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Nr sprawy : ZP/271/3/2021/TP 

 

Załącznik Nr 1 do SWZ 

 

Opis Przedmiotu Zamówienia  

 

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa Świeżych warzywa i owoców w okresie 

12 miesięcy od stycznia 2022 roku do końca 2022 roku 

w postępowaniu pn. Zakup oraz dostawa artykułów żywnościowych  

dla Domu Pomocy Społecznej w (27-400) Ostrowcu Świętokrzyskim,  

ul. Grabowiecka 7 w 2022 roku w ilościach i rodzajach określonych w Formularzu 

ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 3 do SWZ oraz Formularzu asortymentowo – 

cenowym stanowiącym Załącznik Nr 4 do SWZ w okresie 12 miesięcy 2022 roku. 

Przedmiot zamówienia ma charakter ciągły, którego zaspokojenie nie może nastąpić  

w drodze jednorazowego zachowania Wykonawcy. 

2. Zgodnie z art.441 Ustawy Pzp Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji. Wskazane  

w formularzach asortymentowo – cenowych ilości przedmiotu zamówienia są 

wielkościami szacunkowymi (wyliczonymi na podstawie zużycia w ciągu ostatnich 12 

miesięcy) i w czasie obowiązywania umowy mogą ulec zmianie, co oznacza, że nie 

stanowią ostatecznego wymiaru zamówienia w wyniku, czego nie mogą być podstawą 

do zgłoszenia roszczeń z tytułu nie zrealizowanych dostaw lub podstawą do odmowy 

ich realizacji. Zamówienia będą wynikać z bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego 

wynikającego ze stanu osobowego mieszkańców i ich potrzeb, których Zamawiający 

nie jest w stanie określić na etapie przeprowadzania postępowania.  W związku z czym 

Zamawiający zastrzega możliwość realizacji przedmiotu umowy minimalnie do 80% jej 

wartości. Zamawiający zobowiązuje się do minimalnej realizacji zamówienia na 

poziomie nie mniejszym niż 80 % łącznej wartości przedmiotu zamówienia. 

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość Zmian ilościowych zakupionego asortymentu 

pomiędzy pozycjami w Formularzu asortymentowo- cenowym dot. poszczególnych 

Części przedmiotu zamówienia, które sumarycznie nie będą miały wpływu na zmianę 

wartości umowy i nie spowodują przekroczenia wartości umowy wskazanej w złożonej 

ofercie dot. danej Części przedmiotu zamówienia. 

4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7. 

5. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.  

Powody niedokonania podziału na części na podst. Art. 91 ust. 2 Pzp. Zamówienie pod 

względem technicznym, organizacyjnym oraz ekonomicznym tworzy nierozerwalną 

całość. Podział zamówienia mógłby spowodować nadmierne trudności techniczne, 

nadmierny wzrost kosztów wykonania i realizacji zamówienia. Ponadto potrzeba 

skoordynowania działań różnych Wykonawców realizujących poszczególne części 

zamówienia mogłaby poważnie zagrozić właściwemu jego wykonaniu. 

Dodatkowe informacje na temat realizacji zamówienia zawiera również Wzór umowy 

stanowiący Załącznik Nr 2 do SWZ. 

6. W sytuacji odmiennego nazewnictwa poszczególnych produktów dopuszcza się 

możliwość zastosowania nazw własnych (firmowych) producenta, wyłącznie pod 
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warunkiem, że oferowany przez niego produkt jest tożsamy w procesie produkcji, 

składu i pozostałych parametrów z artykułem podanym w przedmiocie zamówienia lub 

równoważne. Nazwa produktu równoważnego oferowanego przez Wykonawców musi 

znaleźć się w ofercie. Pod pojęciem produktu równoważnego Zamawiający rozumie 

produkt o parametrach nie niższych, niż wskazane w Formularzach asortymentowo – 

cenowych oraz produkt równoważny pod względem jakości i właściwości 

organoleptycznych: kolor, konsystencja, zapach i smak. Opisane parametry przedmiotu 

zamówienia stanowią minimalne wymagania jakościowe Zamawiającego.  
7. Wszelkie wymienione produkty muszą spełniać normy co do jakości jakie wynikają  

z obowiązujących przepisów prawa dla produktów żywnościowych, w szczególności  

z przepisów ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia 

(Dz.U. z 2020 r., poz. 2021, 1493). 

8. Dostawy realizowane będą transportem Wykonawcy do siedziby Zamawiającego – 

budynek Domu Pomocy Społecznej na ul. Grabowieckiej 7, 27-400 Ostrowiec Św. 

(Magazyn), na koszt Wykonawcy. W przypadku dostarczania produktów wskazanych 

w przepisach sanitarnych, wymagających decyzji inspekcji sanitarnej o dopuszczeniu 

środka transportu, Wykonawca zobowiązany jest posiadać taką decyzję. Wykonawca 

zobowiązany jest do niezwłocznego przedstawienia w/w decyzji w przypadku 

wystąpienia takiego żądania ze strony Zamawiającego. 
9. Wykonawca realizuje dostawy w transzach, określanych każdorazowo przez 

Zamawiającego i przekazywanych Wykonawcy drogą e-mail przez wyznaczonego do 

tego Pracownika Zamawiającego najpóźniej na dwa dni przed dostawą. 

10. Wykonawca ma obowiązek uznania reklamacji jakości i ilości dostarczanego towaru  

i dokonania dostawy odpowiedniego towaru do siedziby Zamawiającego w ciągu 24 

godzin licząc od czasu zgłoszenia reklamacji. 
11. Wykonawca zobowiązany będzie do przestrzegania zasad HACCP oraz do 

zapewnienia właściwej jakości materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. 
12. W przypadku nie dokonania wymiany towaru reklamowanego, a także w przypadku 

niezrealizowania zamówienia w wyznaczonym terminie, Zamawiający ma prawo 

dokonać zakupu u innego dostawcy, a Wykonawca, z którym Zamawiający podpisał 

umowę zobowiązany jest pokryć koszty zakupów wynikające z nabycia tego towaru  

u innego Wykonawcy. 

13. Cały dostarczany asortyment musi spełniać Polskie Normy przenoszące normy 

europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego przenoszących te normy oraz wszystkie powszechnie obowiązujące 

Polskę wymagania higieniczno-sanitarne oraz żywnościowe oraz zasady dotyczące 

zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin stosowane  

w UE. 

14. Wykonawca na etapie przygotowania oferty i wyceny odnośnie przedmiotu zamówienia 

w przypadku wątpliwości odnoszących się do przedmiotu zamówienia i Załączników 

do SWZ ma możliwość zwrócenia się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienia na 

podstawie art. 135 Ustawy PZP. W innym przypadku Zamawiający traktuje, iż 

Wykonawcy akceptują wszystkie zapisy Zamawiającego zawarte w dokumentacji 

postępowania. 
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15. Wymagania dodatkowe: 

a) Dostarczony towar powinien cechować się wysokimi walorami smakowymi, musi być 

świeży, z odpowiednim terminem przydatności do spożycia, zgodnym  

z obowiązującymi normami. Towar niezgodny z zapotrzebowaniem, wadliwy, 

przeterminowany i niespełniający wymagań Zamawiającego będzie zwracany 

Wykonawcy na jego koszt, 

b) Wykonawca realizuje dostawy w zamówieniach podzielonych na transze, określane 

przez Zamawiającego, 

c) Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność za rzetelne i terminowe dostawy. 

W przypadku zwłoki w dostawach lub niedokonania wymiany towaru wadliwego na 

wolny od wad, Zamawiający może kupić towar u inne sprzedającego, na koszt 

Wykonawcy związanego umową po cenach rynkowych, których pokrycie nastąpi  

ze środków Wykonawcy, 

d) Wykonawca przedłoży Zamawiającemu na żądanie (w wypadku stwierdzenia przez 

Zamawiającego ewentualnych uwag dotyczących smaku, zapachu, konsystencji, itp.), 

aktualne atesty wydane przez uprawnione instytucje dopuszczające artykuły 

żywnościowe do sprzedaży. 

e) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę 

podczas realizacji przedmiotu zamówienia. 

16. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku 

Zamówień (CPV): 
15800000-6 Różne artykuły spożywcze 

15300000-1 Owoce, warzywa i podobne produkty 

17. Zamówienie zostanie wykonane w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy do 

końca 2022 roku. 

18. Dostawy odbywać się będą od poniedziałku do piątku włącznie w godz. od 6:00 do 

13:00. Miejsce dostarczenia przedmiotu zamówienia: Magazyn Domu Pomocy 

Społecznej w (27-400) Ostrowcu Św. ul. Grabowiecka 7. 

19. Wykonawca zrealizuje dostawy w transzach, określanych każdorazowo przez 

Zamawiającego i przekazywanych Wykonawcy drogą e-mail przez wyznaczonego do 

tego Pracownika Zamawiającego najpóźniej na dwa dni przed dostawą. 

20. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie płatne przez 

Zamawiającego na podstawie wystawionych przez Wykonawcę faktur za każdą 

zrealizowaną transzę zamówienia po zawarciu umowy. Wartość faktury bądź faktur nie 

może, w sumie, przekraczać kwoty określonej w złożonym przez Wykonawcę 

Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 3 do SWZ. Faktura będzie płatna w 

terminie określonym przez Wykonawcę w  Formularzu ofertowym stanowiącym 

Załącznik Nr 3 do SWZ przelewem na rachunek bankowy, z zastrzeżeniem, że faktura 

będzie wystawiona w sposób prawidłowy. 

21. Szczegółowe warunki płatności zawiera Wzór umowy stanowiący Załącznik Nr 2 do 

SWZ. 

Świeże warzywa i owoce 

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa świeżych warzyw i owoców w ilościach 

określonych w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym Załącznik Nr 4 do SWZ. 
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Zamawiający nadmienia, iż Wykonawca musi zaoferować wszystkie wymienione pozycje, brak 

uzupełnienia którejkolwiek pozycji będzie skutkował odrzuceniem oferty. 

Wraz z ofertą musi zostać dostarczone przez Wykonawcę aktualne sprawozdanie z badań na 

zawartość azotanów i azotynów, wystawione przez uprawnioną instytucję publiczną. 

Wymagania dodatkowe dotyczące asortymentu: 

a) powinny cechować się wysokimi walorami smakowymi, 

b) dostarczane produkty muszą być I gatunku, świeże z odpowiednim terminem 

przydatności do spożycia, zgodne z obowiązującymi normami, 

c) bez uszkodzeń mechanicznych i zmian biologicznych, 

d) bez objawów chorób i pleśni. 

Uwaga: 

Jeżeli Wykonawca jest osobą fizyczną umieszcza na ofercie zapis: „Jestem dostawcą płodów 

rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej korzystającym ze zwolnienia od 

podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT (tzw. Rolnik ryczałtowy).” 

 

 


