
Załącznik nr 1 do SIWZ  

ZP/1/12 

 

Umowa Nr 1/ZP/1/12 

(WZÓR) 

 

Zawarta  w dniu ……………… w Piotrkowie Trybunalskim  pomiędzy: 

Dziennym Domem Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim ul. Wojska Polskiego 127 

Reprezentowanym przez  

Dyrektora -………………………………… 

zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM , a : 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

reprezentowanym przez: 

……………………………………………. 

zwanym dalej WYKONAWCĄ. 

§ 1  

1. Podstawę zawarcia umowy stanowi przetarg nieograniczony. 

2. Strony zgodnie ustalają, że Wykonawca zaakceptował bez zastrzeżeń warunki przetargu,      

    Specyfikację  Istotnych Warunków Zamówienia wraz ze wzorem umowy. 

3. Wypełniony przez Wykonawcę formularz ofertowy stanowi integralną część umowy. 

 

§ 2 

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do sukcesywnego dostarczania   

    wymienionych poniżej artykułów (zgodnie z formularzem ofertowym): 

 
Lp Nazwa asortymentu Ilość w  

kg/szt. 

Cena 

jednostkowa 

netto (zł) 

Wartość 

netto (zł) 

poz. 3*4 

Stawka 

VAT 

(%) 

Podatek 

VAT 

Wartość 

brutto 

poz. 5+7 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Burak ćwikłowy 960 kg      

2. Cebula 400 kg      

3. Fasola JAŚ średnia 130 kg      

4. Groch łupany 120 kg      

5. Jabłko 580 kg      

6. Kapusta kiszona 620 kg      

7. Kapusta biała 350 kg      

8. Kapusta pekińska 120 kg      

9. Kapusta młoda 180 szt.      

10. Kapusta czerwona 120 kg      

11. Koper pęczek 400szt.      

12. Kalafior świeży 220 szt.      

13. Marchew 1 400 kg      

14. Natka pietruszki 360 szt.      

15. Ogórek kiszony 90 kg.      

16. Przecier ogórkowy 

500 g 

220 szt.      

17. Pietruszka korzeń 420 kg      



18. Seler 420 kg      

19. Pieczarka 125 kg      

20. Pomidor 70 kg      

21. Ziemniaki 16 500kg      

22. Ziemniaki młode 1 000 kg      

23. Sałata 300 szt.      

24. Przecier szczawiowy 

300 g 

30 szt.      

25. Pomarańcza 32 kg      

26. Ogórek długi 110 kg      

27. Botwina 100 szt.      

28. Wiśnia 50 kg      

29. Truskawka 80 kg      

30. Śliwka 50 kg      

31. Rabarbar 20 kg      

 RAZEM       

 

 

2. Wielkość zamówienia jest wielkością  szacunkową. Z tytułu niezrealizowania przez 

Zamawiającego  ilości określonych w ofercie Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia . 

 

§ 3 

1. Strony ustalają, że ceny jednostkowe na wymienione w  § 2 pkt 1 artykuły obowiązują przez  

okres 6 miesięcy od momentu podpisania umowy.  

 

2. Cena obejmuje wszystkie koszty związane z dostawą, w tym koszty zakupu, produkcji, 

transportu i rozładunku. Miejscem dostawy jest magazyn żywnościowy Zamawiającego.  

 

§ 4 

 

1. Dostawa artykułów odbywać się będzie transportem Wykonawcy i na koszt Wykonawcy 

środkami transportu przystosowanymi do przewozu warzyw i owoców  zgodnie z   przepisami  

sanitarno – epidemiologicznymi. 

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji  jakości zdrowotnej i trwałości dostarczanej 

żywności do daty minimalnej trwałości lub terminu przydatności do spożycia, określonych na 

etykietach . 

3. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że dostarczane artykuły będą wolne od wad, spełniać 

będą wszelkie wymagania określone w SIWZ. 

4. Wykonawca gwarantuje, że dostarczone produkty będą odpowiadały przepisom ustawy                 

z 25.08.2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia  (Dz. U. z 2010 r. nr 136 poz. 914  ze zm.). 

5. Dostarczane produkty będą oznakowane zgodnie z przepisami Rozporządzenia MRiRW            

z 10.07.2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych ( DZ.U. nr 137 poz. 966 ze zm.).  

     

§ 5  

 

1. Zamawiający zobowiązuje się składać Wykonawcy zamówienia telefonicznie, drogą 

faksową  lub pisemnie z wyprzedzeniem 24 godzinnym , w którym wyszczególni: 

1) asortyment i ilości dostaw, 

2) termin realizacji dostaw, 

3) ewentualne, specyficzne warunki zamówienia. 

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość korekty zamówienia na dzień następny w dniu 

poprzedniej dostawy. 



3. Dostawa artykułów objętych zamówieniem następowała będzie do siedziby Zamawiającego 

trzy razy w tygodniu - poniedziałki, środy i piątki. 

4. Dostawa asortymentu odbywać się będzie w godz. 7.30-10.00 do magazynu żywnościowego 

Zamawiającego. 

5. Dostawa i wyładunek dokonywany będzie przez Wykonawcę do pomieszczenia wskazanego 

przez przedstawiciela Zamawiającego. 

 

§ 6 

 

1. Zamawiający w momencie odbioru przedmiotu umowy dokonywać będzie odbioru 

jakościowego i ilościowego. Pracownik Zamawiającego potwierdzi odbiór poprzez 

podpisanie faktury.  

2. Zamawiający ma prawo odmowy przyjęcia towaru i żądania towaru bez wad w przypadku: 

1) złej jakości dostarczonego towaru, 

2) dostarczenia towaru w asortymencie niezgodnym z zamówieniem. 

3. W przypadku zakwestionowania towaru lub braków asortymentu w zamówieniu 

Zamawiający powiadomi niezwłocznie Wykonawcę, podając przyczynę odmowy przyjęcia 

towaru. 

4. W przypadku stwierdzenia złej jakości artykułów Zamawiający ma prawo żądania wymiany 

artykułów na spełniające wymagania. 

5. Jeśli wykonawca nie dostarczy towaru dobrej jakości w tym samym dniu, zamawiający 

może zakupić towar u innego wykonawcy. Ewentualne różnice cenowe pokrywa 

wykonawca (zamawiający  potrąca wynikłe różnice przy zapłacie za najbliższą dostawę). 

 

§ 7 

 

W przypadku uchybienia terminu dostawy przez Wykonawcę, Zamawiającemu przysługuje  

prawo dokonania zakupu u innego  dostawcy, a ewentualną różnicę wynikająca z wyższych cen 

pokrywa Wykonawca. Zamawiający potrąca w/w kwotę różnicy jak w § 6.  

 

 

§ 8 

 

1. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w razie 

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy : 

a) w razie opóźnienia w terminie dostawy – w wysokości 5 %  wartości niezrealizowanej 

dostawy za każdy dzień opóźnienia  

b) w razie opóźnienia w terminie wady towaru  – w wysokości 5 %  wartości niezrealizowanej 

dostawy za każdy dzień opóźnienia  

c) w razie odstąpienia od umowy wskutek okoliczności zależnych od Wykonawcy                      

      w wysokości 15 % niezrealizowanej dostawy . 

  2. Jeżeli kara umowna nie wyrówna powstałej szkody Zamawiający może dochodzić  

odszkodowania uzupełniającego na  zasadach ogólnych .  

 

§ 9 

 

1. Zamawiający  zobowiązuje się do regulowania należności  przelewem po odbiorze dostawy          

w terminie 14 dni od dnia wystawienia faktury, na konto bankowe Wykonawcy  wskazane                 

w fakturze. 

2. Wykonawca będzie wystawiał faktury obejmujące dostawy z danego tygodnia (jeżeli koniec 

miesiąca wypada w środku tygodnia faktura obejmuje dostawy  tylko z danego miesiąca). 

 

 

 



§ 10 

 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2010 Nr 113 poz. 759         

ze zm.) oraz postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

 

 

§ 11 

 

Umowa zostaje zawarta na okres od 01.04.2012 do 30.09.2012 r. i może ulec rozwiązaniu  przed 

upływem terminu jej obowiązywania : 

a) za zgodą stron w każdym czasie,  

b) za jednomiesięcznym  okresem wypowiedzenia  przez każdą ze stron  ze skutkiem na 

koniec  miesiąca kalendarzowego,  

c) z chwilą zrealizowania dostaw o wartości przekraczającej wartość szacunkową przedmiotu 

zamówienia , powiększoną o 20%, 

d) poprzez odstąpienie   dokonane przez Zamawiającego w razie wystąpienia istotnej zmiany 

okoliczności powodującej,  że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym oraz     

w przypadku upadłości  lub  likwidacji firmy Wykonawcy .  

 

 

§ 12 

 

Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 13 

 

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

 

 

 

 

 

 

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

 

              Zamawiający                                                                                Wykonawca 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik Nr 2 do SIWZ                                                                                                                                                                

ZP/1/12 

Opis przedmiotu zamówienia:  

1. Przedmiot zamówienia : 
L.p CPV Nazwa asortymentu Ilość w  

kg/szt. 
Opis asortymentu 

1 
 

03221111-7 Burak ćwikłowy 960 kg Korzenie czyste zdrowe o barwie ciemnoczerwonej, bez 

uszkodzeń  mechanicznych i przez szkodniki 

 cechy dyskwalifikujące:  zaparzenie, zamarznięte, obcy 

smak i zapach, nadgnicie, zwiędnięcie.   

Zg. Z PN kl./gat.I 

2 
 

03221113-1 Cebula 400 kg Odmiana jadalna, jednorodna, średnica nie mniej niż 4cm, 

cechy dyskwalifikujące: zgnicie, zamarznięcie, obcy 

zapach i smak, brak suchej łuski, uszkodzenia przez 

choroby i szkodniki. 

Zg. Z PN kl./gat.I 

3 03221210- 1 Fasola Jaś 130 kg Suche nasiona strączkowe, bez zanieczyszczeń, pleśni o 

odpowiedniej barwie 

Zg. Z PN kl./gat.I 

4 03221220-4 Groch łupany 120 kg Suche nasiona strączkowe bez zanieczyszczeń, pleśni o 

odpowiedniej barwie. 

Zg. Z PN kl./gat.I 

5 03222321-9 Jabłko 580 kg Świeże niezwiędnięte, zdrowe bez uszkodzeń i 

śladów chemicznych środków, bez pustych 

przestrzeni, o barwie typowej dla odmian 

 cechy dyskwalifikujące: obce zapachy, zaparzenia, 

nadgnicia, porażenie przez szkodniki i choroby, 

zwiędniecie.  

Zg. Z PN kl./gat. 

6 15331142-4 Kapusta kiszona 620 kg Kapusta powinna być prawidłowo ukwaszona bez oznak 

pleśni. O barwie jasnej, prawidłowym aromacie bez 

zanieczyszczeń, uszkodzeń. 

Zg. Z PN kl./gat.I 

7 
 

03221410-3 Kapusta biała 350 kg Odmiana jadalna, jednorodna, minimalna masa główki: 

1200 g,  

cechy dyskwalifikujące: zaparzenie, obcy smak i zapach, 

zgnicie, obecność szkodników i ich pozostałości,  

zamarznięcie.  

Zg. Z PN kl./gat.I 

8 
 

03221410-3 Kapusta pekińska 120 kg Czysta niezwiędnięta, zdrowe nieuszkodzona, listki 

ochronne białe -zwinięte ściśle 

 cechy dyskwalifikujące: nadgnicie, silne uszkodzenie 

mechaniczne, przerośniecie. 

Zg. Z PN kl./gat.I 

9 03221410-3 Kapusta młoda 180 szt. Czysta nie zwiędnięta zdrowa nie uszkodzona, 

jednolita odmianowo bez zwiędłych i pożółkłych 

liści 

Zg. Z PN kl./gat.I 

10 03221410-3 Kapusta czerwona 120 kg Odmiana jadalna, jednorodna, minimalna masa główki: 

800 g dopuszczalne tolerancje: z wadami jakości do 

10% wagi, z wadami wielkości do 10% wagi, łączna suma 

wad do 15%, cechy dyskwalifikujące: zaparzenie, obcy 

smak i zapach,  obecność szkodników i ich pozostałości, 

zgnicie, zamarznięcie, opakowanie: worki raszlowe   

Zg. Z PN kl./gat.I 

11 03221000-6 Koper pęczek 400 szt.  Czyste świeże, zdrowe, właściwie zabarwione, bez plam 

pożółkłych, niezeschnięte, barwa zielona  

cechy dyskwalifikujące: zwiędniecie, zaparzenie, 

zapleśnienie ,obcy zapach 

Zg. Z PN kl./gat.I 

12 03221420-6 Kalafior świeży 220 szt. Zdrowy, czysty, świeży, bez uszkodzeń i plam  o barwie 

białej lub kremowej: liście pokrywające niezwiędłe, głąb 

przycięty, 

 cechy dyskwalifikujące : obce zapachy, zaparzenia, silne 



uszkodzenia mechaniczne, obecność gąsienic i ich 

pozostałości, nadgnicie.  

Zg. Z PN kl./gat.I 

13 03221112-4 Marchew 1400 kg Odmiana jadalna czysta zdrowa o barwie czerwono-

pomarańczowa, cała nie popękana, bez uszkodzeń 

mechanicznych i przez szkodniki,  

cechy  dyskwalifikujące:  żółte zabarwienie, lekkie 

nadgnicie, zamarznięte, zaparzone, zapleśniałe, obcy smak 

i  zapach, zwiędnięcie. 

                                              Zg. Z PN kl./gat.I 

14 03221000-6 Natka pietruszki 360 szt. Czyste świeże, zdrowe, właściwie zabarwione, bez plam 

pożółkłych, nie zeschnięte, barwa zielona  

Cechy dyskwalifikujące: zwiędniecie, zaparzenie, 

zapleśnienie, obcy zapach. 

Zg. Z PN kl./gat.I 

15 15331000-7 Ogórek kiszony 90 kg Ogórki powinny być prawidłowo ukiszone bez oznak 

pleśni o odpowiedniej barwie, prawidłowym aromacie bez 

zanieczyszczeń, uszkodzeń i pleśni. 

Zg. Z PN kl./gat.I 

16 15331000-7 Przecier ogórkowy 220 szt. Przecier powinien być bez oznak pleśni ,o barwie zielonej, 

prawidłowym aromacie bez zanieczyszczeń i uszkodzeń. 

Odpowiednio pasteryzowany. 

Zg. Z PN kl./gat.I 

17 03221110-0 Pietruszka korzeń 420 kg Odmiana jadalna, jednorodna, średnica korzenia 

mierzona  w najszerszym przekroju: od 2,5 do 6 cm,  

cechy dyskwalifikujące: objawy gnicia, zabrudzenia i 

zanieczyszczenia, zamarznięta, uszkodzenia 

spowodowane chorobą lub szkodnikami, obcy zapach i 

smak, pęknięcia i stłuczenia.                     

           Zg. Z PN kl./gat.I 

18 03221110-0 Seler 420 kg Odmiana jadalna, jednorodna, średnica od 7-13 cm, , 

cechy dyskwalifikujące: objawy zgnicia, nadmierne 

zabrudzenia i zanieczyszczenia, zamarznięty, wyrastający 

pęd kwiatostanu, uszkodzenia spowodowane przez 

choroby i szkodniki, obcy zapach i smak, stłuczenia i 

ordzewienia skórki, puste przestrzenie na przekroju 

podłużnym.  

Zg. Z PN kl./gat.I 

19 03221260-6 Pieczarka 125 kg Jędrne, niepomarszczone, gładkie, bez narośli i 

uszkodzeń, całe nie popękane bez obcych zapachów, 

zanieczyszczeń organicznych i mineralnych. 

Zg. Z PN kl./gat.I 

20 03221240-0 Pomidor 70 kg Jędrne, niepomarszczone, gładkie lub lekko karbowane, 

bez narośli i uszkodzeń, całe nie popękane bez obcych 

zapachów, zanieczyszczeń organicznych i mineralnych 

cechy dyskwalifikujące: porażenie zgnilizną, 

zapleśnienie zgnicie, zaparzenie, zafermentowanie, obce 

zapachy. 

Zg. Z PN kl./gat.I 

21 03212100-1 Ziemniaki 16 500 kg Ziemniaki jadalne przeznaczone do bezpośredniego 

spożycia, wyprodukowane w tym sezonie, minimalna 

średnica kłębów w cm: poprzeczna-4,0, podłużna-4,5, 

cechy dyskwalifikujące: zanieczyszczenia środkami 

ochrony roślin, zaparzenie i zapleśnienie, porośnięte 

kiełkami powyżej 1 cm, obce zapachy.  

Zg. Z PN kl./gat.I 

22 03212100-1 Ziemniaki młode 1 000 kg Jednolite odmianowo, zdrowe kształtne jędrne, 

suche czyste o zapachu właściwym dla zdrowych 

ziemniaków, cechy dyskwalifikujące porażenie 

suchą zgnilizną zwiędnięcie zazielenienie i 

nadgonicie 

Zg. Z PN kl./gat.I I 

23  03221310-2 Sałata 300 szt. Świeża listki jędrne niezwiędnięte czysta zdrowa bez plam 

bez śladów pleśni i uszkodzeń nie przerośnięta, sałata 

głowiasta zwinięta w główki cechy dyskwalifikujące: 

obce zapachy, zaparzenia, nadgnicia, porażenie przez 

szkodniki i choroby, przerośnięte główki. 

Zg. Z PN kl./gat.I 

24 15331000-7 Przecier szczawiowy 30 szt. Przecier powinien być bez oznak pleśni. O barwie 

ciemno-zielonej, prawidłowym aromacie bez 

zanieczyszczeń i uszkodzeń. Odpowiednio 



pasteryzowany. 

Zg. Z PN kl./gat.I 

25 03222220-1 Pomarańcza 32 kg Świeże dojrzałe nieuszkodzone, zdrowe o jednolitej 

barwie o właściwym smaku i zapachu 

cechy dyskwalifikujące :owoce zgniłe, nadgniłe i 

spleśniałe     Zg. Z PN kl./gat.I 

26 03221270-9 Ogórek długi 110 kg Świeże niezwiędnięte, zdrowe bez uszkodzeń i śladów 

chemicznych środków, bez pustych przestrzeni, o barwie 

typowej dla odmiany  

cechy dyskwalifikujące: obce zapachy, zaparzenia, 

nadgnicia, porażenie przez szkodniki i choroby 

zwiędniecie. 

Zg. Z PN kl./gat.I 

27 03221110-0 Botwina 100 szt. Korzenie czyste zdrowe o barwie ciemno czerwonej, 

bez uszkodzeń mechanicznych i przez szkodniki 

cechy dyskwalifikujące: zaparzenie, zamarznięte, 

obcy smak i zapach, nadgonicie, zwiędnięcie      

Zg. Z PN kl./gat.I 

28 03222333-6 Wiśnia 50 kg Dorodne o prawidłowym kształcie w pełni dojrzałe, 

smaczne, aromatyczne bez uszkodzeń i chorób. 

Zg. Z PN kl./gat.I 

29 03222313-0 Truskawka 80 kg Dorodne o prawidłowym kształcie w pełni dojrzałe, 

smaczne, aromatyczne bez uszkodzeń i chorób 

Zg. Z PN kl./gat.I 

30 03222334-3 Śliwka 50 kg Dorodne o prawidłowym kształcie w pełni dojrzałe, 

smaczne, aromatyczne bez uszkodzeń i chorób 

Zg. Z PN kl./gat.I 

31 03221000-6 Rabarbar 20 kg Świeży, dojrzały, nie uszkodzony, zdrowy, czysty 

bez oznak chorób. 

Zg. Z PN kl./gat.I 

 

 

 

Wymagania wspólne dla warzyw i owoców: 

 

Oferowane produkty powinny spełniać następujące minimalne wymagania jakościowe:   

1) całe i zdrowe, nie dopuszcza się produktów z objawami gnicia lub zepsucia,  

które czynią je niezdatnymi do spożycia, 

2) czyste, wolne od jakichkolwiek widocznych zanieczyszczeń obcych (w zależności  

od produktu dopuszczalne są odchylenia dotyczące śladów ziemi), 

3) wolne od szkodników, 

4) wolne od uszkodzeń spowodowanych przez szkodniki, 

5) bez nadmiernego zawilgocenia powierzchniowego, 

6) bez obcych zapachów i/lub smaków, 

7) dostatecznie rozwinięte i odpowiednio dojrzałe, 

8) wolne od oparzeń słonecznych, obić i wad spowodowanych np. gradem. 

Dopuszcza się następujące nieznaczne odstępstwa pod warunkiem, że wady te nie wpływają  

na ogólny wygląd produktu, jego jakość oraz jakość przechowywania: 

1) nieznaczne wady kształtu, 

2) nieznaczne wady wybarwienia. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik Nr 4 do SIWZ                                                                                                                                                                

ZP/1/12 

 

 

 

 

 

 

 

Oświadczenie 

 

 

Oświadczamy, iż nie zalegamy z opłacaniem: podatków opłat oraz składek na 

ubezpieczenie zdrowotne i społeczne / 

oświadczamy, że uzyskaliśmy przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty w/w zaległych płatności*. 

 

 

 

 

 

 

 

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

                                                                                 /Podpis upoważnionego  

                                                                                  przedstawiciela Wykonawcy/ 

 

 

 

 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik Nr 5  do SIWZ                                                                                                                                                                

ZP/1/12 

          

WYKAZ  DOSTAW  ZREALIZOWANYCH W CIĄGU OSTATNICH 

TRZECH LAT ODPOWIADAJĄCYCH SWOIM RODZAJEM I ZAKRESEM 

PRZEMIOTOWI ZAMÓWIENIA (zgodnie z warunkami zawartymi w pkt 4a SIWZ) 

 
Nazwa i adres Wykonawcy ........................................................................................................... 

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

 

Lp. 

 

 

 

Miejsce realizacji 

dostaw 

 

Data realizacji dostaw 

(rozpoczęcie  

i zakończenie świadczenia 

dostawy – min. 6 m-cy) 

 

Nazwa, adres, telefon 

Zamawiającego 

 

 

Wartość brutto 

realizowanych 

dostaw warzyw            

i owoców 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

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

                                                                       /Podpis upoważnionego Przedstawiciela Wykonawcy/ 
                                                                                               przedstawiciela Wykonawcy/      

 



 
 

Załącznik Nr 6 do SIWZ                                                                                                                                                                

ZP/1/12 
 

(pieczęć Wykonawcy) 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

(o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu) 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu 

nieograniczonego  na „dostawę warzyw i owoców dla Dziennego Domu Pomocy Społecznej 

w Piotrkowie Trybunalskim przez okres 6 m-cy”. 

 

oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1- tj.: 

1) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

2) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie, 

3) dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi                  

do wykonania zamówienia, 

4) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia. 

 

 

 

 

………………………, dnia…………           ………………………………………….. 
                    /podpis upoważnionego 

                   przedstawiciela Wykonawcy/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 7 do SIWZ                                                                                                                                                                

ZP/1/12 

 
(pieczęć Wykonawcy) 

 

OŚWIADCZENIE 

(o braku podstaw do wykluczenia z postępowania) 

 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu 

nieograniczonego  na „dostawę warzyw i owoców dla Dziennego Domu Pomocy Społecznej 

w Piotrkowie Trybunalskim przez okres 6 m-cy”. 

 

oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia- na 

podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, który brzmi: 

z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 

 

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując       

je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które 

uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszyciem postępowania: 

1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę                           

w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło               

w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego 

zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy; 

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość 

ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ 

zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje 

zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego; 

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności 

lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku             

z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 

wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 

przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 

popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo 

skarbowe lub przestępstwo udziału zorganizowanej grupie albo związku mających na 

celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione     

w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko 

prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, 

przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 

przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także                  

za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału zorganizowanej grupie albo 

związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano                     

za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 

przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 

przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 

gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 

majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału 



zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 

przestępstwa skarbowego; 

7) spółki komandytowe oraz komandytowo-akcyjne, których komplementariusza 

prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem                    

o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę 

zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, 

przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w 

celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 

przestępstwo udziału zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie 

skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 

przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 

przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu 

osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo 

udziału zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienie, na 

podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione 

groźbą kary; 

 

na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy: 

z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy: 

 

1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego 

postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi 

w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu 

nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym 

udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt. 2 lub art. 67 ust.1 pkt. 1 i 2; 

2) nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą; 

3) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik 

prowadzonego postępowania; 

4) nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 

 

 

 

 

 

 

………………………, dnia…………                 ………………………………………….. 
                           /podpis upoważnionego 

                          przedstawiciela Wykonawcy/ 

 

  


