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Załącznik nr 1 do SIWZ 

O F E R T A 

Ja niżej podpisany ……………………………………………………………………………………………………….…………………………………. 

działając w imieniu i na rzecz …………………………………………………………………………..………………..……………………………. 

                                                                                      (firma i siedziba Wykonawcy) 

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. „Dostawa mięsa, produktów mięsnych i wędlin 

dla Bursy w Zielonej Górze”  oferuję wykonanie zamówienia na następujących warunkach: 

Cena brutto: …………………………………………… złotych. 

Oświadczam, że w pełni zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i uwzględniłem w cenie oferty wszystkie 
uwarunkowania, mogące mieć wpływ na wykonanie przedmiotu zamówienia. 

1) Oświadczam, że zapoznałem się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) udostępnioną przez 
Zamawiającego, nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyłem konieczne informacje potrzebne do właściwego 
przygotowania oferty. 

2) Oświadczam, że składam ofertę we własnym imieniu/jako lider w konsorcjum zarządzanego przez: 
…………………………..…………………………………..…………………..................................................................... (nazwa lidera)*. 
Partnerem w konsorcjum jest: ……………………………………………………………………………… (*niepotrzebne skreślić – w  przypadku braku 

skreślenia Zamawiający uzna, że Wykonawca  złożył ofertę we własnym imieniu) 

3) Oświadczam (my), że zamówienie wykonam samodzielnie bez udziału podwykonawców* / zamówienie wykonam 
przy udziale podwykonawców* w następującym zakresie …………………………………………….……………………………………… 
firmy ………………………………… (*niepotrzebne skreślić – w przypadku braku skreślenia Zamawiający uzna, że Wykonawca wykona zamówienie samodzielnie). 

4)  Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni. 

5) Oświadczam, że zawarty w SIWZ wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku 
wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy na zawartych w nim warunkach, w miejscu i terminie określonym przez 
Zamawiającego. 

6) Oświadczam, że nie uczestniczę w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej przedmiotowego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego. 

7) Oświadczam, iż jestem/nie jestem małym lub średnim przedsiębiorcą. (*niepotrzebne skreślić) 
 
8) Oświadczam(my), że wypełniłem 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. 
 

 

Numer faksu: ………………………………………………………. E-mail: ……………………………………………………….. 

 

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

                   Miejscowość / data                                                            Wykonawca / pełnomocnik Wykonawcy 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 

OŚWIADCZENIE  
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA 

 
 

.............................................................. 
              (pieczęć wykonawcy) 
 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa mięsa, produktów mięsnych  

i wędlin dla Bursy w Zielonej Górze”– ZP/01/2018, prowadzonego przez Bursę w Zielonej Górze, oświadczam,  

co następuje: 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 

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

 
                      (miejscowość i data) 
                               ………………………………………… 

                  (podpis) 

 

Oświadczam (wypełnić jeżeli dotyczy), że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na 

podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w 

art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na 

podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: .....……..………………………………………….. 

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

(miejscowość i data) 
                              ………………………………………… 

                 (podpis)   

    

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE 
SIĘ WYKONAWCA: 
 
Oświadczam (wypełnić jeżeli dotyczy), że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: 

……...…………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ją wykluczeniu 

z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

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

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

             (podpis) 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz 
zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy 
przedstawianiu informacji. 
 
...............................................................                                         

(miejscowość i data)                                                                                                 ……………………………………… 
                                                                                                                                                                                  (podpis) 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 

PEŁNOMOCNICTWO 

 

Niniejszym udzielam/y pełnomocnictwa do działania w imieniu i na rzecz: 

.............................................................................................................................................................................................. 
(imię i nazwisko osoby prowadzącej dział. gosp., jej adres oraz nazwa prowadzonej działalności lub firma i siedziba osoby prawnej) 

i dokonywania następujących czynności: 

1) reprezentowania i składania oświadczeń w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawa 

mięsa, produktów mięsnych i wędlin dla Bursy w Zielonej Górze”– ZP/01/2018, do wysokości odpowiadającej 

cenie oferty, 

2) podpisywania wszelkich dokumentów związanych z postępowaniem określonym w pkt. 1, w tym dokumentów 

ofertowych oraz umowy do wysokości odpowiadającej cenie oferty. 

Pełnomocnictwa udzielam/y: 

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

Wszelką korespondencję należy kierować na adres: 

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

 

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

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

                                                              Wykonawca  
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Załącznik nr 4 do SIWZ 

Umowa nr … / 2018 na wykonanie dostawy 

W dniu ... w Zielonej Górze pomiędzy: 

Miastem Zielona Góra – Bursą w Zielonej Górze (adres: … , NIP: … , REGON … ) reprezentowanym przez: Dyrektora Bursy 

– …  przy kontrasygnacie Głównego Księgowego … , określanym dalej jako: Zamawiający, 

a   

… , określanym dalej jako: Wykonawca; 

Zamawiający i Wykonawca określani dalej jako: strony; 

została zawarta umowa na wykonywanie dostaw (określana dalej jako: umowa) o następującej treści: 

§ 1 

Zamawiający w wyniku przeprowadzonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych przetargu nieograniczonego powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dostawę mięsa, produktów 

mięsnych i wędlin dla Bursy w Zielonej Górze, szczegółowo określonych w formularzu cenowym – załącznik nr 5 do 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) obowiązującej w przedmiotowym postępowaniu, w podanych 

ilościach i cenach. Umowa zostanie wykonana zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ. 

§ 2 

1. Odbiór towaru będzie dokonywany w magazynie Zamawiającego, w oparciu o złożone zamówienie i obowiązujące 

normy jakościowe. 

2. Dla określenia jakości odbieranego towaru Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli przez SANEPID, jakości 

surowców użytych do produkcji, stanu sanitarno-higienicznego pomieszczeń, urządzeń i maszyn produkcyjnych, 

higieny osobistej zatrudnionego personelu, warunków socjalnych, warunków magazynowania surowców i gotowych 

przetworów, sposobu transportu towaru.   

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania w ciągu trwania umowy poboru prób dostarczanego towaru 

oraz ich przebadania na koszt Wykonawcy we właściwym laboratorium celem określenia zgodności towaru z 

normami jakościowymi. Dwukrotny negatywny wynik badanego towaru stanowi podstawę do odstąpienia od 

umowy przez Zamawiającego. 

4. Zamawiający po stwierdzeniu niezgodności ilościowych albo wad jakościowych w momencie dostawy, odmówi 

przyjęcia zakwestionowanej partii towaru i zażąda wymiany na wolny od wad i zgodny ilościowo z pierwotnym 

zamówieniem w terminie do 1 godziny od chwili stwierdzenia nieprawidłowości  w dostawie. W takim przypadku 

Zamawiający nie będzie wszczynał procedury reklamacyjnej. Zamienna partia towaru podlega odbiorowi 

ilościowemu i jakościowemu. 

5. W przypadku dostarczenia towaru niezgodnego z zamówieniem lub niewłaściwej jakości bądź niedostarczenia 

zamówionego towaru a także nie dokonania niezwłocznej jego wymiany na towar właściwy, Zamawiający ma prawo 

dokonania zakupu zamówionego towaru w dowolnej jednostce handlowej. Koszty powstałe z tego tytułu obciążają 

Wykonawcę. 

6. Jeżeli przedstawiciel Wykonawcy nie uzna oceny Zamawiającego co do kwestionowanej ilości towaru i jego jakości, 

Zamawiający odmówi przyjęcia zakwestionowanej partii i rozpocznie procedurę reklamacyjną na podstawie 

sporządzonego protokołu reklamacyjnego, powiadamiając o tym niezwłocznie Wykonawcę. 

7. Jeżeli Wykonawca nie uzna reklamacji, Zamawiający ma prawo do pobrania za pośrednictwem SANEPIDU próby 

towaru i przekazania do zbadania w specjalistycznym laboratorium. Orzeczenie stanowi ostateczną podstawę do 

określenia jakości towaru. Koszty badań laboratoryjnych ponosi strona, która błędnie oceniła jakość Towaru.   

8. W przypadku potwierdzenia słuszności reklamacji zgłoszonej przez Zamawiającego, Wykonawca po uzgodnieniu z 
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Zamawiającym, ustali sposób i termin dostarczenia partii towaru wolnej od wad w terminie 2 dni od daty wydania 

orzeczenia, bez żądania dodatkowych opłat z tego tytułu. Dostarczona partia towaru podlega odbiorowi ilościowemu 

i jakościowemu. 

9. W przypadku braku możliwości dostarczenia partii Towaru wolnej od wad Wykonawca zwróci jego równowartość po 

cenach obowiązujących w umowie. W takim przypadku Zamawiający naliczy kary umowne zgodnie z § 7. 

10.  Jeżeli Wykonawca nie uzna reklamacji, Zamawiający może skierować sprawę na drogę postępowania sądowego. 

§ 3 

1. Termin rozpoczęcia realizacji umowy ustala się na dzień 01 stycznia 2019 r. 

2. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień 31 grudnia 2019 r. 

3. Szczegółowe terminy dostaw Zamawiający będzie podawać Wykonawcy telefonicznie, faksem lub pisemnie.   

4. Dostawy odbywać się będą sukcesywnie, na podstawie zapotrzebowania żądanego asortymentu towaru złożonego 

przez Zamawiającego telefonicznie, faksem lub pisemnie. 

5. Dostawy towaru wymagane są codziennie od poniedziałku do soboty w godz. od 07:30 do godz. 09:00 oraz w 

wyjątkowych sytuacjach drugi raz wciągu dnia po telefonicznym zgłoszeniu do godz. 12:00  przez Zmawiającego. 

6. Wykonawca w wyjątkowej sytuacji dostarczy towar w terminie 3 godzin licząc od momentu zgłoszenia przez 

Zamawiającego. 

7. Strony umowy dopuszczają zmianę godziny dostawy określonych w ust. 5 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym 

pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym (dostawy winny być realizowane w godzinach pracy Zamawiającego).   

8. Jedyną podstawą dokonania każdej dostawy jest złożone przez Zamawiającego zamówienie. 

9. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamówiony towar własnym transportem, na swój koszt do miejsca 

wskazanego przez Zamawiającego, tj. do Bursy w Zielonej Górze, ul. Botaniczna 60. 

10. Dostawa żywności następować będzie w miejscu określonym zgodnie z ust. 9. Zamawiający potwierdzi na piśmie 

przyjęcie dostawy, co jest podstawą uzyskania zapłaty za dostarczenie żywności. 

11. Zakres dostaw będzie zgodny z opisem przedmiotu zamówienia – formularzem cenowym. 

§ 4 

1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy będzie pochodził z bieżącej produkcji, tej samej partii produkcyjnej, 

będzie wytwarzany zgodnie z zasadami GMP (Dobrej Praktyki Produkcyjnej) i dostarczany zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

2. Wykonawca dostarczy towar zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia  

(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1541 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno 

- spożywczych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2212 ze zm.) wraz z aktami wykonawczymi, rozporządzeniami Unii 

Europejskiej, w szczególności rozporządzeniem (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 

kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dziennik Urzędowy UE, wydanie specjalne w języku 

polskim, rozdział 13, tom 34, str. 319.), rozporządzeniem (WE) Nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 

28 stycznia 2002r. ustanawiającym ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd 

ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. U. UE L z dnia 1 

lutego 2002r.) oraz opisem przedmiotu zamówienia zgodnym z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.   

3. Opakowania jednostkowe oraz zbiorowe, powinny być oznakowane i zawierać informacje dotyczące m.in.: nazwy i 

adresu producenta, nazwy dystrybutora, nazwy towaru, jego klasy jakościowej, daty produkcji, terminu przydatności 

do spożycia. Opakowania powinny być wykonane z materiałów przeznaczonych do Kontaktu z żywnością. 

4. Strony ustalają, że jakość towaru odpowiadać będzie wymaganiom Polskich Norm. Wyroby będą oznaczone zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. 

5. Dowóz towaru nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy, ubezpieczonym transportem, do Zamawiającego. 
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6. Wykonawca dostarczy towar transportem przystosowanym do przewozu żywności, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. Wykonawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć towar na czas przewozu i ponosi odpowiedzialność 

za braki i wady powstałe w czasie transportu. 

7. Zawartość zanieczyszczeń w produkcie oraz dozwolonych substancji dodatkowych i substancji pomagających w 

przetwarzaniu, a także wymagania mikrobiologiczne muszą być zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami. 

8. Wykonawca zobowiązuje się, na żądanie Zamawiającego do wymiany towaru jednego rodzaju na inny rodzaj z 

zachowaniem zasady równoważności i równowartości. 

§ 5 

1. Ustala się  wartość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy do kwoty w 

wysokości … zł netto, należny podatek VAT wynosi … zł , wartość brutto wynosi … zł, ( słownie : … ). 

2. Cena określona w ust. 1 stanowi maksymalny limit finansowy, do którego Zamawiający może realizować umowę. 

Ostateczna wartość wynagrodzenia umownego z zastrzeżeniem ust. 1 określona będzie na podstawie rzeczywistych 

ilości dostaw artykułów spożywczych według cen określonych przez Wykonawcę w ofercie. 

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia o 30% wartości brutto umowy w trakcie jej realizacji, a 

Wykonawcy  nie przysługuje z tego tytułu prawo dochodzenia odszkodowania z tytułu utraconych korzyści. 

4. Ustalone wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty Wykonawcy wraz z kosztem transportu, za i rozładunkiem. 

§ 6 

1. Płatność za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi przelewem po każdej dostawie, na podstawie faktur częściowych, 

wystawionych na Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie 14 dni, od 

daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. 

2. Za datę zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 

§ 7 

1. W tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną  w 

wysokości: 

1) 20% wartości brutto umowy określonej w § 5 ust. 1 umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu 

okoliczności, za które odpowiada Wykonawca; 

2) 0,1% wartości brutto umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w realizacji zamówienia, ale nie więcej niż 

50% wartości brutto umowy określonej w § 5 ust. 1 umowy. 

3) 0,1% wartości brutto umowy określonej w § 5 ust. 1 umowy, gdy Zamawiający nie zrealizuje dostawy w terminie  

określonym w § 3 ust. 6 umowy. 

2. Jeżeli szkoda spowodowana niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przekroczy wartość naliczonych 

kar umownych, Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w Kodeksie 

cywilnym. 

3. Wykonawca nie będzie mógł zwolnić się od odpowiedzialności względem Zamawiającego w sytuacji, gdy 

niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę było następstwem niewykonania lub 

nienależytego wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy przez jego kooperantów/ podwykonawców. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia z tytułu 

zrealizowanych dostaw. 

  § 8 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy: 

1) ze skutkiem natychmiastowym – w przypadku trzykrotnego: 

a) niedotrzymania terminów dostaw przez Wykonawcę;   
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b) dostarczenia towaru z brakami ilościowymi i jakościowym; 

2) ze skutkiem natychmiastowym w przypadku dwukrotnego naruszenia norm jakościowych dostarczanego 

towaru. 

2. W razie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie  publicznym, czego nie 

można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu 

interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w 

terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie 

wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy, Strony umowy sporządzają w terminie 2 dni od daty odstąpienia, protokół 

wykonanych dostaw, który stanowić będzie w tym przypadku podstawę do ostatecznego rozliczenia zamówienia. 

4. Odstąpienie od umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej wraz z podaniem uzasadnienia. 

5. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty 

faktur VAT w terminie 10 tygodni od upływu terminu zapłaty określonego w niniejszej umowie. 

§ 9 

Wykonawca jest odpowiedzialny jak za własne zachowanie za działania i zaniechania osób, z których pomocą wykonuje 

przedmiot umowy. 

§ 10 

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić w formie aneksu za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, pod 

rygorem nieważności. 

2. Strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty w zakresie: 

1) w stosunku do terminu realizacji umowy z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie umowy, 

które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron; 

2) w stosunku do osób zmiany osób reprezentujących w przypadku zmian organizacyjnych; 

3) w stosunku do wartości umowy zmiany cen zawartych w ofercie, tj. w formularzu cenowym jedynie w 

udokumentowanych przypadkach, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, to jest: 

a)  zmiana stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, a wartość netto pozostanie bez 

zmian, 

b) zmiana wskaźnika zmiany cen towaru i usług konsumpcyjnych podawanego kwartalnie przez GUS, 

publikowanego w Monitorze Polskim, jednak nie wcześniej niż po jego ogłoszeniu; 

4)  z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez 

Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego. 

3.  Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: 

1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana numeru rachunku 

bankowego; 

2) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między stronami.   

4. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego powierzyć wykonania niniejszej umowy osobie trzeciej. 

§ 11 

1. Przedstawicielem Zamawiającego do stałej obsługi tj. zamówienia towaru, odbioru towaru i sprawdzenie pod 

względem ilościowym i jakościowym zgodnie z zamówieniem jest wyznaczony przez Zamawiającego pracownik: 

Grażyna Sakowska (intendent), tel. (+48) 68  329 97 21, wew. 34. 

2. Przedstawicielem Wykonawcy do stałej obsługi Zamawiającego jest … tel. … 

§ 12  
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1. Dane osób, o których mowa w § 11 ust. 1 i 2 będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji przez te strony 

postanowień zawartych w niniejszej umowie. 

2. Dane, o których mowa w ust. 1 zabezpieczone są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanym dalej RODO. 

3. Strony oświadczają, że stosują środki bezpieczeństwa spełniające wymogi RODO. 

4. Strony, w związku ze obustronnym powierzeniem do przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) 

RODO mają względem siebie wzajemne prawo do kontroli (audytu) zastosowanych środków bezpieczeństwa przy 

przetwarzaniu powierzonych danych osobowych. Przedmiotowa kontrola powinna być realizowana w godzinach 

pracy kontrolowanej strony i z minimum 7 dniowym uprzedzeniem. 

5. Strony zobowiązują się do usunięcie uchybień stwierdzonych podczas kontroli w możliwie najkrótszym terminie, nie 

dłuższym niż 7 dni.  

6. Strony wzajemnie udostępniają wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w 

art. 28 RODO oraz w miarę możliwości pomagają sobie w niezbędnym zakresie wywiązać się z obowiązku 

odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się  obowiązków określonych w art. 32-36 

RODO. 

7. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji danych, materiałów, dokumentów i danych 

osobowych otrzymanych w związku z realizacją niniejszej umowy bez względu na formę ich uzyskania. 

8. Strony zobowiązują się do zapewnienia zachowania poufności osób posiadających dostęp do danych przetwarzanych 

w związku z realizacją umowy. 

9. Strony po zakończenia świadczenia usług związanych z przetwarzaniem, usuwa wszelkie dane osobowe oraz usuwa 

wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie 

danych osobowych. 

10. Strony, w przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych względem powierzonych do przetwarzania 

danych osobowych, bez zbędnej zwłoki informują się o stwierdzonym naruszeniu.  

11. Poufnością objęte są wszelkie informacje, materiały i dane, jakie Wykonawca uzyskał w trakcie wykonywania umowy 

na rzecz Zamawiającego niezależnie od formy ich utrwalenia, lub jej braku.  

12.  Wykorzystywanie, rozpowszechnienie, lub ujawnienie informacji, materiałów i danych objętych poufnością jest 

dopuszczalne jedynie za pisemną, uprzednią zgodą Zamawiającego, chyba że obowiązek ich ujawnienia: 

1) wynika z obowiązujących przepisów prawa; 

2) następuje w związku z żądaniem uprawnionych organów na podstawie obowiązujących przepisów prawa, 

3) informacja została udostępniona publicznie przez Zamawiającego. 

13. Za rozpowszechnienie uważa się także udostępnienie informacji, materiałów i danych, zaniechanie ich zabezpieczenia 

przed dostępem osób trzecich, jak również umyślną ich utratę, lub utratę spowodowaną rażącym niedbalstwem. 

14. Wykonawca nie może utrwalać, zwielokrotniać, kopiować, rozpowszechniać ani w inny sposób przetwarzać 

dostarczonych mu przez Zamawiającego lub stworzonych przez siebie w ramach stosunku pracy informacji, 

materiałów i danych, chyba że rzeczone utrwalenie, zwielokrotnienie, kopiowanie, przetworzenie, lub 

rozpowszechnienie nastąpiło w wykonaniu obowiązków powierzonych na mocy dodatkowych uzgodnień stron na 

piśmie. 

§ 13 

We wszystkich sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego i 

ustawy Prawo zamówień publicznych. Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy strony poddadzą rozstrzygnięciu 

sądu właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

§ 14 

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

Załączniki:   
1. oferta, 
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2. formularz cenowy.    
  
Podpis w imieniu Zamawiającego:     Podpis w imieniu Wykonawcy: 

 

 

 

 

Załącznik nr 5 do SIWZ 

FORMULARZ CENOWY 

Ja (My), niżej podpisany (ni) ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

działając w imieniu i na rzecz :…............................................................................................................................................. 
(pełna nazwa i adres siedziby Wykonawcy) 

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn: „Dostawa mięsa, produktów mięsnych i wędlin dla Bursy 

w Zielonej Górze”  – ZP/01/2018  składam następującą ofertę: 

Lp. 

Nazwa towaru J.m. Ilość  

 

Cena 

jednostkowa 

netto 

produktu/zł 

 

Cena 

jednostkowa  

brutto 

produktu/zł 

Podatek 

VAT % 

 

Wartość 

podatku 

VAT/ zł 

 
 

Wartość 

netto 

pozycji/zł 

 

Wartość 

brutto 

pozycji /zł 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Boczek surowy b/skóry i żeberek. kg 30     
 

      

2 
Boczek wędzony b/skóry i 
żeberek. 

kg 150     
 

      

3 Filet z  indyka  świeży. kg 200     
 

      

4 

Filet z indyka wędzony 
zawierający min. 80% mięsa  
drobiowego i nie więcej niż 10g 
tłuszczu w 100g  produktu.  

kg 100     

 

      

5 Filet z kurczaka świeży. kg 400     
 

      

6 

Kabanosy wieprzowe, min.125g 
mięsa wieprzowego do wyrobu 
100g gotowego produktu 
zawierające  i nie więcej niż 10g 
tłuszczu w 100g  produktu. 

kg 400     

 

      

7 
Karkówka  b/k świeża wieprzowa 
całkowicie  odkoszczona, słonina 
zdjęta  całkowicie. 

kg 150     
 

      

8 
Karkówka b/k całkowicie 
dkoszczona słonina zdjęta 
całkowicie – zmielona.  

kg 10     
 

      

9 

Kiełbasa  myśliwska. min.125g 
mięsa wp. do wyrobu 100g 
gotowego produktu i nie więcej 
niż 10g tłuszczu w 100g  
produktu. 

kg 150     

 

      

10 

Kiełbasa krakowska wieprzowa 
sucha wędzona zawierające  
minimum 80% mięsa 
wieprzowego i nie więcej niż 10g 

kg 500     

 

      



POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NR ZP/01/2018 

na: „Dostawę mięsa, produktów mięsnych i wędlin dla Bursy w Zielonej Górze” 

 

  10 | S t r o n a  
 

 

tłuszczu w 100g  produktu. 

11 

Kiełbasa rzeszowska zawierająca 
minimum 80% mięsa wieprzowa 
zawierająca wieprzowego i nie 
więcej niż 10g tłuszczu w 100g  
produktu. 

kg 100     

 

      

12 

Kiełbasa szynkowa wieprzowa, 
grubo rozdrobniona, parzona, 
wędzona zawierające  minimum 
80% mięsa wieprzowego i nie 
więcej niż 10g tłuszczu w 100g  
produktu. 

kg 150     

 

      

13 

Kiełbasa śląska  zawierające  
minimum 70% mięsa 
wieprzowego i nie więcej niż 10g 
tłuszczu w 100g  produktu. 

kg 200     

 

      

14 

Kiełbasa żywiecka wieprzowa, 
grubo rozdrobniona, podsuszana 
zawierające  minimum 70% 
mięsa wieprzowego i nie więcej 
niż 10g tłuszczu w 100g  
produktu. 

kg 100     

 

      

15 

Kiełbaski delikatesowe  
wyborowe parzone zawierające  
minimum 70% mięsa 
wieprzowego i nie więcej niż 10g 
tłuszczu w 100g  produktu. 

kg 150     

 

      

16 

Krakowska drobiowa podsuszana  
zawierająca min.95% mięsa 
drobiowego i nie więcej niż 10g 
tłuszczu w 100g  produktu. 

kg 100     

 

      

17 

 Krakowska wędzona, parzona 
zawierająca min 70% mięsa 
wieprzowego  grubo 
rozdrobnionego i nie więcej niż 
10g tłuszczu w 100g  produktu.  

kg 500     

 

      

18 Kurczak cały  świeży.                                                       kg 500     
 

      

19 
Łopatka b/k  całkowicie 
odkoszczona  skóra i słonina 
całkowicie zdjęta – zmielona.  

kg 10     
 

      

20 
Łopatka b/k całkowicie 
odkoszczona, skóra i słonina 
całkowicie zdjęta, świeża. 

kg 500     
 

      

21 

Metka zawierająca minimum 
70% mięsa  wieprzowego i nie 
więcej niż 10g tłuszczu w 100g  
produktu. 

kg 20     

 

      

22 

Ogonówka  wieprzowa ,wędzona   
zawierające  minimum 80% 
mięsa wieprzowego i nie więcej 
niż 10g tłuszczu w 100g  
produktu. 

kg 800     

 

      

23 

Parówki cienkie w osłonce  
naturalnej zawierające  min.70% 
mięsa drobiowego i nie więcej 
niż 10g tłuszczu w 100g  
produktu. 

kg 1000     

 

      

24 

Parówki ze schabem zawierające  
minimum 70% mięsa 
wieprzowego i nie więcej niż 10g 
tłuszczu w 100g  produktu. 

kg 500     

 

      

25 

Pasztet drobiowy zawierający 
minimum 70% mięsa 
drobiowego i nie więcej niż 10g 
tłuszczu w 100g  produktu.  

kg 50     

 

      

26 

Pasztet wp, pieczony  
zawierające min.70%mięsa 
drobiowego i nie więcej niż 10g 
tłuszczu w 100g  produktu.  

kg 150     
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27 

Pieczeń rzymska zawierająca  
minimum 70% mięsa 
wieprzowego i nie więcej niż 10g 
tłuszczu w 100g  produktu.   

kg 50     

 

      

28 
Pieczeń z drobiem zawierająca  
min. 70%mięsa i nie więcej niż 
10g tłuszczu w 100g  produktu. 

kg 100     
 

      

29 

Polędwica  z indyka zawierająca 
min. 80/% mięsa drobiowego  i 
nie więcej niż 10g tłuszczu w 
100g  produktu.  

kg 100     

 

      

30 

Polędwica sopocka wieprzowa  
zawierające  minimum 80% 
mięsa wieprzowego i nie więcej 
niż 10g tłuszczu w 100g  
produktu. 

kg 600     

 

      

31 Porcje rosołowe świeże, duże. kg 200     
 

      

32 

Schab wieprzowy świeży b/k 
całkowicie odkoszczony, bez  
warkocza, słonina całkowicie 
zdjęta. 

kg 1200     

 

      

33 Słonina surowa. kg 10     
 

      

34 

Szynka drobiowa zawierająca 
min 80% mięsa drobiowego i nie 
więcej niż 10g tłuszczu w 100g  
produktu. 

kg 100     

 

      

35 

Szynka tyrolska zawierające  
minimum 70% mięsa 
wieprzowego i nie więcej niż 10g 
tłuszczu w 100g  produktu 

kg 120     

 

      

36 

Szynka wieprzowa  (mięso)   
całkowicie odkoszczona  skóra i 
słonina całkowicie zdjęta – 
zmielona.   

kg 50     

 

      

37 
Szynka wieprzowa (mięso)  
całkowicie odkoszczona  skóra i 
słonina całkowicie zdjęta.  

kg 1000     
 

      

38 

Szynka wieprzowa typu myszka, 
wędzona parzona, zawierające  
minimum 80% mięsa 
wieprzowego i nie więcej niż 10g 
tłuszczu w 100g  produktu. 

kg 500     

 

      

39 

Szynkowa drobiowa zawierająca 
min. 70/% mięsa drobiowego i 
nie więcej niż 10g tłuszczu w 
100g  produktu.  

kg 180     

 

      

40 Udko z kurczaka b/kości i skóry.  kg 200     
 

      

41 Udko z kurczaka świeże z kością. kg 800     
 

      

42 
Udo z indyka b/k i skóry, 
zmielone. 

kg           50     
 

      

43 Udo z indyka b/k i skóry świeże. kg 300     
 

      

44 
Wołowina  extra  b/k,  świeża 
pozbawiona tłuszczu, błon 
ścięgnistych.  

kg 200     
 

      

45 Wołowina b/k. kg 300     
 

      

                                                                                                                             
                                                                                                        RAZEM - SUMA    

 

Ceny winny być podane po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. Ponadto, zaleca się, aby wszystkie miejsca, w 
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których Wykonawca naniósł zmiany, były przez niego parafowane. 

Uwaga: użyte nazwy produktów określają wyłącznie jakość bądź kategorię produktów i nie są wskazaniem na 

konkretny produkt i jego producenta. Wszystkie produkty spożywcze muszą być wysokiej jakości, bez konserwantów i 

uszkodzeń, z okresami ważności odpowiednimi dla danego asortymentu, przewożone w samochodach chłodniach do 

tego celu przystosowanym, zgodnie z zasadami HACPP. 

 

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

 Miejscowość / data                                                                                                                                      Wykonawca / pełnomocnik Wykonawcy 


