
Samodzielny Publiczny
SZPITAL MIEJSKI W SOSNOWCU

ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro

(art. 10 i 39-;.-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późno zm.)

na dostawę wody mineralnej i napojów gazowanych
kod epv:

15981000-8 wody mineralne
15981400-2 wody mineralne z dodatkiem substancji smakowych
15981200-0 gazowane wody mineralne
15982000-5 napoje orzeźwiające

Numer sprawy: ZZP-2200-41110
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WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. l USTAWY.

VI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.
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X. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.
XI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.
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WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT.
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Specyfikacja istotnych warunków zamówienia składa się z 19 ponumerowanych stron.
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I. Nazwa i adres zamawiającego
Samodzielny Publiczny Szpital Miejski w Sosnowcu
ul. Szpitalna l
41-219 Sosnowiec
Regon:240837054
NIP: 644-337-38-32
Tel. (032) 296-42-98
Fax (032) 296-42-98 lub 263-57-19
www.szpital.sosnowiec.pl
zamowieniapubliczne@szpital.sosnowiec.pl

II. Opis przedmiotu zamówienia, warunki dotyczące przedmiotu i realizacji
zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wody mineralnej i napojów gazowanych.

Zamówienie składa się z 4 części tzw. pakietów, z których każdy stanowi oddzielny
przedmiot zamówienia:

Kod crv. 15981000-8 wody mineralne
Kod Cl'V: 15981400-2 wody mineralne z dodatkiem substancji smakowych
Kod Cl'V: 15981200-0 gazowane wody mineralne
Kod crv. 15982000-5 napoje orzeźwiające
Pakiet nr 1 - Wody mineralne,
Pakiet nr 2 - Wody mineralne, napoje, typu Jurajska
Pakiet nr 3 - Napoje typu Coca Cola;
Pakiet nr 4 - Napoje typu Pepsi Cola.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - asortyment oraz ilości znajdują SIę
w załącznikach nr 4.1 -7- 4.4 do SIWZ.

3. Przedmiot umowy rozliczany będzie na podstawie faktur częściowych.
4. Wymagania dotyczące wszystkich pakietów:

4.1 Wykonawca zobligowany jest do przestrzegania ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o
bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. Z 2006r. Nr 171, poz. 1225 z póź. zm.).

4.2 Wykonawca zobowiązany jest do sukcesywnej dostawy przedmiotu zamówienia wg
zamówień telefonicznych, z rozładunkiem do wskazanych obiektów szpitalnych tj.
przy ul. Szpitalnej 1 illub ul. Zegadłowicza 3, zgodnie z wyborem Zamawiającego.

4.3 Wszystkie dostawy odbywać się będą na koszt Wykonawcy.
4.4 Środek transportu dopuszczony do przewozu art. żywnościowych przez Państwową

Inspekcję Sanitarną.
4.5 Oznakowania artykułów żywnościowych zgodne z dyrektywami Unii Europejskiej i

wytycznymi Kodeksu Żywnościowego obowiązującego w Europie:
- nazwa środka spożywczego,
- data minimalnej trwałości lub termin przydatności do spożycia,
- zawartość netto lub liczbę sztuk w opakowaniu,
- warunki przechowywania - przy znakowaniu terminem przydatności do spożycia
oraz w przypadku, gdy jakość środka spożywczego w istotny sposób zależy od
warunków jego przechowywania,
- nazwę i adres producenta,
- dane wprowadzające środek spożywczy do obrotu w kraju,
- kraj w którym wyprodukowano środek spożywczy,
- klasę jakości handlowej lub inny wyróżnik jakości handlowej o ile określono

klasyfikację jakościową,
- oznakowanie partii produkcyjnej umożliwiającej identyfikację środka spożywczego.

5. Wymagania szczegółowe dotyczące pakietów:
Pakiet nr l, 2, 3, 4:
- zamówienia telefoniczne dostawy wig potrzeb Zamawiajacego nie rzadziej niz jeden raz
w tygodniu,

2



- termin przydatnosci do spożycia nie krótszy nizjeden rok liczony od dnia dostawy.

6. Termin płatności: do 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionego oryginału
faktury.

III. Miejsce i termin realizacji zamówienia:
Przedmiot zamówienia będzie realizowany 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy lub do
wyczerpania wartości umowy w zakresie danego pakietu.
Miejsce dostaw: Samodzielny Publiczny Szpital Miejski w Sosnowcu, ul. Szpitalna 1 i/lub
ul. Zegadłowicza 3.

IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania
tych warunków.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki,
dotyczące:

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

b) posiadania wiedzy i doświadczenia,
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi

do wykonywania zamówienia,
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej,

2. Spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający będzie
oceniał na podstawie złożonych dokumentów oraz oświadczeń.

3. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania:
3.1 Wykonawca spełni warunek w przypadku gdy posiada uprawnienia do wykonywania
określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich
posiadania.
3.2 Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku w przypadku przedłożenia przez
Wykonawcę w ofercie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
(według Załącznika nr 2 do SIWZ).

4. Wiedza i doświadczenie - opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
4.1 Wykonawca spełni warunek w przypadku gdy zrealizował dostawy wody mineralnej i
napojów gazowanych w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o
udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia.
4.2 Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku w przypadku przedłożenia przez
Wykonawcę w ofercie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
(według Załącznika nr 2 do SIWZ).

5. Potencjał techniczny - opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
5.1 Wykonawca spełni warunek w przypadku, gdy dysponuje odpowiednim potencjałem
technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.
5.2 Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku w przypadku przedłożenia przez
Wykonawcę w ofercie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
(według Załącznika nr 2 do SIWZ).

6. Osoby zdolne do wykonania zamówienia - opis sposobu dokonywania oceny spełniania
tego warunku:
6.1 Wykonawca spełni warunek w przypadku gdy dysponuje osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia, posiadającymi wiedzę i doświadczenie.
6.2 Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku w przypadku przedłożenia przez
Wykonawcę w ofercie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
(według Załącznika nr 2 do SIWZ).

7. Sytuacja ekonomiczna i finansowa - opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego
warunku:
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7.1 Wykonawca spełni warunek w przypadku gdy znajduje się w sytuacji ekonomicznej i
finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
7.2 Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku w przypadku przedłożenia przez
Wykonawcę w ofercie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
(według Załącznika nr 2 do SIWZ).

8. Zgodnie z art. 26 ust. 2b, Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale
technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych
innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie
dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
zamówienia.

v. Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy
w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.

l. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w
art. 22 ust. 1 ustawy, należy złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w
postępowaniu (według Załącznika nr 2 do SIWZ).

2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy, należy przedłożyć:

2.1 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (według Załącznika nr 2 do SIWZ).
2.2 aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu
do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.
1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie
w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

3. Dokumenty podmiotów zagranicznych - jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument
wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający,
że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

4. Informacja o dokumentach potwierdzających, że oferowane dostawy, odpowiadają
określonym wymaganiom:
złożyć Oświadczenie, że Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia posiadający
wymagane prawem, wydane przez uprawniony organ, aktualne świadectwa dopuszczenia
do obrotu i stosowania na rynku polskim zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami
- zawarte w załączniku nr 1 SIWZ - Formularzu oferty.

5. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust.
1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b
ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający
wymaga złożenia przez te podmioty dokumentów wymienionych w części V. pkt. 2 SIWZ.

6. Dla Wykonawców występujących wspólnie (spółka cywilna, konsorcjum) ma
w szczególności zastosowanie art. 23 Prawa zamówień publicznych. Oferta winna
zawierać dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania ich
w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Warunki
określone w art. 22 ust. 1 pkt 2 i 3 Prawa zamówień publicznych mogą być spełnione przez
jednego z Wykonawców lub Wykonawców łącznie. Pozostałe warunki dotyczące
Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców.
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7. Pełnomocnictwo - jeśli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.
Forma pełnomocnictwa: Forma pełnomocnictwa: oryginał lub kopia poświadczona za
zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu ujawnione we
właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej.

8. Wypełnione czytelnie, podpisane i opieczętowane przez osobę/osoby uprawnione do
reprezentowania Wykonawcy:

a) formularz ofertowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr l do SIWZ;
b) formularz oświadczeń wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ;
c) formularz asortymentowo-cenowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4.1-;.-4.4 do

SIWZ.
Dokumenty o których mowa w pkt. 2.2 i 3 mogą być przedstawione w formie oryginału albo
kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnionąle do
reprezentowania Wykonawcy i opatrzone pieczęcią imienną.
Zamawiający wymaga, aby dokumenty określone w pkt. 8 sporządzone były zgodnie z
załącznikami w pełnym brzmieniu. Tym samym zaleca się wypełnienie załączników nr 1, 2 i
nr 4.1-;.-4.4 na drukach stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ.

VI. Wymagania dotyczące wadium.
Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia wadium.

VII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów, wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z Wykonawcami.

1. Zamawiający dopuszcza elektroniczną formę porozumiewania się z Wykonawcami za
pomocą e-maila oraz faxu. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia,
wnioski, zawiadomienia oraz informacje faxem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na
żądanie drugiej potwierdza fakt ich otrzymania.

2. Zgodnie z art. 38 ust. l ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca może zwrócić
się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3. Zgodnie z art. 38 ust. la ustawy Prawo zamówień publicznych jeżeli wniosek
o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie
terminu składania wniosków, o których mowa w pkt. 2 lub dotyczy udzielonych
wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez
rozpoznania.

4. Zgodnie z art. 38 ust. l b ustawy Prawo zamówień publicznych przedłużenie terminu
składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 2.
Do kontaktu z Wykonawcami w sprawach jw. upoważniony jest
Dział Zamówień Publicznych,
tel. (032) 296-42-98, 296 41 88
e-mail: zamowieniapubliczne@szpital.sosnowiec.pl
fax: (032) 263-57-19.

VIII. Opis sposobu przygotowania oferty.
1. Wykonawca winien zapoznać się ze wszystkimi rozdziałami oraz załącznikami

składającymi się na Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi

w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na dowolne części
zamówienia lub na całość przedmiotu zamówienia z podziałem na części. Oferta musi
obejmować całość przedmiotu zamówienia w danym pakiecie. W przeciwnym przypadku
oferta zostanie odrzucona jako nie odpowiadająca treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.

3. Formularz ofertowy należy wypełnić według warunków i postanowień SIWZ.
W przypadku, gdy jakakolwiek część z tych dokumentów nie dotyczy Wykonawcy
Zamawiający zaleca wpisanie: "nie dotyczy".

4. Ofertę należy sporządzić czytelnie w języku polskim w formie pisemnej.
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5. Oferta, a także wszelkie składane oświadczenia muszą być podpisane przez osobę lub
osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Każda strona oferty powinna być
parafowana przez osobę podpisującą ofertę. Podpisy powinny być czytelne lub opatrzone
imienną pieczątką.

6. Wszystkie dokumenty i oświadczenia w językach obcych należy dostarczyć
przetłumaczone na język polski.

7. Oferta wraz z wszystkimi załączonymi dokumentami i oświadczeniami powinna stanowić
jedną całość. Wszystkie strony należy połączyć ze sobą (zszyć, spiąć, zbindować lub
w inny sposób).

8. Wszelkie poprawki lub zmiany dokonane w treści oferty muszą być parafowane przez
osoby wskazane w pkt. 5. Brak parafy powoduje uznanie poprawki za nieistniejącą.

9. Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16
kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz.
1503 ze zm.) powinny być umieszczone w kopercie z napisem "Tajemnica
przedsiębiorstwa" .

10. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie, opisanej w następujący sposób:
"Oferta do postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego

na dostawę wody mineralnej i napojów gazowanych. ZZP-2200-41110. Nie otwierać
przed: 15.07.2010r., godz. 10.30, PRZYSTĘPUJEMY DO PAKIETÓW NR "
Koperta powinna zawierać nazwę i adres Wykonawcy.

11. Wycofanie oferty lub jej zmiany:
a) Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty bądź wycofać ofertę pod

warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian
bądź wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert.

b) Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone na takich samych zasadach
jak składana oferta - w zamkniętej kopercie odpowiednio oznakowanej napisem
"zmiana".

c) Koperty oznaczone napisem "zmiana" zostaną otwarte przy otwieraniu oferty
Wykonawcy, który wprowadził zmianę i po stwierdzeniu poprawności procedury
dokonania zmian zostaną dołączone do oferty.

d) Oferta wycofana zostanie zwrócona Wykonawcy na jego koszt.

IX. Termin związania ofertą.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

x. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.
1. Oferty należy złożyć w SP Szpital Miejski w Sosnowcu, 41-219 Sosnowiec,

ul. Szpitalna 1, Sekretariat III piętro do dnia 15.07.2010r. do godz. 10.00.
2. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania po upływie

terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
3. Zamawiający otworzy oferty w dniu 15.07.2010r. o godzinie 10.30 w sali konferencyjnej

Szpitala Miejskiego, 41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1, III piętro. Otwarcie ofert jest
Jawne.

XI. Opis sposobu obliczenia ceny.
1. Wykonawca poda cenę ofertową na formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SIWZ).
2. Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty z

uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków, w tym koszty dostawy przedmiotu do
wskazanych obiektów szpitalnych.

3. Cena oferty powinna być skalkulowana w sposób jednoznaczny (obejmujący wartość
oferty, koszty dostawy do zamawiającego, ubezpieczenia na czas transportu i itp.)

4. Ceny jednostkowe, cena łączna, podatek VAT należy podać do dwóch miejsc po
przecinku.

5. Cena ma być wyrażona w złotych polskich.
6. Cena winna być obliczona na podstawie cen jednostkowych wg asortymentu

określonego (stosownie do oferowanych pakietów) w załączniku 4.1--7-4.4.
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XII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert

Cena -100%
Sposób obliczania liczby punktów badanej oferty za cenę:
Cmin - cena najniższa spośród badanych ofert
Cn- cena badanej oferty
100 - stały współczynnik
p - liczba punktów

p = (Cmin! Cn) x 100 x 100%

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów.

XIII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XIV. Pozostałe reguły postępowania.
1. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, me ustanawia
dynamicznego systemu zakupów oraz nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której
wykonanie powierzy podwykonawcom.
3. Wybrany w wyniku niniejszego postępowania Wykonawca będzie dostarczał na swój koszt
przedmiot zamówienia do Zamawiającego - Sosnowiec, ul. Zegadłowicza 3.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych: 4 części - Pakietów.
6. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających określonych w art. 67
ust. 1, pkt. 7 ustawy Pzp.

xv. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
w sprawie zamówienia publicznego zawierają: Załącznik nr 3 - Wzór umowy.

XVI. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą - nie wcześniej niż 5 dni od dnia
przekazania informacji o wyborze oferty - na warunkach będących istotnymi
postanowieniami - załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji.

2. Zamawiający może zawrzeć umowę przed terminem 5 dni od dnia przekazania informacji
o wyborze oferty, jeżeli w postępowaniu została złożona tylko jedna oferta.

3. Miejsce i termin podpisania umowy Zamawiający wskaże wybranemu w wyniku
niniejszego postępowania Wykonawcy.

4. Jeżeli wybrana oferta została złożona przez Wykonawców, o których mowa w art. 23
Prawa zamówień publicznych, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy
w sprawie niniejszego zamówienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia.

W toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy przysługują środki
ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI, rozdział 1 i 2 ustawy Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późno zm.).
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ZZP-2200-41/10
Załącznik nr l do SIWZ - Formularz oferty

(pieczęć fmnowa )
Formularz oferty

Nazwa iadres Wykonawcy: .
z siedzibą w .
Regon NIP .
telefon: fax: .
e-mail. .

1. Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawę wody mineralnej i napojów gazowanych, numer sprawy
ZZP-2200-41/10, oferuję wykonanie przedmiotowej dostawy na warunkach określonych w
SIWZ w części dotyczącej pakietu:

Pakiet nr 1-Wody mineralne, napoje, typu Jurajska, załącznik m 4.1 do SIWZ

Wartość zamówienia netto Wartość podatku VAT Wartość zamówienia brutto

Pakiet nr 2 - Wody mineralne, załącznik m 4.2 do SIWZ

Wartość zamówienia netto Wartość podatku VAT Wartość zamówienia brutto

Pakiet nr 3 - Napoje typu Coca Cola, załącznik m 4.3 do SIWZ

Wartość zamówienia bruttoWartość zamówienia netto Wartość podatku VAT

Pakiet nr 4 - Napoje typu Pepsi Cola, załącznik m 4.4 do SIWZ

Wartość zamówienia bruttoWartość podatku VATWartość zamówienia netto

2. Warunki płatności:
Oferujemy płatność w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego
faktury wystawionej po dostawie zamówionej części przedmiotu zamówienia.

3. Termin wykonania zamówienia: do 12 miesięcy od daty zawarcia umowy lub do
wyczerpania wartości umowy w zakresie danego pakietu.
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4. Oświadczam(-y), że następująca część zamówienia:
.................................................................................. będzie powierzona podwykonawcom.

5. Przedstawiony w naszej ofercie asortyment w każdej pozycji posiada wymagane prawem
(wydane przez uprawniony organ) aktualne świadectwa dopuszczenia do obrotu
i stosowania na rynku polskim zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.
Wszystkie oferowane produkty spełniają właściwe dla każdego z nich wymogi jakościowe
co do opakowania i przechowywania.

Niniejszym oświadczam( -y), że:

1. Zapoznałem (zapoznałam, zapoznaliśmy się) z SIWZ i postawionymi w mej
wymaganiami i nie wnoszę (wnosimy) do niej zastrzeżeń oraz, że uzyskałem
(uzyskałam, uzyskaliśmy) informacje konieczne do przygotowania oferty.

2. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy zostały przeze mnie (nas) zaakceptowane. Przedmiot umowy jest zgodny z
przedmiotem zamówienia. Zobowiązuję się (zobowiązujemy) w przypadku wyboru
mojej (naszej) oferty do zawarcia umowy na określonych w niej warunkach, miejscu i
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

3. Jestem (jesteśmy) związany (-i) niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ,
tj. przez okres 30 dni, licząc od terminu składania ofert.

(podpis pełnomocnego przedstawiciela)
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ZZP-2200-41110
Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz oświadczeń

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Oświadczamy, że:

• Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności.

• Posiadamy wiedzę i doświadczenie.

• Dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonywania zamówienia.

• Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej 1 finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.

• Nie podlegamy wykluczeniu z przedmiotowego postępowania o udzielenie
zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

(miejscowość i data) (pieczątka i podpis osoby uprawnionej)
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ZZP-2200-41/1O Załącznik nr 3 - Wzór umowy

UMOWA nr - wzór
zawarta w dniu .

pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Szpitalem Miejskim w Sosnowcu, 41 - 219 Sosnowiec, uJ. Szpitalna 1,
zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod nr KRS 0000298176,
posiadającym:
NIP: 6443373832,
Regon: 240837054, będącego płatnikiem VAT,
reprezentowanym przez:
Dyrektora Szpitala - Zbigniewa Swobodę
zwanym w dalszej części umowy "Zamawiającym"

a firmą , zarejestrowaną w ,
.......................................... , Numer KRS .
Kapitał zakładowy: zł,
posiadającą NIP: Regon nr .
reprezentowaną przez:

zwaną w dalszej części umowy "Wykonawcą".

W rezultacie przeprowadzenia przez Zamawiającego - zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych
z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2007r Nr 223 poz. 1655 z późno zm.) przetargu nieograniczonego
znak sprawy ZZP-2200- 41/10 została zawarta umowa o następującej treści:

§ l
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem umowy są dostawy przez Wykonawcę i zakupy przez Zamawiającego wody
mineralnej i napojów gazowanych (w zależności od pakietu) zwanych w dalszej części umowy
przedmiotem zamówienia, w asortymencie i cenach określonych w Załączniku nr l do niniejszej
umowy.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo realizowania zamówień w ilościach uzależnionych od
rzeczywistych potrzeb i posiadanych środków oraz do ograniczenia zamówienia w zakresie
rzeczowym i ilościowym, co nie jest odstąpieniem od umowy nawet w części jednakże
zmniejszenie ilościowe i wartościowe nie będzie przekraczało 20% wartości umowy.

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

§2
WARUNKI DOSTAWY

l. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji dostaw z rozładunkiem, które odbywać się będą w
ilościach wskazanych w zamówieniu złożonym przez Zamawiającego faxem lub telefonicznie, w
terminach podanych dla poszczególnych części zamówienia - pakietów.

2. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia właściwie opakowany na własny koszt
i ryzyko do drzwi właściwego podmagazynu żywności, zlokalizowanego w Sosnowcu,
uJ. Szpitalna 1 i/lub ul. Zegadłowicza 3 (zgodnie z wyborem Zamawiającego).

3. Wykonawca zapewnia terminowość dostaw, a ewentualne przeszkody zaistniałe po stronie
Wykonawcy lub producenta nie mogą wpłynąć na terminowość dostaw.

4. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot i warunki realizacji niniejszej umowy są zgodne z ustawą z
dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. Z 2006r. Nr 171, poz. 1225
z póź. zm.) oraz z innymi obowiązującymi przepisami prawymi w tym zakresie.

5. Wykonawca zapewni okres przydatności do spożycia artykułów żywnościowych zgodny z
wymaganiami szczegółowymi (w zależności od pakietu).

6. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot zamówienia jest wolny od wad.
7. Wykonawca zobowiązuje się:

a) uzupełnić braki ilościowe - jeżeli takie zostaną stwierdzone przez Zamawiającego - w
otrzymanym towarze w terminie do 24 godzin,
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b) wymienić wadliwy towar na wolny od wad w terminie 24 godzin od chwili zawiadomienia przez
Zamawiającego na swój koszt. Jeżeli Wykonawca nie zamieni towaru na wolny od wad we
wskazanym wyżej terminie, zamawiający może wykonać swoje uprawnienia zgodnie z przepisami
kodeksu cywilnego,
c) dostarczyć oryginał faktury wraz z dostawą przedmiotu umowy.

8. Zamawiający, bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy może odmówić
przyjęcia dostawy jeżeli:
- jakikolwiek element przedmiotu zamówienia nie będzie oryginalnie zapakowany i oznaczony
zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- opakowanie będzie naruszone;
- dostarczony asortyment nie będzie zgodny z przedmiotem zamówienia.

9. Ze strony Zamawiającego nadzór nad prawidłową realizacją umowy pełni:
- tel. .

§3
OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas realizacji dostaw do 12 miesięcy od daty zawarcia
umowy lub do wyczerpania wartości urnowy w zakresie danego pakietu.

§4
WYNAGRODZENIE DOSTAWCY

l. Za realizację przedmiotu zamówienia Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy
wynagrodzenie zgodne z cenami zawartymi w Załączniku nr l do umowy, które stanowią
podstawę do rozliczeń finansowych między stronami.

2. Przedmiot umowy rozliczany będzie na podstawie faktur częściowych.
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. Wartość umowy wynosi:
Pakiet nr .
. . . . . . .. . . . . . .. . .. zł netto + zł VAT co stanowi łączną cenę brutto .....•............. zł
(słownie: .•.........•..................•..........................•..................•.....•.•...•.... zł 00/100),
Pakiet nr ..•
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .zł netto + zł VAT co stanowi łączną cenę brutto .......•........... zł
(słownie: .•....•......•....•......•••..•.••••.•••••••..••••••.•..•.•..••.•.•.••.•...•..•.............. zł 00/100).

5. Ceny wyszczególnione w Załączniku nr 1 do umowy obowiązują przez cały okres trwania
umowy.

§5
WARUNKI PŁATNOŚCI

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

2. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
3. Asortyment wyszczególniony na fakturach VAT, będzie zgodny z nazewnictwem podanym w

zamówieniu. Zamawiający dopuszcza nazewnictwo asortymentu wyszczególnionego na fakturach
VAT wystawianych przez Wykonawcę jedynie w języku polskim. Nazwy obcojęzyczne mogą
znajdować się na fakturze tylko jako uzupełniające.

4. Wartość o której mowa w § 4 ust. l może ulec zmianie w przypadku ustawowej zmiany stawki
podatku VAT lub w przypadku korzystnych zmian cenowych dla Zamawiającego.

§6
KARY UMOWNE

1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą odszkodowania będą kary umowne z następujących
tytułów:

a) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% niezrealizowanej wartości umowy brutto,

b) w przypadku, gdy kara umowna nie pokrywa w całości szkody, strony zastrzegają możliwość
dochodzenia odszkodowania uzupełniającego,
w razie niedostarczenia w terminie asortymentu objętego umową, od daty zamówienia
przedmiotu umowy Zamawiający naliczać będzie Wykonawcy kary w wysokości 0,5%
wartości niezrealizowanego pisemnego zamówienia za każdy dzień zwłoki przez okres do ]4
dni. Po tym terminie Zamawiający może rozwiązać umowę.

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:
a) W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy -
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odstąpienie w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o
powyższych okolicznościach.

b) Wykonawca nie wywiązuje się ze świadczonych dostaw zgodnie z umową lub też nienależycie
wykonuje swoje zobowiązania umowne - odstąpienie od umowy w tym przypadku może
nastąpić w trybie natychmiastowym.
W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu
wykonania części umowy.

3. Kary umowne naliczone zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu są płatne na podstawie
noty obciążeniowej, w terminie 7 dni od daty doręczenia noty stronie zobowiązanej. Zamawiający
ma prawo potrącić kwoty kar umownych z należności wobec Wykonawcy.

§7
REKLAMACJE

l. Wykonawca rozpatrzy reklamację Zamawiającego co do ilości i jakości dostarczonych towarów w
terminie 3 dni od daty doręczenia reklamacji. Reklamowany towar zostanie przesłany Wykonawcy
wraz z pismem reklamacyjnym. Nie udzielenie odpowiedzi w tym terminie uważa się za
uwzględnienie reklamacji.

2. Wykonawca w ciągu 2 dni roboczych od uznania reklamacji jest zobowiązany do wymiany
wadliwego towaru na pełnowartościowy. W przypadku różnicy zdań co do uznania reklamacji
Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia reklamowanego towaru w banku do czasu
rozstrzygnięcia reklamacji.

3. Wykonawca zobowiązuje się w okresie obowiązywania umowy do pokrycia wszystkich
dodatkowych kosztów związanych z wymianą wadliwego asortymentu.

§8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zmiany lub wprowadzenie nowych postanowień umowy mogą miec miejsce tylko w
przypadkach przewidzianych wart. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych.

2. Ewentualne zmiany warunków umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnego aneksu
podpisanego przez obie strony.

3. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności
wynikających z umowy niniejszej na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek
prawem przewidzianej formie. W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem
zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki). Wykonawca
nie może również zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518
Kodeksu cywilnego).

4. Za naruszenie zobowiązania określonego w ust. 3, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę
umowną w wysokości 5% wartości sprzedanej wierzytelności.

5. W sprawach nieunormowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego, jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

6. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy, jeżeli nie dojdzie do ugody lub porozumienia
stron, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

7. Umowa została spisana w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: 2 egzemplarze dla
Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

Załącznik nr 1 - Formularze asortymentowo - cenowe dla Pakietu nr ...

GŁÓW," Iv, "'''\v)
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ZZP-2200- 41/10 Załacznik nr 4.1 do SIWZ FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 1 - Wody mineralne
Lp. Nazwa artykułu l.m. Ilość Cena jednostkowa Wartość netto (zł) Stawka VAT Wartość brutto Producent

netto (zł) (Ofa) (zł)

1 Cisowianka woda 0,5 I gaz szt.
3000

2 Cisowianka woda 0,5 I n/g szt.
3000

3 Cisowianka woda sport 0,71 szt.
3200

4 Cisowianka woda 1,5 I gaz szt.
1500

5 Cisowianka woda 1,5 I n/g szt.
3000

6 Cisowianka woda 1,5 I szt.
lekko-gazowana 1000

7 Woda Nałęczowianka gaz. szt.
051 3000

8 Woda Nałęczowianka n/g szt.
051 3000

9 Woda Nałęczowianka n/g szt.
151 3000

10 Woda Nałęczowianka gaz. szt.
151 1500

11 Woda Nałęczow. Sprint szt.
n/g 0751 2500

12 Woda Muszynianka 1,5 I szt.
3000

13 Woda Muszynianka 0,6 I szt.
2000

14 Woda Żywiec n/g 1,5 I szt.
1000

15 Woda Żywiec gaz. 1,5 I szt.
1000

16 Żywiec woda smakowa n/g szt.
151 800

17 Ustronianka woda gaz 1,51 szt.
1000

18 Ustronianka woda n/g 1,51 szt.
1500

19 Ustronianka Aqua szt.
smakowa O45 I 360

20 Napoje Grapcio n/g szt.
smakowe O45 I 360

21 Kuracjusz n/g 0,5 I szt.
800

22 Kuracjusz gaz 0,5 I szt.
800
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23 Nałęczowianka woda szt.
smakowa 1 5 I n/q 1000

24 Woda mineralna n/g 5 I szt.
100

25 Woda mineralna n/g szt.
zwykła 1 51 2500

Razem: xxx xxx

UWAGI dot. Pakietu nr 2:
- zamówienia telefoniczne dostawy nie rzadziej niz jeden raz w tygodniu,
- termin przydatnosci do spożycia nie krótszy niz jeden rok liczony od dnia dostawy .

............................. dnia .
Podpis i Pieczęć osoby/osób wskazanych w dokumencie

uprawnionej/uprawnionych do występowania w obrocie prawnym
reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli

w jego imieniu
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ZZP-2200- 41/10 Załacznik nr 4.2 do SIWZ FORMULARZASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 2 - Wody mineralne, napoje, typu Jurajska
Lp. Nazwa artykułu J.m. Ilość Cena jednostkowa Wartość netto (zł) Stawka VAT Wartość brutto Producent

netto (zł) (Ofa) (zł)

1 Jura Sport n/g 0,5 I szt.
2000

2 Woda Jurajska gaz. 1,5 I szt.
1500

3 Woda Jurajska n/g 1,5 I szt.
3000

4 Woda Jurajska gaz 0,5 I szt.
1500

5 Woda Jurajska n/g 0,5 I szt.
3000

6 Woda Jurajska lekko- szt.
qazowana 1 5 I 1500

7 Woda Jurajska gaz 0,5 I ze szt.
smakiem Limonki,
pomarańczy. Jabłka 1500

8 Woda Jurajska gaz 2 I ze szt.
smakiem Limonki,
Pomarańczy, Jabłka 1500

9 Woda Jurajska n/g 0,5 I ze szt.
smakiem Poziomki,
Cytryny, Grapefrult 1500

10 Woda Jurajska n/g 1,5 I ze szt.
smakiem Poziomki,
Cytryny, Graoefruit 1000

11 Frutek Aqua n/g smakowy szt.
051 100

12 Napoje Frutek 0,33 I z szt.
zamknięciem typu sport-
cao 100

13 Jurajska napoje gazowane szt.
O 5 I różne smaki 1000

14 Jurajska napoje gazowane szt.
1 5 I różne smaki 1000

15 Jurajska napoje szt.
niegazowane 1,75 I różne
smaki 1500

16 Jurajska napoje szt.
niegazowane 2 I różne
smaki 200

17 Napoje niegazowane z szt.
ekstraktem Herbaty "lee
Tea" O 5 I 500

~
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18 Napoje niegazowane z szt.
ekstraktem Herbaty "lce
Tea" 151 360

Razem: xxx xxx

UWAGI dot. Pakietu nr 1:
- zamówienia telefoniczne dostawy nie rzadziej niz jeden raz w tygodniu,
- termin przydatnosci do spożycia nie krótszy niz jeden rok liczony od dnia dostawy .

............................. dnia .
Podpis i Pieczęć osoby/osób wskazanych w dokumencie

uprawnionej/uprawnionych do występowania w obrocie prawnym
reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli

w jego imieniu
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ZZP-2200- 41/10 Załacznik nr 4.3 do SIWZ FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet nr 3 - napoje typu Coca Cola

Lp. Nazwa artykułu l.m. Ilość Cena jednostkowa Wartość netto (zł) Stawka VAT Wartość brutto Producent
netto (zł) (Ofa) (zł)

1 Coke zero 0,5 I szt. 400
2 Coca Cola 0,5 I szt.

1200
3 Coca Cola 1 I szt.

1000
4 Coca Cola Light 0,5 I szt.

200
5 Coca Cola puszka 0,33 I szt.

200
6 Sprite 0,5 I szt.

140
7 Sprite 1 I szt.

100
8 Nestea różne smaki 0,5 I szt.

1200
9 Fanta różne smaki 0,5 I szt.

200
10 Fanta różne smaki 1 I szt.

100
11 Woda mineralna firmowa szt.

n/g O 5 I 100
12 Woda mineralna firmowa szt.

gaz. O 5 I 100
13 Woda mineralna firmowa szt.

n/g 1 5 I 100
14 Woda mineralna firmowa szt.

gaz. 1 5 I 100
15 Burn napój energetyzujący szt.

0251 100
Razem: xxx xxx

UWAGI dot. Pakietu nr 3:
- zamówienia telefoniczne dostawy nie rzadziej niz jeden raz w tygodniu,
- termin przydatnosci do spożycia nie krótszy niz jeden rok liczony od dnia dostawy .

............................. dnia .
Podpis i Pieczęć osoby/osób wskazanych w dokumencie

uprawnionej/uprawnionych do występowania w obrocie prawnym
reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli

w jego imieniu
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ZZP-2200- 41/10 Załacznik nr 4.4 do SIW Z FORMULARZASORTYMENTOWO - CENOWY
. _ ....•_ ..... ...-•...- - - ....- . -•..-- ----
Lp. Nazwa artykułu l.m. Ilość Cena jednostkowa Wartość netto (zł) Stawka VAT Wartość brutto Producent

netto (zł) (Ofa) (zł)
1 Pepsi Cola 0,5 I różne szt.

600
2 Pepsi Cola 1 I szt.

130
3 Pepsi Cola puszka 0,33 I szt.

180
4 Lipton różne smaki 0,5 I szt.

1200
5 7 UP 0,51 szt.

50
6 7 UP 1 I szt.

40
7 Miranda Orange 0,5 I szt

50
8 Miranda Orange 1 I szt

50
9 Schweppes różne smaki 0,5 I szt.

50
10 Schweppes różne smaki 1 I szt.

50
11 Toma sok różne smaki 0,33 I szt

50
12 Toma Frutado różne smaki szt

051 50
13 Woda mineralna firmowa n/g szt

051 100
14 Woda mineralna firmowa gaz. szt

051 100
15 Woda mineralna firmowa n/g szt

071 100
16 Woda mineralna firmowa n/g szt

1.5 I 100
17 Woda mineralna firmowa gaz. szt

151 100
Razem: xxx xxx

UWAGI dot. Pakietu nr 4:
- zamówienia telefoniczne dostawy nie rzadziej niz jeden raz w tygodniu,
- termin przydatnosci do spożycia nie krótszy niz jeden rok liczony od dnia dostawy .

............................. dnia .
Podpis i Pieczęć osoby/osób wskazanych w dokumencie

uprawnionej/uprawnionych do występowania w obrocie prawnym
reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu
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