidemiologiczne i zasady systemu 
HACCP w zakładach żywienia zbiorowego między innymi: Posiadać odpowiednie specyfikacje 
jakościowe lub atesty, Posiadać odpowiednie oznakowanie, czyli datę minimalnej trwałości i termin 
przydatności do spożycia. Produkty powinny być dostarczone w oryginalnych opakowaniach  
z wyraźnie określonym terminem przydatności do spożycia. Termin przydatności do spożycia nie 
może być krótszy niż połowa okresu przydatności do spożycia przewidzianego przepisami prawa 
danego produktu. Nabiał powinien być dostarczony w sposób zapewniający utrzymanie ciągu 
chłodniczego z monitorowaniem temperatury transportowanego towaru od dostawcy do odbiorcy. Do 
każdej dostawy należy dostarczyć dokument HDI.  
 
Wymagania jakościowe – Pakiet 5 - warzywa i owoce 

1. Zamawiający wymaga w języku polskim, znakowania i etykietowania, świeżych owoców  
i warzyw objętych normami handlowymi. 

2. Dostawa warzyw i owoców obejmuje dostarczenie ich przez Wykonawcę własnym 
transportem do siedziby Zamawiającego oraz wstawienie do magazynu żywnościowego.  

3. Produkty objęte dostawą powinny spełniać wymogi sanitarno-epidemiologiczne i zasady 
systemu HACCP w zakładach żywienia zbiorowego między innymi:  

● Posiadać odpowiednie specyfikacje jakościowe lub atesty, 
● Posiadać odpowiednie oznakowanie, czyli datę minimalnej trwałości i termin przydatności do 

spożycia, Opakowania warzyw i owoców muszą być znakowane i etykietowane.  
● Posiadać odpowiedni system przewożenia towarów – zachowanie rozdzielności transportu,  
● Posiadać odpowiednią temperaturę podczas transportu i warunki sanitarne pojazdu,  
● Muszą odpowiadać normom jakościowym a w przypadku warzyw i owoców świeżych muszą 

być klasy I, którą określa Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) Nr 543/2011 z dnia  
7 czerwca 2011 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady Europy 
(WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz sektora przetworzonych 
owoców i warzyw.  
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● Transport oferowanych produktów musi odpowiadać wymaganiom sanitarnym dotyczącym 
środków transportu żywności określonych przepisami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku 
żywności i żywienia (Dz. U. z 2017 r. poz.149). 

 
Wymagania jakościowe – Pakiet 6 - różne produkty spożywcze 
Wymagane jest aby produkty suche miały konsystencję sypką, były bez zbryleń, bez dodatkowych 
aromatów, pakowane były w torebki, opakowanie ma być nienaruszone, wolne od zanieczyszczeń 
biologicznych i szkodników i ich pozostałości, oznakowane danymi producenta i terminem ważności. 
Inne produkty powinny być zapakowane hermetycznie, oleje, przyprawy itp. powinny mieć 
oznakowanie i czytelny termin przydatności do spożycia. 
 
Dostawy – Pakiet 1 - ryby 
Dostawy realizowane będą, zgodnie ze złożonymi zamówieniami, w zależności od potrzeb 
Zamawiającego min. 3 razy w miesiącu, w dni robocze w godzinach porannych (8.00 – 14.00).  
W wyjątkowych sytuacjach Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamówienia dostawy w dogodnym 
dla siebie terminie. 
 
Dostawy – Pakiet 2 - mrożonki 
Dostawy realizowane będą, zgodnie ze złożonymi zamówieniami, w zależności od potrzeb 
Zamawiającego min. 3 razy w miesiącu, w dni robocze w godzinach porannych (8.00 – 14.00).  
W wyjątkowych sytuacjach Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamówienia dostawy w dogodnym 
dla siebie terminie. 
 
Dostawy – Pakiet 3 - pieczywo 
Dostawy realizowane będą, zgodnie ze złożonymi zamówieniami, w zależności od potrzeb 
Zamawiającego od poniedziałku do soboty wyłączając dni świąteczne do godziny 5.30.  
W wyjątkowych sytuacjach Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamówienia dostawy w dogodnym 
dla siebie terminie. 
 
Dostawy – Pakiet 4 - nabiał 
Dostawy realizowane będą, zgodnie ze złożonymi zamówieniami, w zależności od potrzeb 
Zamawiającego od poniedziałku do soboty wyłączając dni świąteczne do godziny 5.30.  
W wyjątkowych sytuacjach Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamówienia dostawy w dogodnym 
dla siebie terminie. 
 
Dostawy – Pakiet 5 - warzywa i owoce 
Dostawy realizowane będą, zgodnie ze złożonymi zamówieniami, w zależności od potrzeb 
Zamawiającego min. 3 razy w tygodniu, w dni robocze w godzinach porannych (8.00 – 10.00).  
W wyjątkowych sytuacjach Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamówienia dostawy w dogodnym 
dla siebie terminie. 
 
 
Dostawy – Pakiet 6 - różne produkty spożywcze 
Dostawy realizowane będą, zgodnie ze złożonymi zamówieniami, w zależności od potrzeb 
Zamawiającego min. 1 raz w tygodniu, w dni robocze w godzinach porannych (8.00 – 14.00).  
W wyjątkowych sytuacjach Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamówienia dostawy w dogodnym 
dla siebie terminie. 
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Załącznik nr 4 do SWZ 
 

UMOWA NR ……../….../DPSS 

 
zawarta dnia ........................... r. pomiędzy: Miastem Białystok – Domem Pomocy Społecznej z siedzibą 
przy ul. Świerkowej 9, 15-328 Białystok, NIP 966 211 72 20 
reprezentowanym przez: 
Karola Kossakowskiego – Dyrektora Domu Pomocy Społecznej 
a  
firmą: …………………………………………………………………………………………………... 
ul. ………………………………., …….………………..…, wpisaną  do Centralnej Ewidencji i Informacji o 
Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej w dniu ………………… r.,  NIP: …………………., REGON: 
……………………. 
zwaną w treści umowy Wykonawcą, reprezentowaną przez: 
…………………………………………………………… 
 

Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy w trybie 
podstawowym, bez przeprowadzania negocjacji z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 11 
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.1129 z poźn. zm.) złożonej 
zgodnie załącznikiem A do SWZ stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej umowy 

§1 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa ………………………………………., zgodnie z ofertą wykonawcy 
Załącznik nr 1  stanowiącą załącznik nr 1 do umowy oraz zgodnie z cenami Wykonawcy 
zawartymi w Załączniku nr 1 do Formularza oferty stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej 
umowy. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo realizowania zamówień w ilościach uzależnionych od 
rzeczywistych potrzeb. 

3. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot i warunki realizacji niniejszej umowy są zgodne  
z obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie. 

 
§2 

1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji dostaw z rozładunkiem, które odbywać się będą  
w ilościach wskazanych w zamówieniu złożonym przez Zamawiającego faksem lub telefonicznie. 

2. Przez wykonanie zamówienia rozumie się dostarczenie przedmiotu umowy, określonego w §1 na 
koszt Wykonawcy do siedziby Domu Pomocy Społecznej znajdującej się w Białymstoku przy ul. 
Świerkowej 9. 

3. Artykuły …………………………. mają być dostarczone od ……………………………… do …………………………. do 
godziny ………. ,wyłączając niedziele i dni ustawowo wolne od pracy. 

4. Rozładunek dostarczonych artykułów ……………………. odbywać się będzie 
………………………………………. . 

5. Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia …………….. w pojemnikach ………………….. przeznaczonych 
do tego celu, które będą użytkowane bez kosztowo przez Zamawiającego i zwracane przy kolejnej 
dostawie ………………………… . 

6. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia właściwie opakowany na własny koszt i ryzyko  do 
siedziby Zamawiającego. 

7. Wykonawca zapewnia terminowość dostaw. 
8. Wykonawca zapewni okres przydatności do użycia/spożycia* artykułów/środków* spożywczych 

zgodny z wymaganiami szczegółowymi. 
9. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot zamówienia jest wolny od wad. 
10. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot i warunki realizacji niniejszej umowy są zgodne z ustawą  

z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U.2020 poz. 2021 z późn. zm) 
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oraz  
z innymi obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie. 

11. Wykonawca zobowiązuje się: 
1) uzupełnić braki ilościowe — jeżeli takie zostaną stwierdzone przez Zamawiającego w otrzymanym 

towarze w terminie do ……………… godzin .; 
2) wymienić wadliwy towar na wolny od wad w terminie do ……… godzin od chwili zawiadomienia 

przez Zamawiającego na swój koszt. 
12. Zamawiający może odmówić przyjęcia dostawy, jeżeli: 
1) jakikolwiek element przedmiotu zamówienia nie będzie oryginalnie zapakowany i oznaczony 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
2) opakowanie będzie naruszone; 
3) dostarczony asortyment nie będzie zgodny z przedmiotem zamówienia. 
13. Do rozliczeń za wykonane dostawy stosuje się stawkę podatku VAT wynikającą z przepisów 

obowiązujących w dniu wystawienia faktury. Ewentualna zmiana umowy w zakresie stawki 
podatku VAT nastąpi z dniem wejścia w życie aktu prawnego określającego zmianę stawki VAT w 
zakresie objętym przedmiotem umowy. Wykonawca zastosuje stawkę nowo obowiązującą, przy 
czym podwyżka cen nie może być wyższa niż współczynnik zmiany VAT. 

14. Zamawiający zastrzega sobie płynność cenową w przypadku spadku cen zamawianych 
produktów zgodnie z wykazem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej umowy. Wykonawca 
zobowiązany będzie do ich obniżenia także w stosunku do naszych zamówień. 

15. Ewentualny wzrost wynagrodzenia jest możliwy za obopólną zgodą, na pisemny wniosek 
Wykonawcy lub Zamawiającego, nie wcześniej niż 2 miesiące po podpisaniu umowy: 
a) raz w okresie obowiązywania umowy, w wysokości nie większej niż średnioroczny wskaźnik 

wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych,  
b) w przypadku okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

§3 

Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie, o którym mowa w § 1 w terminie 
 od ………………… do ………………….. . 

§4 

1. Za realizację przedmiotu zamówienia Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy 
wynagrodzenie zgodne z cenami Wykonawcy zawartymi w załączniku B do SWZ stanowiącym 
załącznik Nr 2 do niniejszej umowy, które stanowią podstawę do rozliczeń finansowych między 
stronami. 

2. Przedmiot umowy rozliczany będzie na podstawie faktur częściowych za poszczególne dostawy  
w oparciu o ceny jednostkowe, niezmienne przez okres obowiązywania umowy. 

3. Wynagrodzenie wymienione w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca 
z tytułu należytej i zgodnej z niniejszą umową oraz obowiązującymi przepisami realizacji 
przedmiotu zamówienia. 

4. Maksymalna wartość umowy nie przekroczy kwoty ………………………………. brutto. 
 

§5 

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za dostarczony towar ustaloną cenę przelewem na konto 
Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 
wystawionej faktury VAT. 

2. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
3. Faktury wystawiane przez Wykonawcę powinny zawierać dane: 

  
„NABYWCA: MIASTO BIAŁYSTOK 
UL. SŁONIMSKA 1, I5-950 BIAŁYSTOK 
NIP: 966 211 72 20 
ODBIORCA: Dom Pomocy Społecznej w Białymstoku 
ul. Świerkowa 9, 15-328 Białystok”. 
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4. ,,Wykonawca, zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu  

w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie 
publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666) ma możliwość przesyłania ustrukturyzowanych 
faktur elektronicznych drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Elektronicznego 
Fakturowania. Zamawiający posiada konto na platformie nr PEPPOL: 5420304637. Jednocześnie 
Zamawiający nie dopuszcza wysyłania i odbierania za pośrednictwem platformy innych 
ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych z wyjątkiem faktur korygujących." 

5. Zamawiający oświadcza, że płatność za fakturę wystawioną przez Wykonawcę będzie dokonywana 
na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej 
płatności. 

6. Wykonawca oświadcza, iż posiada rachunek VAT. 
7. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy Wykonawcy, widnieje na wykazie podmiotów 

prowadzonych przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, a w przypadku dokonania zmiany 
tego  rachunku, zobowiązuje się na piśmie, poinformować Zamawiającego, w celu zweryfikowania 
zapisów umowy.  

8. Naczelnikiem Urzędu Skarbowego właściwym dla Wykonawcy jest: 
…………………………………………………… 

 

§ 6 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 
o wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim 
przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne z tytułu wykonania 
udokumentowanej części umowy. 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli Wykonawca nie wywiązuje się ze świadczonych 
dostaw zgodnie z umową lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne. 

 
§ 7 

1. Strony ustalają następujące kary umowne: 
1) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które odpowiada 

Wykonawca w wysokości 10 % max. wartości umowy brutto; 
2) z tytułu opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 1% wartości dostawy brutto za 

każdy dzień opóźnienia; 
3) W przypadku zwłoki w zapłacie faktur Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe. 
2. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcy przysługuje jedynie wynagrodzenie za wykonaną 

potwierdzoną przez Zamawiającego część umowy. 
3. W sytuacji gdy kary umowne przewidziane w ust. 1 nie pokryją szkody poniesionej przez 

Zamawiającego, Zamawiającemu przysługuje prawo żądania odszkodowania na zasadach ogólnych. 
4. Zamawiający ma prawo potrącania kar umownych, o których mowa w niniejszym paragrafie  

z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża bezwarunkową zgodę. 
5. Łączna wysokość kar umownych (limit), które Zamawiający może naliczyć Wykonawcy z tytułów  

o których mowa w § 7 nie przekroczy 10% wynagrodzenia maksymalnego brutto o którym mowa 
w § 4 umowy. 

 
§ 8 

1. Strony mają obowiązek wzajemnego informowania o wszelkich zmianach statusu prawnego 
swojej firmy, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego i likwidacyjnego. 

2. Ewentualne spory powstałe na tle wykonywania przedmiotu umowy strony rozstrzygać będą 
polubownie. W przypadku braku porozumienia spory rozstrzygane będą przez właściwy dla 
Zamawiającego rzeczowo sąd powszechny. 

§ 9 



 
Nr postępowania DGO/341p-1/22 

 
 
 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych). informuję, iż: 

1)   administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej  
ul. Świerkowej 9 15-328 Białystok 

2)   dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

3)   odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 
danych osobowych 

4)   dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej; 
5)   Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat 
6)   posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu; 
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

7)   ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Panu/Pani, iż 
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

8)      podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może 
skutkować odmową zawarcia umowy 

§ 10 

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne 
w granicach unormowań zawartych w Dziale VII, Rozdział III ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy 
Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 
§ 11 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Zamawiającego 
i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 
*niepotrzebne skreślić 

WYKONAWCA:          ZAMAWIAJĄCY: 

 
 
 
 
 
 


