OKRĘGOWY INSPEKTORAT SŁUŻBY WIĘZIENNEJ W KATOWICACH
ul. MIKOŁOWSKA 10a, 40-950 KATOWICE

ZATWIERDZAM:

Znak sprawy: OI/KI-2232.1.17

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

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Przedmiot zamówienia:

Dostawa sterylizowanych konserw mięsnych, zgodne z wymaganiami określonymi
w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21.09.2016 r w sprawie
wymagań dotyczących produktów mięsnych oraz określenia sposobu
postępowania z surowcami, które nie mogą być wykorzystywane do produkcji
produktów mięsnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1521).

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego:
Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Katowicach
Adres: 40-950 Katowice, ul. Mikołowska 10a, Telefon 32 2084 502, Fax 32 2513 978,
REGON: 273172347, NIP: 634-18-22-686, zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z wytycznymi określonymi w ustawie z dnia 5
września 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z wystąpieniem afrykańskiego
pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie:
1) „Zamawiający” – Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej z siedzibą w Katowicach, przy ul.
Mikołowskiej 10a działający w imieniu i na rzecz jednostek podległych Dyrektorowi Okręgowemu
Służby Więziennej w Katowicach.
2) „Dostawca” – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub
zawarła umowę z zamawiającym w sprawie zamówienia publicznego.
3) „SIWZ” – niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
4) „Zamówienie” – należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został
szczegółowo opisany w rozdziale 3 ust. 5 niniejszej SIWZ.
5) Odbiorca – wyznaczona jednostka penitencjarna, do której będzie zrealizowana dostawa
asortymentu.
3. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Dostawa sterylizowanych konserw mięsnych, zgodne z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21.09.2016 r w sprawie wymagań dotyczących produktów
mięsnych oraz określenia sposobu postępowania z surowcami, które nie mogą być wykorzystywane do
produkcji produktów mięsnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1521).
2. Zamówienie jest realizowane w imieniu i na rzecz jednostek organizacyjnych Służby
Więziennej.
3. Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Katowicach został upoważniony przez jednostki
podległe Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Katowicach do przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy sterylizowanych konserw
mięsnych oraz posiada stosowne pełnomocnictwa do zaciągania w imieniu tych jednostek
zobowiązań na etapie prowadzonego postępowania.
4. Wykaz Odbiorców, do których będą odbywały się dostawy asortymentu:
1.
Nazwa jednostki organizacyjnej – magazyn
Adres/siedziba dostawy
NIP
Telefon
Faks
e-mail
Osoba upoważniona do kontaktów z wykonawcą w sprawie
realizacji zamówienia
Telefon

Zakład Karny Herby
ul. Krótka 28, 42-284 Herby
575-16-26-932
(34) 3528 110
(34) 3528 134
zk_herby@sw.gov.pl

Nazwa jednostki organizacyjnej – magazyn
Adres/siedziba dostawy
NIP
Telefon
Faks
e-mail
Osoba upoważniona do kontaktów z wykonawcą w sprawie
realizacji zamówienia
Telefon

Zakład Karny Racibórz
ul. Eichendorffa 14, 47-400 Racibórz
639-11-83-343
(32) 4539 670
(32) 4542 731
dkw_raciborz@sw.gov.pl

Kamil Pawłowski, Paweł Pach
(34) 3528 123

2.

Aleksandra Szlachetko, Stanisław Antoszczyszyn
(32) 4539 673, (32) 4539 670

3.
Nazwa jednostki organizacyjnej – magazyn
Adres/siedziba dostawy

Zakład Karny Wojkowice
ul. Sobieskiego 298, 42-580 Wojkowice

NIP
Telefon
Faks
e-mail
Osoba upoważniona do kontaktów z wykonawcą w sprawie
realizacji zamówienia
Telefon

625-10-63-389
(32) 2961 600
(32) 2961 613
zk_wojkowice@sw.gov.pl
Przemysław Kubica, Tomasz Czyż
(32) 2961 658

5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Lp.

1

2

3

4

5

Nazwa artykułu / szczegółowy opis
Mielonka wieprzowa – gramatura 300g
Mielonka wieprzowa sterylizowana, składniki: mięso wieprzowe (65%),
woda, sól spożywcza, białko wieprzowe, stabilizatory: difosforany, pieprz
biały, maltodekstryna, aromat (z soją i mlekiem), przeciwutleniacz:
askorbinian sodu, substancja konserwująca: azotyn sodu. Masa
jednostkowa netto 300g.
Wieprzowina wyborna – gramatura 120g
Konserwa grubo rozdrobniona sterylizowana, składniki : mięso wieprzowe
(65%) , woda, sól spożywcza, białko sojowe, białko wieprzowe,
substancje zagęszczające: przetworzone wodorosty morskie z gatunku
Euchema, guma ksantanowa,stabilizator : difosforany, cebula suszona ,
smalec wieprzowy, przyprawy, wzmacniacz smaku: glutaminian
monosodowy, substancja konserwująca: azotyn sodu. Masa jednostkowa
netto 120g
Wieprzowina wyborna – gramatura: 300g
Konserwa grubo rozdrobniona sterylizowana, składniki : mięso wieprzowe
(65%) , woda, sól spożywcza, białko sojowe, białko wieprzowe,
substancje zagęszczające : przetworzone wodorosty morskie z gatunku
Euchema, guma ksantanowa,stabilizator : difosforany, cebula suszona ,
smalec wieprzowy, przyprawy, wzmacniacz smaku: glutaminian
monosodowy, substancja konserwująca : azotyn sodu. Masa jednostkowa
netto 300g
Pasztet wieprzowy – gramatura: 290g
Konserwa wieprzowa sterylizowana, składniki: woda, mięso wieprzowe
(30%), tłuszcz wieprzowy, skórki wieprzowe, wątroba wieprzowa (3%),
skrobia modyfikowana, sól spożywcza, białko wieprzowe, mleko w
proszku, mąka pszenna, cebula suszona, pietruszka suszona,
przyprawy(zawierają
gorczycę), wzmacniacz smaku: glutaminian
monosodowy, substancja konserwująca: E250. Masa jednostkowa netto
290g
Pasztet wieprzowy – gramatura: 120g
Konserwa sterylizowana, minimum 35% mięsa wieprzowego, opakowanie
typu alupak, bez wad zamknięcia, niezdeformowane, gramatura
jednakowa w trakcie trwania umowy. Minimalny termin przydatności do
spożycia od dnia dostawy – 6 miesięcy.

Ilość/kg

10276

4749,1

15117,6

11236

6034,2

6. Częstotliwość i godziny dostaw zostaną uzgodnione z Dostawcą indywidualnie przez
poszczególnych Odbiorców.
4.Termin realizacji zamówienia.
Przewidywany termin rozpoczęcia dostaw: od
dnia podpisania umowy do dnia dostawy
asortymentu do ww. Odbiorców, nie dłużej jednak niż do dnia 31.12.2017r.

5. Warunki udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Dostawcy, którzy:
1) Spełniają wymogi art 3 ust 1 ustawy w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych
rozwiązaniach związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dostawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Dostawcy ustanawiają pełnomocnika (lidera) do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania
w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
4. Dostawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy.
5. Zamawiający będzie żądał od Dostawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
których oferta została wybrana, umowy regulującej współpracę tych podmiotów.
6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów wymaganych przez Zamawiającego.
Wymagane dokumenty można przedstawić w formie oryginałów lub kserokopii. Dokumenty
złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą „ZA ZGODNOSĆ Z ORYGINAŁEM”i
poświadczone za zgodność z oryginałem przez Dostawcę:
1) formularz cenowy – ZAŁĄCZNIK NR 1,
2) oświadczenie dostawcy – ZAŁĄCZNIK NR 2,
3) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
składa je każdy z Wykonawców).
7. informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z dostawcami.
1. Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i
Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.
2. Jeżeli Zamawiający lub Dostawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje faksem,lub drogą elektroniczną każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie
potwierdza fakt ich otrzymania.
W sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia:
1) Piotr Pudełko tel. 32 2084 430,
2) Aleksandra Skupień tel. 32 2084 508.
8. Termin związania ofertą.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
9. Opis sposobu przygotowania ofert.
1. Informacje ogólne.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Dostawcy, których oferta odpowiada
zasadom określonym w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach
związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
wraz z aktami wykonawczymi.
2. Oferta.
Ofertę stanowi wypełniony druk "Formularz cenowy" (załącznik nr 1) do oferty każdy Dostawca
musi dołączyć oświadczenie stanowiące załącznik nr 2.
3. Pełnomocnictwo.
Jeżeli dostawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone pełnomocnictwo
zawierające zakres umocowania i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji dostawcy.

W przypadku złożenia kserokopii, pełnomocnictwo musi być potwierdzone za zgodność z
oryginałem przez osoby udzielające pełnomocnictwa.
W przypadku podmiotów występujących wspólnie należy ustanowić pełnomocnika przez podmioty
wspólnie ubiegające się o zamówienie. Pełnomocnik musi mieć upoważnienie do co najmniej
reprezentowania w postępowaniu wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie.
4. Numerowanie stron.
Pożądane jest, aby wszystkie strony oferty były kolejno ponumerowane i złączone w sposób
uniemożliwiający wysunięcie się którejkolwiek z kartek.
5. Tajemnica przedsiębiorstwa - informacje tajne.
W przypadku, gdy informacje składane w trakcie postępowania, stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do
których dostawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być
udostępnione, muszą być oznaczone klauzulą."NIE UDOSTĘPNIAĆ. INFORMACJI STANOWIĄ
TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU PRZEPISÓW USTAWY O ZWALCZANIU
NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (art. 11 ust. 4 Dz. U. z 1993 r nr 47 poz.211 z późn. zm.).
Dokumenty oznaczone w/w klauzulą należy umieścić w odrębnej teczce razem z ofertą.
6. Oznaczenie i adresowanie oferty.
Wymagane jest zamieszczenie oferty w kopercie, która będzie zaadresowana na adres
zamawiającego: Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Katowicach, 40-950 Katowice,
ul. Mikołowska 10a i oznaczona jako:
„Oferta na dostawę sterylizowanych konserw mięsnych.
Nie otwierać przed dniem: 18.04.2017 r. godz. 1000”.
Poza oznaczeniami podanymi powyżej, pożądane jest, aby koperta posiadała nazwę, adres
wykonawcy oraz numer telefonu i faksu.
Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zawiadomi dostawców, którzy złożyli oferty po
terminie ich składania oraz zwróci je po upływie terminu do wniesienia odwołania.
10. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
Ofertę należy złożyć w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Katowicach, 40-950
Katowice, ul. Mikołowska 10a. w pokoju nr 25, nie później niż do dnia 18 kwietnia 2017 r., do
godziny 930. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu, w którym wyznaczono termin ich złożenia o
godzinie 1000 w siedzibie zamawiającego – sala konferencyjna. Otwarcie ofert jest jawne.
11. Opis sposobu obliczenia ceny.
Dostawcy wypełniając formularz cenowy winni wpisać do wiersza tabeli wartości odpowiadające
nazwom kolumn, tj. wartość jednostkową netto asortymentu, wartość netto za całość zamówienia
w złotych, stawkę podatku VAT, a następnie wartość brutto za całość zamówienia. Cena całkowita
oferty musi obejmować w kalkulacji wszystkie koszty i składniki, niezbędne do wykonania
zamówienia, w tym transport do miejsc dostaw poszczególnych Zamawiających Indywidualnych.
Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:
1) Cena brutto za całość zamówienia w danej części przedmiotu zamówienia – waga kryterium
100%
Zamawiający udzieli zamówienia dostawcy, którego oferta będzie spełniała wymogi
Zamawiającego oraz będzie najkorzystniejsza w oparciu o ww. kryterium. O wyborze oferty
zamawiający zawiadomi niezwłocznie dostawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
12. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w
celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem
postanowień wynikających z treści niniejszej siwz oraz danych zawartych w ofercie.
2. Zamawiający zawrze umowę z Dostawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę na podstawie
przyjętych przez Zamawiającego kryteriów w niniejszej specyfikacji.
3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego z Wykonawcą, którego oferta
została wybrana niezwłocznie od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej
oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.
4. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przesłane faksem lub pocztą
elektroniczną oraz będzie zamieszczone na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej.
5. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Dostawców o wyborze najkorzystniejszej
oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest
miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona
i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania
działalności wykonawców, którzy złożyli oferty.
6. Jeżeli Dostawca, którego oferta została wybrana, będzie się uchylał od zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród
pozostałych ofert.
7. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający zawiadomi
równocześnie wszystkich Dostawców, którzy:
a) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed
upływem terminu składania ofert,
b) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert,
podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
13. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
14. Adres poczty elektronicznej.
oisw_katowice@sw.gov.pl
15. Inne informacje.
Rozliczenia między jednostkami organizacyjnymi Służby Więziennej a wybranym Dostawcą będą
prowadzone w PLN. Umowa na realizację niniejszego zamówienia publicznego zostanie
przesłana w 3 egzemplarzach wybranemu Dostawcy, który po ich podpisaniu winien niezwłocznie
zwrócić zamawiającemu 2 egzemplarze.
Formularze cenowe, oświadczenia i dokumenty stanowią integralną część niniejszej specyfikacji
Dostawcy zobowiązani są przedstawić ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji.
Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Oferta musi
być napisana czytelnie, w języku polskim (wskazany jest maszynopis lub wydruk komputerowy).
Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania dostawcy.
16. Wyjaśnienia dotyczące treści specyfikacji.
Dostawcy mogą zwracać się do zamawiającego o wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia kierując swoje zapytania na piśmie. Zamawiający udzieli uczestnikom postępowania
niezwłocznie wyjaśnień, nie później niż na 2 dni przed terminem składania ofert.
O każdej zmianie specyfikacji zamawiający powiadomi niezwłocznie wszystkich uczestników
postępowania, a także zamieści tę informację na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej.
Zamawiający przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do
wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści specyfikacji
17. Środki ochrony prawnej.
Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach
organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy ustawy
Prawo zamówień publicznych.

18. Projekt umowy.
UMOWA O SPRZEDAŻY NR …................./2017
zawarta w ………………., w dniu …....... 2017 roku pomiędzy:
1. Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej w Katowicach ul. Mikołowska nr 10 a, 40-067
Katowice, NIP 634-18-22-686 REGON 273172347, zwanym dalej Zamawiającym
reprezentowanym przez:
Dyrektora - płk Andrzeja Balińskiego,
a firmą:
2. …..............................................................., adres ….........................................................., wpis
do
rejestru
przedsiębiorców
prowadzony
przez
….............................................................................. pod numerem KRS …........................, NIP:
….............................., REGON …...................................
w imieniu którego na podstawie
aktualnego pełnomocnictwa ogólnego występuje:
1) …............................................................,
zwaną w dalszej treści umowy Dostawcą, łącznie nazywanych Stronami lub Stroną.
§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż przez Dostawcę na rzecz Zamawiającego sterylizowanych
konserw wieprzowych mięsnych, które:
a) w zakresie jakości spełniają wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi z dnia 21.09.2016 r w sprawie wymagań dotyczących produktów mięsnych oraz
określenia sposobu postępowania z surowcami, które nie mogą być wykorzystywane do produkcji
produktów mięsnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1521).
b) w zakresie wymagań mikrobiologicznych spełniają wymagania normy PN-A-8202 „Mięso i
przetwory mięsne. Konserwy mięsne” wraz ze zmianą Ap1 oraz Az1 do tej normy,
c) których czas minimalnej trwałości jest nie krótszy niż 24 miesięcy.
2. Produkty będące przedmiotem sprzedaży zostały wyprodukowane z mięsa pochodzącego ze
świń utrzymywanych w gospodarstwach rolnych położonych na obszarach określonych w
rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19.09.2016 r. w sprawie określenia
obszarów objętych nakazami, zakazami lub ograniczeniami oraz innymi środkami kontroli lub
ochronnymi ustanowionymi w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na których są
położone gospodarstwa rolne, w których są utrzymywane świnie (Dz.U. poz. 1520 oraz poz.
2015), z uwzględnieniem jego późniejszych ewentualnych zmian.
3. Produkty będące przedmiotem sprzedaży zostały wyprodukowane z mięsa pochodzącego ze
świń zakupionych po cenach netto nie niższych niż:
a) ceny zakupu netto masy poubojowej ciepłej w odpowiedniej klasie skali klasyfikacyjnej EUROP
w regionie, w którym świnie zostały nabyte,
b) średnia cena netto dla wszystkich klas w masie żywej w regionie, w którym świnie zostały
nabyte opublikowanych w tygodniu poprzedzającego tydzień, w którym dokonano nabycia, w
biuletynie informacyjnym urzędu odsługującego Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydanym na
podstawie przepisów o badaniach rynkowych.
4. Asortymenty, ilości i gramatura, ceny oraz magazyn docelowy odbioru partii towaru zostały
określone w Załączniku nr 1 do umowy, stanowiącym jej integralną część.
5. Produkty zostały opakowane w opakowania hermetyczne i oznakowane zgodnie z
obowiązującymi przepisami dotyczącymi znakowania produktów spożywczych. Wszystkie
materiały opakowaniowe oraz opakowania mają odpowiednie deklaracje zgodności. Każda partia
towaru oznaczona jest datą przydatności do spożycia
§2
Prawa i obowiązki Stron

1. Odbiór zakupionych przez Zamawiającego produktów będzie następował w obecności
upoważnionych przedstawicieli Stron, w magazynach znajdujących się w:
a) Zakładzie Karnym w Raciborzu ul. Eichendorffa 14, 47-400 Racibórz,
b) Zakładzie Karnym w Herbach ul. Krótka 28, 42-284 Herby,
c) Zakładzie Karnym w Wojkowicach ul. Sobieskiego 298. 42-580 Wojkowice, zwanych dalej
Odbiorcami.
Strony umowy dopuszczają możliwość odbioru produktów partiami, na podstawie zamówienia
złożonego telefonicznie, elektronicznie lub drogą faksową.
2. Dostawca wraz z dostawą jest zobowiązany przekazać Odbiorcy dokumenty w postaci dowodu
dostawy lub faktury częściowej.
3. Szczegółowe terminy, rodzaj i ilość zamawianych towarów będą podawane Dostawcy przez
Zamawiającego co najmniej z siedmiodniowym wyprzedzeniem, telefonicznie, faksem lub pocztą
elektroniczną.
4. Dostawca jest zobowiązany do należytego wykonania przedmiotu umowy na zasadach w niej
określonych tj. dostarczenia towaru na własny koszt i ryzyko oraz własnym staraniem, środkiem
transportu przystosowanym zgodnie z właściwymi przepisami do przewozu artykułów będących
przedmiotem niniejszej umowy, posiadającym odpowiednie certyfikaty i dopuszczenia, do
magazynów położonych w jednostkach penitencjarnych wymienionych w § 2 ust1 lit a, b, c,
stanowiących miejsce docelowe dostaw.
5. Dostawca zobowiązuje się dostarczyć towar (artykuły) w oryginalnych opakowaniach
spełniający wszystkie normy jakościowe zgodnie z obowiązującymi przepisami, którego każda
partia musi być oznaczona datą przydatności do spożycia. Przyjęcie towaru poprzedzone będzie
wspólną kontrolą ilościowo – jakościową przeprowadzoną przez osoby działające w imieniu
Zamawiającego i Dostawcy lub osoby działające w jego imieniu lub na jego rzecz. W przypadku
zakwestionowania dostawy, która nie odpowiada ilościowo lub normom jakościowym, bądź też z
innych przyczyn nie odpowiada obowiązującym wymaganiom w zakresie warunków zdrowotnych
żywności i żywienia, Zamawiający sporządza protokół niezgodności zawierający wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru. Protokół niezgodności podpisuje osoba dokonująca odbioru w
imieniu Zamawiającego i Dostawca Zamawiający uprawniony jest do jednostronnego
sporządzenia tegoż protokołu ze skutkiem dla Dostawcy.
6. Postanowienia określone w ust 4 i 5 nie wyłączają jakichkolwiek uprawnień Zamawiającego
przysługujących mu z tytułu rękojmi.
7. Dostawca upoważnia każdą osobę dokonującą w jego imieniu bądź na jego rzecz dostawy do
podpisania protokołu niezgodności.
8. Dostawca zobowiązuje się do wymiany na własny koszt zakwestionowanego towaru na towar
pełnowartościowy bądź też – w przypadku braków ilościowych – uzupełnienia towaru najpóźniej w
terminie 5 dni roboczych po dniu dostawy.
9. Dowodem zrealizowania dostawy będzie pisemne potwierdzenie na zamówieniu lub na fakturze
przez upoważnionego pracownika Zamawiającego po sprawdzeniu ilości, rodzaju i jakości
dostawy.
10. W przypadku niedostarczenia towaru zgodnie z umową lub odmowy jego przyjęcia z powodów
określonych w ust. 5, Zamawiający może dokonać interwencyjnego zakupu towaru na koszt
Dostawcy.
11. Dostawca zobowiązuje się do pokrycia kosztów transportu oraz różnicy pomiędzy ceną
dokonanego zakupu, a ceną ustaloną w niniejszej umowie poniesionych przez Zamawiającego,
które to koszty Zamawiający ma prawo potrącić z istniejącej między stronami wierzytelności
pieniężnej.
12. W przypadku zastrzeżeń co do jakości dostarczonych artykułów Zamawiający zastrzega sobie
prawo do ich badania własnym staraniem lub przez osoby trzecie, na koszt Dostawcy.
13. Zapłata faktury częściowej, o której mowa w ust. 2, nastąpi po dokonaniu odbioru, o którym
mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.
14. W razie wystąpienia zwłoki w zapłacie Dostawca naliczy odsetki ustawowe zgodnie z
obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
15. Dostawca po dostarczeniu dostawy do odbiorców określonych w § 2 ust 1 lit. a, b, c, wystawia
na ich adres fakturę VAT.

16. Za dzień zapłaty uważany jest dzień obciążenia rachunku odbiorców, o których mowa w § 2
ust 15.
17. Dostawca bez zgody Zamawiającego nie może przenieść przysługującej mu wierzytelności na
osobę trzecią.
§3
Termin obowiązywania umowy i warunki jej rozwiązania
1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia ……. 2017 roku do dnia ………….
2017 roku.
2. W przypadku całkowitej realizacji dostaw przed terminem określonym w ust 1, umowa ulega
wygaśnięciu.
3. Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania umowy przed upływem okresu, na który została
zawarta, za uprzednim jej wypowiedzeniem złożonym na piśmie na 1 miesiąc naprzód, ze
skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym dokonano
wypowiedzenia.
§4
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 % wartości brutto dostawy w
przypadku, gdy nie dostarczył towaru w umówionym terminie lub dostarczył towar, który nie
odpowiada ilościowo lub normom jakościowym, bądź też z innych przyczyn nie odpowiada
obowiązującym przepisom w zakresie warunków określonych w § 1 niniejszej umowy i nie dopełnił
obowiązków, o których mowa § 2 ust 8.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych
przewidzianych w Kodeksie Cywilnym w przypadku, jeżeli szkoda wynikła z niewykonania lub
nienależytego wykonania umowy przewyższa wartość zastrzeżonej kary umownej.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z istniejącej między stronami
wierzytelności pieniężnej.
§5
Postanowienia końcowe
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
2. Oświadczenia woli Strony winny być składane na piśmie w formie listu poleconego lub w inny
sposób za potwierdzeniem odbioru.
3. Strony ustalają następujące adresy dla doręczeń:
a) Zamawiający: Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej, ul. Mikołowska nr 10 a, 40-067
Katowice,
b) Dostawca: ….......................................................
§6
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego.
2. Spory wynikłe na tle realizacji postanowień niniejszej umowy Strony będą rozstrzygały
polubownie, w przypadku braku konsensusu poddadzą je pod rozstrzygniecie sadu
powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
Podpisy stron

…………………………..

……………………………….

Załącznik nr 1 do umowy nr OI/KI …................. z dnia: …..................r
na dostawy sterylizowanych konserw mięsnych i sterylizowanych pasztetów mięsnych

OZ Ciągowice

ZK w Zabrzu

RAZEM I LOŚĆ KG:

ZK w Wojkowicach

ZK w Raciborzu

ZK w Lublińcu

ZK Jastrzębie Zdrój

ZK w Herbach

ZK w Cieszynie

AŚ w Zabrzu

AŚ w Tarnowskich Górach

AŚ w Sosnowcu

AŚ w Mysłowicach

AŚ w Katowicach

AŚ w Gliwicach

AŚ w Częstochowie

Nazwa artykułu*

AŚ w Bytomiu

L.p.

AŚ w Bielsku Białej

Załącznik Nr 1 do umowy sprzedaży z dnia ….. 2017 roku.
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Ilość w kg

1

Mielonka wieporzowa – gramatura 300 g
Mielonka wieprzowa sterylizowana
składniki: mięso wieprzowe (65%), woda, sól spożywcza,
białko wieprzowe, stabilizatory: difosforany, pieprz biały,
maltodekstryna, , aromat (z soją i mlekiem),
przeciwutleniacz: askorbinian sodu, substancja
konserwująca: azotyn sodu. masa netto 300 g.
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Wieprzowina wyborna – gramatura 120 g

2

3

Konserwa grubo rozdrobniona sterylizowana
składniki : mięso wieprzowe(65%) , woda, sól spożywcza,
białko sojowe, białko wieprzowe, substancje
zagęszczające : przetworzone wodorosty morskie z
gatunku Euchema, guma ksantanowa,stabilizator :
difosforany, cebula suszona , smalec wieprzowy,
przyprawy, wzmacniacz smaku: glutaminian
monosodowy, substancja konserwująca : azotyn sodu.
masa netto 120g wyborna – gramatura: 300g Wieprzowina
Konserwa grubo rozdrobniona sterylizowana
składniki : mięso wieprzowe (65%) , woda, sól spożywcza,
białko sojowe, białko wieprzowe, substancje
zagęszczające : przetworzone wodorosty morskie z
gatunku Euchema, guma ksantanowa,stabilizator :
difosforany, cebula suszona , smalec wieprzowy,
przyprawy, wzmacniacz smaku: glutaminian
monosodowy, substancja konserwująca : azotyn sodu.
masa netto 300 g
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Pasztet wieprzowy – gramatura: 290g Konserwa wieprzowa sterylizowana
składniki: woda, mięso wieprzowe (30%), tłuszcz
wieprzowy , skórki wieprzowe, wątroba
wieprzowa(3%), skrobia modyfikowana, sól
4
spożywcza, białko wieprzowe, mleko w proszku, mąka
pszenna, cebula suszona, pietruszka suszona,
przyprawy(zawierają gorczycę), wzmacniacz smaku:
glutaminian monosodowy, substancja konserwująca:
E250. Masa netto 290 g
Pasztet wieprzowy – gramatura: 120g Konserwa sterylizowana, minimum 35% mięsa
wieprzowego, opakowanie typu alupak, bez wad
5 zamknięcia, niezdeformowane, gramatura jednakowa
w trakcie trwania umowy. Minimalny termin
przydatności do spożycia od dnia dostawy – 6
miesięcy.
6

Odbiorca – loco magazyn:

Legenda:
Her – Zakład Karny w Herbach
Rac – Zakład Karny w Raciborzu
Woj – Zakład Karny w Wojkowicach
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Załącznik nr 1
Znak sprawy OI/KI-2232.1.2017

FORMULARZ CENOWY DOSTAWCY
dostawa sterylizowanych konserw mięsnych
Firma:
__________________________________________________________________________________
(wpisać pełną nazwę)

REGON: ________________________, NIP: ________________________
kod, miejscowość, województwo, powiat:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
ulica, nr domu, nr lokalu:______________________________________________
internet: http://________________________

email_______________@_______________

numer kierunkowy: _____
Tel: ___________________________ fax: _________________________

1. Zobowiązanie Wykonawcy:
Lp.

Przedmiot zamówienia

1

2
Mielonka wieprzowa – gramatura 300g
Mielonka wieprzowa sterylizowana,
składniki: mięso wieprzowe (65%), woda,
sól spożywcza, białko wieprzowe,
stabilizatory: difosforany, pieprz biały,
maltodekstryna, aromat (z soją i
mlekiem), przeciwutleniacz: askorbinian
sodu, substancja konserwująca: azotyn
sodu. Masa netto 300g.
Wieprzowina wyborna – gramatura
120g
Konserwa grubo rozdrobniona
sterylizowana, składniki : mięso
wieprzowe (65%) , woda, sól spożywcza,
białko sojowe, białko wieprzowe,
substancje zagęszczające: przetworzone
wodorosty morskie z gatunku Euchema,
guma ksantanowa,stabilizator :
difosforany, cebula suszona , smalec
wieprzowy, przyprawy, wzmacniacz
smaku: glutaminian monosodowy,
substancja konserwująca: azotyn sodu.
Masa netto 120g
Wieprzowina wyborna – gramatura:
300g
Konserwa grubo rozdrobniona
sterylizowana, składniki : mięso

1.

2.

3.

Wielkość
zamówienia/
j.m
3

10276kg

4749,1kg

15117,6kg

Cena
Stawka
jednostkowa Wartość netto
podatku
netto
[zł/kg]
VAT [%]
[zł/kg]
4
5
6

Wartość brutto
[zł]
7

4.

5.

6

wieprzowe (65%) , woda, sól spożywcza,
białko sojowe, białko wieprzowe,
substancje zagęszczające : przetworzone
wodorosty morskie z gatunku Euchema,
guma ksantanowa,stabilizator :
difosforany, cebula suszona, smalec
wieprzowy, przyprawy, wzmacniacz
smaku: glutaminian monosodowy,
substancja konserwująca : azotyn sodu.
Masa netto 300g
Pasztet wieprzowy – gramatura: 290g
Konserwa wieprzowa sterylizowana,
składniki: woda, mięso wieprzowe (30%),
tłuszcz wieprzowy, skórki wieprzowe,
wątroba wieprzowa (3%), skrobia
modyfikowana, sól spożywcza, białko
wieprzowe, mleko w proszku, mąka
pszenna, cebula suszona, pietruszka
suszona, przyprawy(zawierają gorczycę),
wzmacniacz smaku: glutaminian
monosodowy, substancja konserwująca:
E250. Masa netto 290g
Pasztet wieprzowy – gramatura: 120g
Konserwa sterylizowana, minimum 35%
mięsa wieprzowego, opakowanie typu
alupak, bez wad zamknięcia,
niezdeformowane, gramatura jednakowa
w trakcie trwania umowy. Minimalny
termin przydatności do spożycia od dnia
dostawy – 6 miesięcy.
RAZEM

11236kg

6034,2kg

X

X

X

Wartość brutto: ….............................................................................................
2. Niniejsza oferta jest ważna przez okres 30 dni.
3.Składamy niniejsza ofertę we własnym imieniu/jako partner konsorcjum zarządzanego przez
……………………………………………………….................................................................................
..........................................................................................................................................................*)
(nazwa lidera)
4. Oświadczamy, że:
1) zapoznaliśmy się z SIWZ i nie wnosimy zastrzeżeń,
2) akceptujemy przekazany wzór umowy,
3) przedmiot zamówienia wykonamy: sami / z udziałem podwykonawców*)
4) podwykonawcom zamierzamy powierzyć następujące części zamówienia:
Nazwa podwykonawcy/ powierzona część zamówienia:
1. ............................................................................................................................................
2. …........................................................................................................................................
4. W przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do:
- podpisania umowy na warunkach zawartych w SIWZ, w miejscu i terminie wskazanym przez
Zamawiającego,
- wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za realizację umowy:

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

7. Oświadczamy, że na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 5 września 2016r. o
szczególnych rozwiązaniach związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz U. z 2016r poz. 1444), że wskazane poniżej informacje
zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być udostępnione, w szczególności
innym uczestnikom postępowania.
Lp.
Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji
Strony w ofercie wyrażone cyfrą:
od

do

Uzasadnienie zastrzeżenia dokumentów :
……………...................................……………………………………………………...........……………
…
W przypadku gdy żadna z informacji zawartych w ofercie nie stanowi tajemnicy przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca nie wypełnia pkt 8.

......................................................
(data i czytelny podpis wykonawcy)
*) niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 2
Znak sprawy OI/KI-2232.1.2017

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 3 ust 1 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych
rozwiązaniach związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Z 2016 r., poz. 1444).
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. dostawa
sterylizowanych konserw mięsnych i sterylizowanych pasztetów mięsnych do
jednostek podległych Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Katowicach
oświadczam co następuje:
1) Oferowane produkty mięsne, które są przedmiotem niniejszego postępowania zostały wyprodukowane
zgodnie z przepisami dotyczącymi produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego pochodzących z
obszarów podlegających ograniczeniom, nakazom lub zakazom lub przepisami o ochronie zdrowia zwierząt
oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.
2) Oświadczam że produkty mięsne spełniają wymagania weterynaryjne określone w przepisach o
produktach pochodzenia zwierzęcego.
3) Oświadczam że mięso wchodzące w skład produktów mięsnych stanowi mięso, o którym mowa w art. 1
ust. 1 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z wystąpieniem
afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U z dnia 2016 r., poz. 1444).
4) Oświadczam, że nabyto świnie po cenach nie niższych niż ceny, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 4
ustawy z dnia 5 września 2016 r.o szczególnych rozwiązaniach związanych z wystąpieniem afrykańskiego
pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U z dnia 2016 r., poz. 1444).
5) Oświadczam że produkty mięsne spełniają szczegółowe wymagania określone w przepisach wydanych
na podstawie art. 4 ustawy z dnia 5 września 2016 r.o szczególnych rozwiązaniach związanych z
wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U z dnia 2016 r.,
poz. 1444).
2. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
Ponadto oświadczamy że:
1. Świnie, od których pochodzą produkty mięsne, są zaopatrzone w świadectwo zdrowia wystawione przez
urzędowego lekarza weterynarii na podstawie przepisów odrębnych.
2. Jesteśmy podmiotem produkującym produkty mięsne zgodnie z przepisami dotyczącymi produkcji
produktów pochodzenia zwierzęcego pochodzących z obszarów podlegających ograniczeniom, nakazom
lub zakazom lub przepisami o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.
3. Produkty mięsne spełniają wymagania weterynaryjne określone w przepisach o produktach pochodzenia
zwierzęcego.
4. Produkty będące przedmiotem sprzedaży zostały wyprodukowane z mięsa pochodzącego ze świń
zakupionych po cenach netto nie niższych niż:
a) ceny zakupu netto masy poubojowej ciepłej w odpowiedniej klasie skali klasyfikacji EUROP w regionie, w
którym świnie zostały nabyte, lub
b) średnia cena netto dla wszystkich klas w masie żywej w regionie, w którym świnie zostały nabyte
– opublikowanych w tygodniu poprzedzającym tydzień, w którym dokonano nabycia, w biuletynie
informacyjnym urzędu obsługującego Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydawanym na podstawie
przepisów o rolniczych badaniach
rynkowych.

…………….……. (miejscowość), dnia ………………. r.
…………………………………………
(podpis)

