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Radom, dnia 28.03.2018r.                                                                                    Znak sprawy:  1/2018/ZP 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
„Zakup wyposażenia do kuchni do nowego budynku przedszkola zlokalizowanego 

przy ul. Kilińskiego 20” 
(wartość szacunkowa zamówienia mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych) 

 
§ 1. 

Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego. 
 

Przedszkole Publiczne Nr 4 im. Juliana Tuwima 
ul. Kilińskiego 23 26-600 Radom; woj. Mazowieckie 
REGON:  680101860 NIP: 7962327771 
tel. (48) 48 36 239 48 
e-mail: przedszkole4@radom.com.pl 
Adres strony internetowej: www.przedszkolenr4radom.pl 

 
§ 2. 

Tryb udzielenia zamówienia. 
 

1) Przetarg nieograniczony dla zamówienia na dostawy o wartości szacunkowej nie 
przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 1579 z późn. zm.) 
zwanej w dalszej części Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia „Pzp”.  
2) Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 
221.000 euro, natomiast przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30.000 euro. 
 

§ 3. 
Opis przedmiotu zamówienia. 

 
1. Przedmiot zamówienia: 
Nomenklatura wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Główny przedmiot zamówienia:   
CPV: 39220000-0 
Dodatkowe przedmioty zamówienia: 
CPV: 39000000-2, 39141000-2, 39221000-7 
2. Przedmiotem zamówienia jest zakup wyposażenia kuchni do nowego budynku PP nr 4 
w Radomiu - budynek zlokalizowany w Radomiu przy ul. Kilińskiego 20. 
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć i –w przypadku elementów wymagających 
montażu-  zamontować, fabrycznie nowe wyposażenie kuchni (dostawa i montaż w 
miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie obiektu przedszkola). 
W przypadku urządzeń których obsługa wymaga przeszkolenia, Wykonawca zobowiązany jest 
dokonać stosownego przeszkolenia pracowników Zamawiającego. 
2.1. Szczegółowe wymagania dot. przedmiotu zamówienia, tj. rodzaj i ilość oraz parametry 
poszczególnych urządzeń zawiera załącznik do SIWZ: „Wykaz Wyposażenia”. 
2.2. Zamawiający wymaga, by Wykonawca udzielił na dostarczony przedmioty 
zamówienia gwarancji jakości na okres min. 2 lat (dot. to okresu gwarancji udzielanej 
przez Wykonawcę, niezależnego od ew. okresów gwarancji udzielanych przez 
producentów poszczególnych urządzeń). 
3. Przedmiot zamówienia uwzględnia potrzeby osób niepełnosprawnych. 
4. W związku z faktem, iż do realizacji niniejszego zamówienia nie jest konieczne  zatrudnianie 
osób wykonujących niesamodzielne czynności, Zamawiający nie narzuca obowiązku 
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zatrudniania przez Wykonawcę poszczególnych osób uczestniczących w realizacji zamówienia  
na  podstawie umowy o pracę. 
 

§ 3a. 
Podwykonawstwo 

 
1.  Zamawiający informuje, iż nie wskazuje części zamówienia, których dot. obowiązek 
osobistego wykonania przez Wykonawcę. 
1a. Przez umowę o podwykonawstwo należy rozumieć umowę zawartą  w formie pisemnej, o 
charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty stanowiące część 
zamówienia publicznego, zawartą między wybranym przez zamawiającego wykonawcą a innym 
podmiotem (podwykonawcą), a także pomiędzy podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub 
pomiędzy dalszymi podwykonawcami. 
2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w druku oferty części zamówienia, której 
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm 
podwykonawców. 
3. Zmiana lub rezygnacja podwykonawców, współpracujących przy realizacji zamówienia nie 
stanowi istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 

§ 4. 
Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza 

składanie ofert częściowych. 
 

Zamawiający nie podzielił zamówienia na poszczególne części i nie dopuszcza składania ofert 
częściowych. 
 

§ 5. 
Informacja o możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 

lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp 
 
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub 
w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp. 
 

§ 6. 
Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim 
muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie. 

 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 
§ 7 . 

Termin wykonania zamówienia. 
 

Termin wykonania zamówienia: maksymalnie 30 dni od dnia zawarcia umowy. 
UWAGA: Termin dostawy i montażu należy uprzednio uzgodnić z Zamawiającym. 
 

§ 8. 
Warunki udziału w postępowaniu 

 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają 
wykluczeniu na podstawie: 
- art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, 
- art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 
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2. Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga odrębnego potwierdzenia spełniania 
warunków dot. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, 
sytuacji finansowej lub ekonomicznej, zdolności technicznej lub zawodowej. 
 

§ 9a. 
Wykaz oświadczeń składanych przez wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że 

nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz 
spełnia kryteria selekcji 

 
W celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału 
w postępowaniu Wykonawca ZAŁĄCZA DO OFERTY: 
- Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz  
- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Wzory oświadczeń stanowią zał. do SIWZ. 

 
§ 9b. 

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez wykonawcę w postępowaniu 
na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa 

w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP 
 

1.Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 
wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP;    
2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt 1 składa dokument wystawiony w kraju, w 
którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani 
nie ogłoszono upadłości (dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert). 
 

§ 9c. 
Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej 
 

W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego 
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (informacja z otwarcia ofert), 
Wykonawca składa Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, z późn. zm.). Wzór 
oświadczenia określony jest w zał. do SIWZ.  
W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z 
oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą 
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
UWAGA: Obowiązek złożenia odpowiedniego oświadczenia w wymaganym terminie w 
pełni obciąża Wykonawcę. 
 

§ 10. 
Informacja dla  wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

 
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są załączyć do 
oferty pełnomocnictwo(składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia np. konsorcjum, spółka cywilna), o treści zgodnej ze wzorem załączonym do SIWZ. 
Brak ww. dokumentu i jego nie uzupełnienie, we wskazanym przez Zamawiającego terminie, 
w trybie art. 26 ust. 3aPzpstanowić będzie podstawę odrzucenia oferty. 
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§ 10a. 
Zamawiający stosuje procedurę określoną w art. 24aa ust.1 i 2 ustawy PZP (tzw. procedura 
odwrócona). 
 

§ 11. 
Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych 

do porozumiewania się z wykonawcami. 
 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. W toku 
niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia, wnioski,  
zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie. Zamawiający 
dopuszcza ich przekazywanie drogą elektroniczną. Z zastrzeżeniem pkt 2, przekazanie 
oświadczeń, wniosków, zawiadomień lub informacji drogą elektroniczną uważa się za złożone w 
terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie 
potwierdzona w formie pisemnej.  
2. Uzupełnienia dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw dokonywane na skutek 
wezwania w trybie art. 26 ust. 3 Pzp,  wyjaśnienia  udzielone w trybie art. 90 ust 1 Pzp, 
wyjaśnienia wykonawców dotyczące treści oferty, w tym dotyczące ceny ofertowej, wyrażenie 
zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp dla swej skuteczności 
powinny przed upływem terminów wyznaczonych przez Zamawiającego zostać dostarczone: 

1) w formie pisemnej, lub 

2) drogą elektroniczną oraz dostarczone w formie pisemnej najpóźniej 2 dni robocze (dni 
pracy Zamawiającego) po upływie wyznaczonego terminu.  

3. Jeżeli wykonawca lub zamawiający przekazują oświadczenia, zawiadomienia, wnioski oraz 
informacje drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt 
ich otrzymania. 

UWAGA! Zamawiający zamierza przekazywać oświadczenia, zawiadomienia, wnioski oraz 
informacje drogą elektroniczną. Wykonawca obowiązany jest każdorazowo potwierdzać 
otrzymanie korespondencji drogą elektroniczną  na pocztę e-mail. Potwierdzenie  otrzymania 
korespondencji przez Wykonawcę lub informacja z serwera poczty e-mail o dostarczeniu 
(zapisaniu na serwerze poczty e-mail Wykonawcy)  korespondencji Zamawiający uzna za datę 
otrzymania oświadczenia, zawiadomienia, wniosku lub informacji. 
4. Adres e-mail jest wskazany w § 1 niniejszej SIWZ. 
5. Tryb udzielania wyjaśnień: 

5.1 Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający jest obowiązany 
niezwłocznie udzielić wyjaśnień, nie później niż na dwa dni przed upływem terminu 
składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w 
którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

5.2  Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął 
po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 5.1., lub dotyczy 
udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek 
bez rozpoznania. 

5.3 Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o 
którym mowa w pkt 5.1. 

5.4 Zamawiający jednocześnie przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim wykonawcom, 
którym doręczono Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła 
zapytania oraz udostępnia na stronie internetowej, na której jest zamieszczona 
Specyfikacja.  

 
§ 11a. 

Informacja o  sposobie udostępniania protokołu z postępowania  
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1. Protokół postępowania podlega udostępnieniu w trybie określonym w rozporządzeniu  

Prezesa Rady Ministrów w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego. 

2. Zamawiający umożliwia w swojej siedzibie samodzielne kopiowanie lub utrwalanie za 
pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu  treści 
protokołu wraz załącznikami.  
 

§ 12. 
Wymagania dotyczące wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia. 

 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium, ani zabezpieczenia należytego wykonania 
zamówienia. 

 
§ 13. 

Termin związania ofertą. 
 

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert. 
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 
ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 
związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu 
o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 
3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 
§ 14. 

Opis sposobu przygotowania ofert oraz załączników do ofert i innych dokumentów 
składanych w postępowaniu. 

 
1.Zamawiający pod rygorem odrzucenia ofert wymaga, aby oferta była właściwie sporządzona, 

w szczególności powinna być zgodna ze wzorem przekazanym w SIWZ oraz podpisana przez 
osobę (osoby) wymienioną w stosownym akcie prawnym – upoważnioną do reprezentowania 
wykonawcy.  

2.Oferta musi być przygotowana w języku polskim, pisemnie na papierze, pismem czytelnym 
przy użyciu nośnika pisma nieulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów. Wszelkie 
wymagane dokumenty załączone do oferty sporządzone w językach obcych są składane wraz z 
tłumaczeniem na język polski. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty w postaci 
elektronicznej. 

3.Oferta oraz załączniki do niej wymagają podpisu osób uprawnionych. Jeżeli wykonawca 
składa ofertę poprzez ustanowionego pełnomocnika, Zamawiający, pod rygorem odrzucenia 
oferty, wymaga załączenia do oferty stosownego pełnomocnictwa rodzajowego. Nie złożenie 
pełnomocnictwa lub pełnomocnictwo wadliwe podlega  uzupełnieniu w trybie  art. 26 ust 3aPzp 

4.1.Dopuszczalne jest złożenie oferty wspólnej zgodnie z trybem przewidzianym w ustawie 
Pzp. Nazwy wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia muszą zostać 
wskazane w ofercie. 

Przy złożeniu oferty wspólnej (np. konsorcjum) wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do 
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w 
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pisemne pełnomocnictwo 
lub pełnomocnictwa winny być dołączone do oferty. Nie złożenie pełnomocnictwa lub 
pełnomocnictwo wadliwe podlega  uzupełnieniu w trybie  art. 26 ust 3aPzp. Wzór 
pełnomocnictwa stanowi załącznik do SIWZ. 
4.2. Składane dokumenty muszą dokumentować spełnienie warunków udziału w postępowaniu 
przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z 
zastrzeżeniem jednak, że do oceny spełnienia warunków, zostaną przyjęte zsumowane 
potencjały w/w wykonawców.  
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4.3. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi odrębnie 
wykazać, że brak jest w stosunku do niego podstaw do wykluczenia. 
5. Poprawki w ofercie lub w załącznikach do  niej, bądź w innych składanych w trakcie 
postępowania dokumentach muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby 
upoważnionej. 
6. Wymagane dokumenty wykonawca przedkłada w formie oryginału lub w formie kserokopii 
poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez upoważnioną osobę lub upoważnione osoby. 
Pozostałe dokumenty (np. pełnomocnictwo) wykonawca pod rygorem odrzucenia oferty 
przedkłada w formie oryginału, z tym, że w przypadku oferty wspólnej wspólników spółki 
cywilnej,  - jeżeli upoważnienie do jej złożenia wynika z umowy spółki cywilnej - zamiast 
pełnomocnictwa można załączyć do oferty oryginał tej umowy lub jej kopię poświadczoną 
notarialnie za zgodność z oryginałem lub jej kopię  poświadczoną za zgodność z oryginałem 
przez wszystkich wspólników. 
7. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w 
przypadku podmiotów trzecich, na potencjał których powołują się Wykonawcy, kopie 
dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za 
zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty. 
8. Cena oferty musi być podana liczbą i słownie. 
9.  Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę. Ofertę składa się w 
jednym egzemplarzu. Wszystkie składane dokumenty powinny być aktualne, tj. odzwierciedlać 
stan faktyczny potwierdzanych w nich okoliczności. 
10. Oferta i dokumenty składane w postępowaniu nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego, 
chyba, że oferta zostanie wycofana przed upływem terminu składania ofert lub ustawa Prawo 
zamówień publicznych stanowi inaczej (np. oferta złożona po upływie terminu składania ofert). 
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
11. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie, na którym będą prowadzone 
dostawy oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie istotne informacje, które 
mogą być konieczne do przygotowania oferty. Wizja lokalna zostanie dokonana na koszt własny 
wykonawcy (wizja lokalna nie jest obowiązkowa). 
12.  Ofertę należy umieścić w wewnętrznej i zewnętrznej kopercie, które: 
a)będą zaadresowane na adres Zamawiającego:  
Przedszkole Publiczne Nr 4 im. Juliana Tuwima 
ul. Kilińskiego 23 – gabinet dyrektora 
26-600 Radom  
b) będą posiadać oznaczenia: „Zakup wyposażenia do kuchni do nowego budynku 

przedszkola zlokalizowanego przy ul. Kilińskiego 20 – Nie  otwierać przed  09.04.2018 
roku, godz. 1115". 

Poza oznaczeniami podanymi wyżej, koperta wewnętrzna będzie posiadać nazwę i adres 
wykonawcy, aby można było odesłać ją nie otwartą w przypadku stwierdzenia opóźnienia 
złożenia oferty. 
13. Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w postępowaniu obciążają 
wyłącznie Wykonawcę. 
14.Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie 
składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą 
być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa. Dokumenty składane w trakcie postępowania zawierające informacje 
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca zastrzegł, że nie mogą 
być udostępnione podmiotom innym niż Zamawiający muszą być oznaczone klauzulą „POUFNE” 
w prawym górnym rogu każdej strony dokumentu je zawierającego. Brak takiego zastrzeżenia 
traktowany będzie jako zgoda wykonawcy na ujawnienie zainteresowanym przedmiotowych 
informacji. Dodatkowo Wykonawca musi wykazać, iż w/w zastrzeżone informację stanowią 
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tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 
86 ust. 4 ustawy. 

 
§ 15. 

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 
 

1. Miejsce i termin składania ofert: 
a) oferty należy składać do dnia 09.04.2018 roku do godz. 1100 w siedzibie Zamawiającego:  
Przedszkole Publiczne Nr 4 im. Juliana Tuwima 
26-600 Radom, ul Kilińskiego 23 – gabinet dyrektora 
b) Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie   

2. Miejsce i termin otwarcia ofert: 
a) jawne otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 09.04.2018 roku o godz. 1115 w siedzibie 
Zamawiającego:  
Przedszkole Publiczne Nr 4 im. Juliana Tuwima 
26-600 Radom, ul Kilińskiego 23 – gabinet dyrektora 
b) bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia; 
c) podczas otwierania ofert Zamawiający sprawdzi oraz ogłosi: 

- stan kopert /które powinny być nienaruszone do chwili otwarcia/; 
- nazwę i adres wykonawcy, którego oferta jest otwierana; 
- ceny ofertowe; okres udzielonej gwarancji jakości; 
- termin wykonania, warunki płatności i termin płatności /wynika z SIWZ/. 

 
§ 16. 

Opis sposobu obliczenia ceny. 
 
1.  Każdy z wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. 
2.  Zaoferowana cena dotyczy całego przedmiotu zamówienia, tj. wszystkich kosztów 

związanych z zakupem, dostawą i montażem elementów wchodzących w skład przedmiotu 
zamówienia (w tym także kosztów ew. szkoleń, obmiarów, wizji lokalnych itp.). 

3.  Zaoferowana cena musi być podana liczbą oraz słownie i będzie ceną ryczałtową. 
4. Cena ofertowa brutto (wraz z podatkiem VAT) jest ceną ofertową wykonawcy i jako cena 
ryczałtowa nie podlega zmianom. 
4.1. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie 
w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości 
wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego 
lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w 
tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu. 
4.2. W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od:  
1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed 
wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy lub średniej arytmetycznej cen 
wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w 
ust. 1, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia;  
2) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej z 
uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności 
istotnej zmiany cen rynkowych, Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których 
mowa powyżej. 
4.3. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na 
Wykonawcy. 
5. Zamawiający działając na podstawie art. 87 ust. 2 Pzp. dokona poprawienia omyłki 
rachunkowej w obliczeniu ceny w ten sposób, że jeżeli cena ryczałtowa podana liczbą nie będzie 
odpowiadać cenie ryczałtowej podanej słownie, przyjmie za prawidłową cenę ryczałtową 
podaną słownie. 



 -8- 

 
§ 17. 

Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między 
Zamawiającym a wykonawcą. 

 
Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych 
polskich (PLN). 
 

§ 18. 
Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z 

podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert. 
 

1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie nw. kryteriów oceny 
ofert (nazwa kryterium, waga, sposób punktowania): 
1) Cena oferty -  60 %  (max 60 pkt) 
2) Okres udzielonej gwarancji jakości -  40 %  (max 40 pkt) 
2. Ocena oferty będzie dokonywana wg poniższych zasad:  
2.1. Ocena ceny oferty – będzie przeprowadzona wg następującego wzoru matematycznego:  
P(Ci) = Cmin / Ci  x 60 pkt gdzie: 
Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ważnych ofert i nie odrzuconych 
Ci – ceny poszczególnych ofert 
P(Ci) – liczba punktów za kryterium ceny 
2.2. Ocena okresu gwarancji udzielonej na przedmiot zamówienia.  
Ocena przeprowadzona zostanie na podstawie podanego na druku oferty okresu gwarancji na 
przedmiot zamówienia w pełnych latach. Okres gwarancji należy podawać wyłącznie w pełnych 
latach. W przypadku podania okresu gwarancji w miesiącach Zamawiający zaliczy do wyliczenia 
punktów okres pełnego roku przyjmując rok niższy niż będzie to wynikało z podanej ilości 
miesięcy (np. podanie okresu gwarancji 3 lata i 9 m-cy będzie traktowane jako 3 pełne lata). 
Ocena przeprowadzona zostanie wg poniższego zestawienia - Wykonawca, który przedstawi w 
swojej ofercie okres gwarancji, gdzie P(Gi) to liczba punktów za kryterium okresu udzielonej 
gwarancji: 

 Wykonawca udzieli na dostarczony przedmiot zamówienia gwarancji jakości na okres 

2 lat  – otrzyma 0 punktów P(Gi) 
 Wykonawca udzieli na dostarczony przedmiot zamówienia gwarancji jakości na okres 

3 lat  – otrzyma 20 punktów P(Gi) 
 Wykonawca udzieli na dostarczony przedmiot zamówienia gwarancji jakości na okres 

4 lat lub więcej  – otrzyma 40 punktów P(Gi) 
Okres rękojmi za wady jest zrównany z okresem udzielonej gwarancji jakości. 
UWAGA: Oferta wykonawcy, który  zaoferuje okres gwarancji jakości na przedmiot zamówienia,  
poniżej 2 lat zostanie odrzucona. Oferta w której nie będzie żadnej informacji dot. okresu 
udzielonej gwarancji, traktowana będzie jak oferta w której Wykonawca nie udzielił okresu 
gwaranci na min. 2 lata. 
2.3. Ocena oferty – suma punktów z poszczególnych kryteriów: P = P(Ci) + P(Gi) 
3. Zamawiający oceni i porówna tylko te oferty, które odpowiadają treści i wymogom SIWZ.  
4. Obliczając punktację dla poszczególnych ofert, zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch 
miejsc po przecinku. 
5. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a 
wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem pkt 6 dokonywanie 
jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 
6. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, omyłki rachunkowe oraz 
inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacja istotnych warunków zamówienia, 
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nie powodujące istotnych zmian treści ofert niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, 
którego oferta została poprawiona. 
7. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpi przynajmniej jedna przesłanka odrzucenia 
unormowana w ustawie Pzp. 
8. Najkorzystniejszą spośród złożonych ważnych i niepodlegających odrzuceniu ofert będzie 
oferta z najwyższą liczbą punktów przyznaną w ramach kryteriów, o których mowa w 
niniejszym  paragrafie.  
9. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych 
ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, 
Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym 
przez Zamawiającego ofert dodatkowych.  

 
§ 19. 

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

 
1. Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania zgodnie z przepisami ustawy.  
2. Z wybranym Wykonawcą Zamawiający podpisze umowę w sprawie zamówienia publicznego, 
nie wcześniej niż po upływie terminu określonego w art. 94 ustawy.  
3. Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy.  
4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, 
Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez 
przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki określone w art. 
93 ust. 1 ustawy.  
5. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, przed 
podpisaniem umowy Zamawiający może zażądać, a Wykonawca będzie zobowiązany do 
przedłożenia umowy regulującej ich współpracę w zakresie obejmującym wykonanie 
zamówienia. Z treści powyższej umowy powinno w szczególności wynikać: zasady 
współdziałania, zakres współuczestnictwa oraz podział obowiązków Wykonawców w 
wykonaniu przedmiotu zamówienia.  
6. Przed podpisaniem umowy, wybrany Wykonawca przekaże Zamawiającemu informacje 
niezbędne do wpisania do treści umowy, np. imiona i nazwiska uprawnionych osób, które będą 
reprezentować Wykonawcę przy podpisaniu umowy.  
7. Zamawiający wymaga od wybranego Wykonawcy zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego na warunkach określonych w projekcie umowy, który stanowi załącznik do SIWZ. 
 

§ 20. 
Zamawiający nie będzie udzielał zaliczek na poczet wykonania zamówienia 

 (art. 151a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych) 
 

§ 21. 
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w 

sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli 
Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia 

publicznego na takich warunkach. 
Projekt umowy, jaka zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą, stanowi załącznik do niniejszej 
Specyfikacji. 

 
§ 21a. 

Przewidywane istotne zmiany do umowy w stosunku do treści wybranej oferty i warunki 
tych zmian 

 
1. Zmiana wynagrodzenia może nastąpić w przypadku zmiany urzędowej stawki podatku VAT. 
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2. Termin wykonania zamówienia może ulec zmianie w przypadku przedłużających się –nie z 
winy Wykonawcy- procedur administracyjnych, zmienionych w trakcie wykonywania 
zamówienia uwarunkowań prawnych i administracyjnych, bądź nieudostępnienia w terminie 
przez Zamawiającego pomieszczeń do których dostarczone i/lub zamontowane mają być 
poszczególne elementy i urządzenia wchodzące w skład przedmiotu zamówienia. Wydłużenie 
terminu może nastąpić maksymalnie o okres odpowiadający odpowiednio okresowi trwania 
niesprzyjających warunków bądź okres konieczny do usunięcia przeszkód faktycznych, 
prawnych, administracyjnych itp. będących przesłanką do wydłużenia terminu. 
 

§ 22. 
Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia. 
 

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub 
miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku 
naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy. Środki ochrony prawnej wobec 
ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują 
również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 
2.Osobom uprawnionym przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp, 
i dot. postępowań, których wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. 
 

§ 23. 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą specyfikacją obowiązują przepisy zawarte w 

ustawie Pzp, a w sprawach nie uregulowanych niniejszą ustawą będą stosowane 
przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 
§ 24. 

 Załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  
Kompletna SIWZ zawiera następujące załączniki: 

1) Wykaz wyposażenia, 
2) Wzór druku oferty 
3) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, 
4) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, 
5) Wzór pełnomocnictwa, 
6) Wzór oświadczeń o przynależności i braku przynależności do grupy kapitałowej,  
7) Projekt umowy. 

 
§ 25. 

Sposoby uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej: 
www.przedszkolenr4radom.pl, ponadto formularz SIWZ można zakupić za cenę 24,60 zł brutto; 
w siedzibie Zamawiającego lub otrzymać za zaliczeniem  pocztowym. 
 

 
Kierownik Zamawiającego – 

- Dyrektor PP nr 4 w Radomiu 
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Zał. do SIWZ 
WYKAZ WYPOSAŻENIA 

Dot. zamówienia publicznego pn. Zakup wyposażenia do kuchni do nowego 
budynku przedszkola zlokalizowanego przy ul. Kilińskiego 20 

Nr Nazwa i opis urządzenia (elementu wyposażenia): Ilość 

 Sztuk 

1. Deski z drewna bukowego o wymiarach (w cm) nie mniejszych niż 50x30x4 h  3 

2. Deska do krojenia kolorowa Haccp 6 kolorów o wymiarach (w cm) nie mniejszych niż: 
45x35x 1,3 h 

6 

   3. Nóż kuchenny 200mm 3 

4. Nóż do filetowania 220 mm 2 

5. Nóż do oddzielania kości 155 mm 1 

6. Nóż do nacinania 180 mm 2 

7. Nóż do ryb 330 mm 1 

8. Nóż do obierania 100 mm 3 

9. Nóż do jarzyn 60 mm 3 

10. Nóż masarski 180 mm 1 

11. Garnek wysoki ze stali nierdzewnej z pokrywą, o pojemności nie mniejszej niż 98 l i śr. nie 
mniejszej niż 50 cm 

3 

12. Garnek  ze stali nierdzewnej ,wysoki z pokrywką o pojemności nie mniejszej niż 71 l i śr. nie 
mniejszej niż 45 cm 

2 

13. Garnek ze stali nierdzewnej ,  średni z pokrywką ,o pojemności nie mniejszej niż 9 l i śr. nie 
mniejszej niż 25 cm 

2 

14. Garnek ze stali nierdzewnej wysoki, z pokrywą o pojemności nie mniejszej niż 9 l i śr. nie 
mniejszej niż  25 cm 

2 

15. Garnek profesjonalny ze stali nierdzewnej, z kranem ,o pojemności  nie mniejszej niż 50 l 1 

16. Patelnia aluminiowa z powłoką teflonową do naleśników o średnicy nie mniejszej niż: 
255/215 mm 

10 

17. Patelnia nierdzewna o średnicy nie mniejszej niż 40 cm 2 

18. Wiadro stalowe z pokrywką, poj. 15.l 5 

19. Wiadro z polipropylenu poj. 11,5 l 10 

20. Wieszak  metalowy ze stali nierdzewnej na co najmniej 6 pokrywek 2 

21. Wyciskacz metalowy do czosnku  1 

22. Wanna  stalowa okrągła o śr. około 50 cm, poj. ok.28 l 2 

23. Wanna stalowa  cedzakowa o śr. ok. 50cm, poj. ok.28 l 1 

24. Wałek stalowy do ciasta nieprzywierający 4 

25. Waga platformowa ze stali nierdzewnej, profesjonalna, zakres ważenia do 50 kg. Wymiary 
wagi około: 350(W) x 600(D) x 830(H) mm 

1 

26. Waga ze stali nierdzewnej, profesjonalna, zakres ważenia  15/25 kg (od 0 do 15 kg z 
dokładnością do 5 g, od 15 do 25 kg z dokładnością do 10 g) 

1 

27. Krajalnica stalowa do jajek 2 

28. Krajalnica stalowa do pomidorów 1 

29. Kubek ze stali nierdzewnej do sztućców , o wymiarach zbliżonych do : średnica ok.115mm, 
wysokość ok. 145mm.  

8 

30. Kosz z tworzywa  do sztućców , wielkość około 430mm.x210mm.x15mm 10 

31. Kocioł warzelny elektryczny z wysokogatunkowej stali nierdzewnej, ciśnieniowy-150 l, z 
zaworem ,o wielkości nie mniejszej niż  800x900x900, zasilanie 400V  50 Hz, poj. 150l., 2W 

1 

32. Kocioł warzelny elektryczny z wysokogatunkowej stali nierdzewnej -80 l, ciśnieniowy z 
zaworem, zasilanie 400V, 50Hz pojemność 80l, 2W 

1 

33. Obierak do warzyw ze stali nierdzewnej  o dł. nie mniejszej niż 15,5cm 5 

34. Ostrzałka stalowa do noży 1 

35. Tłuczek do mięsa z trzonem stalowym i rączką z tworzywa, 3 powierzchnie rozbijające, o 
długości nie mniejszej 230mm.  

3 

36. Tarka sześciokątna ze stali nierdzewnej, rączka z tworzywa 2 

37. Taca poliestrowa GN 1/1 o wymiarach nie mniejszych niż 370mm.x530mm., do mycia w 
zmywarkach 

10 

38. Termometr lodówkowy z zawieszką oraz stopką , czytelna tarcza. 3 

39. Termometr elektroniczny z sondą do mierzenia temperatury potraw 1 

40. Termo-higrometr 2 
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41. Miska poj. 90 l ze stali nierdzewnej 1 

42. Miska poj. 27 l ze stali nierdzewnej 3 

43. Miska poj. 4 l ze stali nierdzewnej 5 

44. Mieszadło ze stali nierdzewnej do kotła warzelnego - 125 cm 2 

45. Mikser ręczny (napęd) + Ramię ubijające do napędu miksera 
Obudowa z tworzywa sztucznego, kolor srebrny, minimalna prędkość obrotowa 4 tys. 
obrotów na min., maksymalna prędkość obrotowa 16 tys. obrotów na min. Moc całkowita 
350W , napięcie 230V, waga urządzenia do 2.5 kg. Urządzenie ma posiadać gwint 
dostosowany do zamocowania ramion rozdrabniających, o różnej grubości i posiadające 
ramię ubijania. 

1 

46. Mieszadło ze stali nierdzewnej do kotła 130 l 1 

47. Listwa magnetyczna  dł. 55 cm 1 

48. Lampa owadobójcza rażąca  do 20 m 1 

49. Łyżka cedzakowa siatkowa ze stali nierdzewnej dł. 57 cm 1 

50. Chochla kuchenna z tworzywa wym.(mm) 100x80x250 5 

51. Łyżka kuchenna z tworzywa Exoglass dł. 30 cm 10 

52. Chochla ze stali nierdzewnej 0,25 l,  nie dłuższa niż 260mm 10 

53. Chochla poj. 2 l ze stali nierdzewnej, nie dłuższa niż 800mm 1 

54. Cedzak z rączką ze stali nierdzewnej średnica ok.. 260mm, nie dłuższa niż 260mm 2 

55. Czajnik bezprzewodowy  ze stali nierdzewnej, poj. 1,7 l, W 2200 6 

56. Ubijak do ziemniaków dł 45,6 cm ze stali nierdzewnej 1 

57. Szpatuła drewniana nie krótsza  niż 260mm.  5 

58. Szpatuła wąska ze stali nierdzewnej -250mmx39mm 5 

59. Szpatuła z otworami z tworzywa dł. 30 cm 5 

60. Szczypce do spagetti nierdzewne -20 cm 10 

61. Sito z podwójną siatką :śr 27,dł 57 cm ,ze stali nierdzewnej 1 

62. Szafa chłodnicza 650 l, biała, lakierowana, w komplecie min. 3 półki, zakres temperatury od 
0 do plus 10 st. C, elektroniczny wyświetlacz temp., wymuszony obieg powietrza, możliwość 
regulacji temp., zasilanie 230V, wym. zbliżone (mm) do: 775x695x1900 

1 

63. Szafa mroźnicza 600 l, biała, zakres temp. od minus 10 st. C do minus 25 st. C, elektroniczny 
termostat, cyfrowy wyświetlacz, automatyczne odszranianie , regulacja nóżek, w komplecie 3 
półki z tworzywa sztucznego GN 2/1, samodomykajace się drzwi, zasilanie 230V,wym. (mm) 
680x810x2010, (dopuszczalne wymiary zbliżone do plus/minus 2%) 

1 

64. Szafa chłodniczo-mroźnicza nierdzewna, 2x300 l, w komplecie 4 półki, wymuszony obieg 
powietrza, możliwość regulacji temp., zasilanie 230V,temp. w części chłodniczej od 0 do plus 
10 st. C, a w części mroźniczej od minus 18 i niżej ,wymiary [mm] 680x800x2010 
(dopuszczony wymiar zbliżony do plus/minus 2%), profesjonalna 

1 

65. Stojak ze stali nierdzewnej na deski 303x211xH205 2 

66. Szczotka do czyszczenia pieców konwekcyjnych, wykonana z włosia 1 

67. Zamrażarka skrzyniowa, 390 l, jednokomorowa z 4 koszami, obudowa biała, matowa , 
proszkowa, pokrywa ze stali nierdzewnej, temp. do minus 18 st. C, zasilanie 230V, grube 
ścianki izolacyjne, możliwość regulacji temperatury, profesjonalna 

1 

68. Sito do tłuszczu ze stali nierdzewnej, średnica nie mniejsza niż 250mm, długość rączki nie 
dłuższa niż455mm 

1 

69. Zestaw do przypraw 2-elementowy satynowy, ze stali nierdzewnej 4 

70. Zestaw stołowy do cukru i śmietanki - ze stali nierdzewnej 2 

71. Pojemnik o poj. 20,8 l ( bez pokrywki) z tworzywa  5 

72. Pokrywka do pojemnika o poj. 20,8 l  z tworzywa 5 

73. Pokrywka do pojemnika  5,7 l z tworzywa 5 

74. Pojemnik poj. 5,7 l  ( bez pokrywki) z tworzywa 5 

75. Pojemnik GN 2/3 ze stali nierdzewnej 325mm x 345mm, poj.12 l ( na zupę) 10 

76. Pokrywka do pojemnika GN 2/3 do pojemnika GN 2/3 z uszczelką silikonową 10 

77. Pojemnik GN 1/6 ze stali nierdzewnej wym. 176 mm x162 mm, poj.2,8 l ( na sos) + 
Pokrywka  

10 

78. Pojemnik GN 1/6 ze stali nierdzewnej 176 mm x162 mm, poj. 2,8 (na surówkę )+ Pokrywka  10 

79. Pojemnik GN 1/3 ze stali nierdzewnej  wym. 325mmx176 mm, poj.5,7 l( na ziemniaki) + 
pokrywki 

10 

80. Pojemnik GN 1/2 z polipropylenu wym. 325 mm x 265 mm, poj. 10 l ( na kanapki) 10 

81. Pojemnik GN 1/1 ze stali nierdzewnej  wym. 530 mm x 325 mm, poj. 5 l (np. na rybę/ 10 
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kotlety)+ pokrywka 

82. Pojemnik transportowy do żywności poj. 53 l z tworzywa 5 

83. Pojemnik GN 1/2 z polipropylenu wym. 325 mm x 265 mm, poj. 12,5 l + pokrywka 10 

84. Pojemnik GN 1/4 z poliwęglanu wym. 265mmx 162 mm, poj. 2,8 l ( na przyprawy) + 
pokrywka 

10 

85. Piec konwekcyjno-parowy  manualny, 400V, 16kW.Bezpośrednie wytwarzanie pary,5-
stopniowa regulacja  zaparowania komory, obudowa i komora wykonana z wysokiej jakości 
stali nierdzewnej, przyłącze wody 3/4, wyjście odpływu ok. 30mm. 

1 

86. Porcjoner (gałkownica)  1/10 l ze stali nierdzewnej 4 

87. Pojemnik na kubki do sztućców ze stali nierdzewnej 2 

88. Rózga dł. 35 cm ze stali nierdzewnej 2 

89. Rózga dł. 40 cm ze stali nierdzewnej 1 

90. Ociekacz na sztućce ze stali nierdzewnej 2 

91. Pojemnik ze stali nierdzewnej na odpady z pokrywą uruchamianą bezdotykowo 9 

92. Gęsiarki metalowe o pojemności nie mniejszej niż 10 l. 5 

93. Stolnice drewniane o wymiarach nie mniejszych niż 70cm x 53cm z bokami z trzech stron i z 
rantem dolnym. 

8 

94. Kosz na brudną bieliznę z tworzywa, ok. 60cmx50cm, z pokrywą 1 

95. Suszarka do naczyń stołowa ze stali nierdzewnej o wymiarach nie mniejszych niż 60cm x 
40cm. 

4 

96. Maszynka do mielenia mięsa- parametry nie gorsze niż: 
Dane techniczne: 
Wymiary ok. [mm]: 270x530x500 
Zasilanie [V]: 230 
Moc [kW]: 1,1 
Wydajność [kg/h]: 300 
Średnica sitka [mm]: 82 
Dodatkowe informacje: Wilk standardowo wyposażony w 2 sitka (o oczkach 6 mm i 8 mm). 
Podstawa wykonana z anodowanego aluminium i stali nierdzewnej. Głowica, ślimak i taca 
wykonane ze stali nierdzewnej.  Zdejmowana głowica ułatwiająca czyszczenie. Rewers w 
celu łatwiejszego odkręcania sitka. Zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe. Antypoślizgowe 
nóżki. Praca ciągła do 8 godzin. 

1 

97. Szatkownica. Paramerty nie gorsze niż: 
Szerokość: ok. 325 mm, 
Głębokość: ok. 300 mm, 
Wysokość: ok. 550 mm, 
Napięcie: 230 V, 
Moc: 0.4 kW, 
Prędkość obrotów: 1500 obr./min., 
Wydajność na godzinę: 40 kg/h, 
Asynchroniczny silnik. Magnetyczny system bezpieczeństwa i hamulec silnikowy. 
Demontowalna komora robocza i podajnik. Dwa otwory wsadowe ok. 104 cm², Ø 58 mm. W 
wyposażeniu 4 tarcze, np.: Plastry 2mm, Wiórki 1,5mm, Słupki 2x6 mm,  Tarte ziemniaki. 

1 

98. Mikser planetarny  poj. 20 l.  
Parametry nie gorsze niż: 
Wymiar ok. [mm]: 470x430x785 
Zasilanie [V]: 230 
Moc [kW]: 0,75 
Pojemność dzieży [l]: 20 
3 prędkości pracy ok.: 113, 168, 400 obr/min. 
Dostosowany do lekkich ciast i ubijania piany. W komplecie dzieża o pojemności ok. 20 l oraz 
zestaw końcówek. Części mające bezpośredni kontakt z żywnością wykonane ze stali 
nierdzewnej. Dzieża zawieszona na ruchomych ramionach i wyjmowana. Osłona 
bezpieczeństwa. 

1 

99. Zmywarka kapturowa, elektromechaniczna. Parametry nie gorsze niż:  
Trzy cykle, trzy kosze, sterowany programatorem cykliczny proces mycia odbywa się w 
dwóch etapach: 
- mycie wodą w temperaturze ok. 55-60°C w obiegu zamkniętym z dodatkiem detergentu, 
- płukanie czystą wodą o temperaturze ok. 85-90°C z dodatkiem płynu do płukania. 
Wymiary (ok.): 665x850x1400/1785 mm 
Wydajność: 300-1000 talerzy/h 
Drzwi podnoszone ręcznie 
Wymiary kosza ok.: 500x500 mm 
Cykl automatyczny: 

2 
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mycie (ok.):  
1 cykl - 120 s, 
2 cykl - 180 s, 
3 cykl - 600 s 
płukanie (ok.): 12 s 
Funkcja wyparzania: 90°C, Zasilanie: 400 V/50Hz,m Max pobór mocy 14,5 kW, Wysokość 
prześwitu drzwi: 385 mm, Max wysokość talerza: 290 mm. Wyposażenie: kosz do kubków i 
filiżanek, wkład do talerzy głębokich, wkład do mycia sztućców, wkład do szklanek i 
kieliszków, kosz uniwersalny, kubek do sztućców, krata ochronna, dozownik płynu 
nabłyszczającego. 

100. Obieraczka do ziemniaków o wymiarach nie mniejszych niż 690x560x880mm, oraz 
parametrach nie gorszych niż zasilanie(V): 400V, Moc (kW): 0,55, Wsad (kg) 8-10, wydajność 
(Kg/h) 250-300, wyłącznik bezpieczeństwa, czasomierz z regulacją do 5 minut, możliwość 
zamontowania separatora obierzyn. 

1 

101. Lodówka na próbki żywności. Urządzenie wykonane z blachy malowanej proszkowo, białej, 
kompaktowa budowa, automatyczne odszranianie,  automatyczne odparowanie skroplin, 
min. 2 półki, w komplecie oraz zestaw pojemników na  próbki z kasetami, instrukcja 
przechowywania  próbek żywności wymiary ok.: 410x510x840 mm, pojemność min. 
(litry):95. 

1 

102. Naświetlacz do jaj i noży, urządzenie z lampami UV do powierzchniowej dezynfekcji. 
Minimalne wymagania: czas naświetlania: 150 sekund, automatyczne wyłączanie lamp przy 
otwartej szufladzie, kratka ze stali chromowanej, czytelny panel sterowania, wymiary nie 
mniejsze niż 360x530x245mm, zasilanie 230V, 

1 

103. Talerz płytki obiadowy, dziecięcy  wykonany z hartowanego szkła , biały z kolorową 
obwódką w jednym z 4  kolorów (kolory obwódki: niebieski, zielony, żólty , pomarańczowy) 
o średnicy ok. 19,5 cm. Talerze do mycia w zmywarce 

150 

104. Talerz płytki deserowy, dziecięcy wykonany z hartowanego szkła, biały z kolorową obwódką 
w jednym z 4 kolorów  ( kolory obwódki: niebieski, zielony, żółty, pomarańczowy) o średnicy 
ok. 15,5 cm. Talerze do mycia w zmywarce 

150 

105. Miseczka do zupy- dziecięca, wykonana z hartowanego szkła, biała z kolorową obwódką 
(kolory obwódki: niebieski, zielony, żółty, pomarańczowy) średnica ok.. 13 cm, wysokość ok. 
7,5 cm. Miseczka do mycia w zmywarce 

150 

106. Kubek dziecięcy z uchwytem, biały z kolorową obwódką, wykonany z hartowanego szkła 
(kolory obwódki: niebieski, zielony, żółty, pomarańczowy) średnica ok. 7 cm, wysokość ok. 9 
cm. Kubek do mycia w zmywarce 

150 

107. Łyżka stołowa, do zupy , dziecięca , dł. ok.153 mm, zalecana dla alergików i uczulonych na 
nikiel. 150 

108. Widelczyk stołowy, dziecięcy, dł. ok. 152 mm., zaokrąglane ząbki w widelczyku, zalecane dla 
alergików i uczulonych na nikiel. 150 

109. Łyżeczka do deserów, dziecięca, dł. ok. 135 mm., zalecana dla alergików i uczulonych na 
nikiel. 150 

110. Nóż stołowy, dziecięcy, bez ostrza do rozdzielania potraw, dł. ok. 171 mm., zalecany dla 
alergików i uczulonych na nikiel 150 

111. Termos stołowy z wkładem stalowym, z przyciskiem, do kawy/herbaty ze stali nierdzewnej 
poj. 2 l 10 

112. Patera obrotowa do ciasta -podstawa ze stali nierdzewnej o wymiarach: średnica nie 
mniejsza niż 300mm., wys. nie mniejsza niż 90 mm. Pokrywa do patery z polistyrenu, 
średnica nie mniejsza niż. 300mm., wys. nie mniejsza  niż 110mm. 

5 

113. Patera trzystopniowa, składana z trzema tacami, ze stali nierdzewnej, średnica talerzy 
patery nie mniejsza niż : 268 mm.,220mm. ,166mm., wysokość całej patery ok. 320 mm. 5 

114. Pojemnik GN 1/1 HACCP wykonany  z polipropylenu   z pokrywą, pojemność nie mniejsza 
niż 28 l. , do stosowania w temperaturze od: minus 40 st. C do plus 95 st. C 10 

115. Szklanka dla dzieci do napojów zimnych i gorących ,z hartowanego szkła, o pojemności 
zbliżonej do 250ml., do mycia w zmywarce. 150 

116. Serwetnik ze stali nierdzewnej 40 

117. Taca prostokątna z rączkami i rantem dekoracyjnym ze stali nierdzewnej, o wymiarach nie 
mniejszych niż 600x360 mm, do mycia w zmywarce. 10 

118. Półmisek owalny , wykonany ze stali nierdzewnej, o wymiarach nie mniejszych niż 
450mm.x290 mm, do mycia w zmywarce.  10 

119. Taca poliestrowa do serwowania GN 1/1 , o wymiarach ok. 530x325 mm 20 

120. Patera do owoców morza z dwoma tacami, ze stali nierdzewnej, do mycia w zmywarkach. 
Wymiary talerzy: większy zbliżony do średnicy 400mm., mniejszy- zbliżony do średnicy 
300mm.  

5 

121. Podstawa do półmisków ze stali nierdzewnej, do patery na owoce morza, o wysokości 10 
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zbliżonej do 190 mm. 

122. Stojak obrotowy na musli ze stali nierdzewnej, 3 miseczki szklane w komplecie, do mycia w 
zmywarce 8 

123. Szklanka  z wysokiej jakości hartowanego szkła , do gorących napojów i stosowania w 
mikrofalach, o pojemności ok.250 ml. Do mycia w zmywarce 18 

124. Filiżanka ok. 170 ml + spodek, wykonana z porcelany gładkiej w kolorze białym, wytrzymała 
powłoka szkliwa, do mycia w zmywarkach 18 

125. Kubek  ok. 250 ml., z porcelany gładkiej w kolorze białym, do mycia w zmywarkach 30 

126. Łyżeczka do herbaty ze stali nierdzewnej 24 

127. Cukiernica ze stali nierdzewnej 5 

128.  Dzbanek ze stali nierdzewnej do mleczka 5 

129. Pucharek do lodów ze szkła termicznego o pojemności ok. 0,28l., do mycia w zmywarkach. 60 

130. Umywalka porcelanowa półokrągła z syfonem i baterią stojącą o wymiarach ok. 430x360 
mm 

6 

131. Wózek transportowy wykonany ze stali nierdzewnej zabudowany, na rolkach z hamulcem (2 
koła z hamulcem, 2 skrętne), szafką z drzwiami przesuwanymi i półką, blat roboczy z rantem 
(na górze blatu ramka zabezpieczająca zsuwanie się talerzy), jednostronny uchwyt do 
prowadzenia, wym. wózka ok. 600x800x850 mm 

10 

132. Wózek transportowy platformy – wykonany ze stali nierdzewnej, udźwig min. 300 kg, na 
rolkach z hamulcem (2 koła z hamulcem, 2 skrętne), jednostronny uchwyt, wym. ok. 
500x800x850mm 

1 

133. Kuchnia elektryczna gastronomiczna z półką, 4-palnikowa,  o mocy min. 10,4 kW, wykonana 
ze stali nierdzewnej 

1 

134. Kuchnia gastronomiczna z piekarnikiem, elektryczna, ze stali nierdzewnej, 4-palnikowa (moc 
kuchni min. 10,4kW,  piekarnik Gn1/1 o mocy min. 7 kW). 

1 

135. Podstawa pod garnki 2 

133. Okap do pieca konwekcyjnego o wymiarach ok. 886x1226x628 mm z zamontowanym 
wentylatorem o wydajności min. 500m3 na godzinę. Wyposażony w łapacze tłuszczu, 
wentylator i kranik spustowy, wykonany ze stali nierdzewnej. 

1 

134. Taboret grzewczy elektryczny podwójny, wykonany ze stali nierdzewnej, moc min. 10kW z 
min. 6-stopniową regulacją mocy 

1 

135. Patelnia elektryczna-gastronomiczna 6kW uchylna wykonana z wysokiej jakości stali 
nierdzewnej moc grzewcza min.6 kW, ręczny przechył misy 

2 

UWAGA: Jeżeli przy opisie przedmiotu zamówienia wskazana została nazwa 
producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie bądź rozwiązanie 
wskazujące na konkretnego producenta w stosunku do określonych materiałów, 
urządzeń, itp. Zamawiający –zgodnie z art. 29 ust 3 oraz art. 30 ust. 4 ustawy Pzp- 
wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe (nie są one 
obowiązujące dla Wykonawcy) i dopuszcza zastosowanie przy realizacji 
zamówienia materiałów, urządzeń, rozwiązań itp. równoważnych o 
funkcjonalności i parametrach nie gorszych niż wskazane. 
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Załącznik do SIWZ 
 

................................................................... 
/nazwa wykonawcy(ów)/ 

 

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

................................................................... 
/dokładny adres/ 

 

................................................................... 
/adres do doręczeń – jeżeli inny niż powyżej/ 

 

................................................................... 
/telefon/ 

................................................................... 
/adres e-mail/ 

REGON  / jeżeli posiada/ ....................................... 
 

NIP ............................................... 
 

OFERTA   
 

Przedszkole Publiczne Nr 4  
im. Juliana Tuwima 
ul. Kilińskiego 23 
26-600 Radom 

 

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym przedkładamy niniejszą ofertę: 
1. Oferujemy kompleksowe wykonanie przedmiotu zamówienia o nazwie: „Zakup wyposażenia 
do kuchni do nowego budynku przedszkola zlokalizowanego przy ul. Kilińskiego 20”, 
zgodnie z SIWZ, za wynagrodzeniem ryczałtowym brutto w wysokości ……………………………… 
(słownie….………………………………………………………………………………………………………………………….) zł. 
2. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania 
zamówienia. W ofercie nie została zastosowana cena dumpingowa i oferta nie stanowi czynu 
nieuczciwej konkurencji. 
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się dochowując należytej staranności z SIWZ (wraz z 
załącznikami). Do SIWZ nie wnosimy żadnych zastrzeżeń i akceptujemy jej treść. 
4. Oświadczamy, że wszystkie wymagane dokumenty, zostały załączone do oferty. 
5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą w okresie wskazanym w SIWZ. 
6. Zostaliśmy poinformowani, że możemy wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę 
przedsiębiorstwa i zastrzec w odniesieniu do tych informacji, aby nie były one udostępniane 
podmiotom innym niż Zamawiający. Równocześnie mamy świadomość, iż zgodnie z treścią art. 
139 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, umowy zawierane w postępowaniach dot. 
zamówień publicznych są jawne i podlegają udostępnianiu na zasadach określonych w 
przepisach o dostępie do informacji publicznej. 
7. Udzielamy gwarancji jakości na wykonane zamówienie, na okres …… lat 
(pouczenie: oferta wykonawcy, który zaoferuje okres gwarancji jakości poniżej 2 lat zostanie odrzucona).  

Gwarancja jakości obowiązuje od chwili odbioru przedmiotu zamówienia. Okres rękojmi za 
wady płynie równolegle z okresem udzielonej gwarancji jakości i wygasa wraz z upływem 
okresu udzielonej gwarancji. 
8. Oświadczamy, że zamówienie  zostanie wykonane w terminie wymaganym w treści SIWZ.  
9. Oświadczamy, że nie wykonywaliśmy żadnych czynności związanych z przygotowaniem 
niniejszego postępowania, a w celu sporządzenia oferty nie posługiwaliśmy się osobami 
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uczestniczącymi w dokonaniu tych czynności.  
10. Prace objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami/przy udziale podwykonawców* 
(przedmiotową tabelkę Wykonawca wypełnia jedynie w sytuacji gdy zamierza wykonać 
zamówienie przy udziale podwykonawcy/podwykonawców): 

Nazwa (firma) podwykonawcy Część zamówienia: Szacunkowa % wartość części 

zamówienia wykonywanej przez 

podwykonawcę względem całości 

zamówienia: 

                             % 
  % 
                             % 

11. Oświadczamy, że Wykonawca: 
 Należy wpisać „TAK”, lub złożyć inne 

jednoznaczne oświadczenie w 

przedmiocie (np. postawić krzyżyk) w 

odpowiednim polu. 

JEST mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim 

przedsiębiorstwem (tj. zatrudnia mniej niż 250 osób i roczny obrót 

nie przekracza 50 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie 

przekracza 43 milionów euro): 

 

NIE JEST mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim 

przedsiębiorstwem (tj. zatrudnia min.  250 osób i roczny obrót 

przekracza 50 milionów euro lub roczna suma bilansowa 

przekracza 43 milionów euro): 

 

Uwaga: w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, składa się w/w 

informację w zakresie w poszczególnych Wykonawców. 

12.  Ofertę niniejszą składamy na .............., kolejno ponumerowanych stronach. 
 

 
Data ..................................................  

 ............................................................................ 
  /Podpis upełnomocnionych przedstawicieli wykonawcy/ 

* niepotrzebne skreślić 
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Załącznik do oferty 
 

Wykonawca: 
 

………………………………………………………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

 
reprezentowany przez: 

 
………………………………………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 
 

Oświadczenie wykonawcy  
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
pn. „Zakup wyposażenia do kuchni do nowego budynku przedszkola 
zlokalizowanego przy ul. Kilińskiego 20”, prowadzonego przez PP nr 4 w Radomiu, 
oświadczam, co następuje: 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

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

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 

 

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

       …………………………………………………… 
(podpis) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
UWAGA: W przypadku gdy w stosunku do Wykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia z 

postępowania, ale Wykonawca podjął stosowne środki naprawcze, Wykonawca składa odrębne 
oświadczenie w przedmiocie.  
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Załącznik do oferty 
Wykonawca: 

 
………………………………………………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 
reprezentowany przez: 

 
………………………………………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 
 

Oświadczenie wykonawcy  
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup wyposażenia do 
kuchni do nowego budynku przedszkola zlokalizowanego przy ul. Kilińskiego 20”, 
prowadzonego przez PP nr 4 w Radomiu, oświadczam, co następuje: 

 
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dot. niniejszego postępowania. 

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

(podpis) 
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Załącznik do SIWZ 
Wykonawca: 

 
 

………………………………………………………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 
 

………………………………………………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 

INFORMACJA O BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ 
 

Działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy wskazanego w nagłówku, składając ofertę w 

przetargu nieograniczonym na, prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 

2004r. - Prawo zamówień publicznych , w trybie przetargu nieograniczonego, zamówienie na 

„Zakup wyposażenia do kuchni do nowego budynku przedszkola zlokalizowanego przy 

ul. Kilińskiego 20”, informuję, że podmiot nie należy do grupy kapitałowej, w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr. 50, poz. 

331, z póź. zm.). 

 

 

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

       ………………………………………… 
(podpis) 
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Załącznik do SIWZ 
Wykonawca: 

 
 

………………………………………………………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 
 

………………………………………………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 

INFORMACJA O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ 
 

 
Działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy wskazanego w nagłówku, składając ofertę w 

przetargu nieograniczonym na, prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 

2004r. - Prawo zamówień publicznych , w trybie przetargu nieograniczonego, zamówienie na 

„Zakup wyposażenia do kuchni do nowego budynku przedszkola zlokalizowanego przy 

ul. Kilińskiego 20”, informuję, że istniejące między podmiotami należącymi do tej samej 

grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 

konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 ze zm.) powiązania, nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

 

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej: 

 

 a) …................................................................................................................................ 

 b) …............................................................................................................................... 

 c) …................................................................................................................................. 

 

 

 

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

       ………………………………………… 
(podpis) 
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Załącznik do SIWZ 

 
Wypełniają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

(np. konsorcjum, spółka cywilna) 
 

......................................., dnia .................2018 r. 

PEŁNOMOCNICTWO 

 
W związku z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Zakup 
wyposażenia do kuchni do nowego budynku przedszkola zlokalizowanego przy ul. 
Kilińskiego 20”, my niżej podpisani:  

 
1. ....................................................................................................................................... 

(imię, nazwisko, nr i seria dowodu osobistego, zajmowane stanowisko/funkcja) 
2. ....................................................................................................................................... 

(imię, nazwisko, nr i seria dowodu osobistego, zajmowane stanowisko/funkcja) 
 
działający w imieniu i na rzecz wykonawcy 
 

.................................................................................................................................................... 
(pełna nazwa, adres, REGON) 

oraz 
 

1. ....................................................................................................................................... 
(imię, nazwisko, nr i seria dowodu osobistego, zajmowane stanowisko/funkcja) 

2. ....................................................................................................................................... 
(imię, nazwisko,, nr i seria dowodu osobistego, zajmowane stanowisko/funkcja) 

 
działający w imieniu i na rzecz wykonawcy 

.................................................................................................................................................... 
(pełna nazwa, adres, REGON) 

 
wobec wspólnego ubiegania się o udzielenie w/w zamówienia upoważniamy Pana/Panią 

............................................................ zam. w:  ………………………………………… 
 (imię i nazwisko)      

ul........................................................................,legitymującego(ą) się dowodem osobistym: seria i 
nr........................... wydanym przez ....................................................... 

do reprezentowania w/w wykonawców w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego, w tym m in. do podpisania oferty, załączników do oferty, do 
„poświadczenie za zgodność z oryginałem” kserokopii wymaganych dokumentów jak i 
do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego *. 

Adres do doręczeń korespondencji związanej z w/w postępowaniem:  
 
............................................................................................................................ 

(dokładny adres z podaniem nr kodu pocztowego)  
 
Wykonawca  .....................................................................................................................  

(nazwa i adres wykonawcy) 
1. ................................................................................................................ 

 (imię i nazwisko) (podpis zgodnie ze wzorem podpisu) 
2. ................................................................................................................ 

 (imię i nazwisko) (podpis zgodnie ze wzorem podpisu) 
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oraz  
 
Wykonawca ..................................................................................................................... 

(nazwa i adres wykonawcy) 
1. ........................................................................................................... 

 (imię i nazwisko) (podpis zgodnie ze wzorem podpisu) 
2. .............................................................................................................. 

 (imię i nazwisko) (podpis zgodnie ze wzorem podpisu) 
 
 
 
Podpis pełnomocnika .............................................................. 
 

 
 
* - niepotrzebne skreślić 
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PROJEKT UMOWY                                                                                              ZAŁĄCZNIK DO SIWZ 

 
UMOWA NR : …………………………….. 

zwana dalej „Umową”      
                    

zawarta w dniu ............................... w Radomiu pomiędzy Przedszkolem Publicznym Nr 4 im. Juliana 
Tuwima ul. Kilińskiego 23 26-600 Radom; REGON:  680101860 NIP: 7962327771, 
reprezentowanym przez:  
............................................,  
zwanym w dalszej części Umowy „Zamawiającym”,                                                                          

a 
.........................................................................................................................................  
z siedzibą w .......................... przy ul. .........................................., zarejestrowanym/ą/ w 
………………………………………………………………………………………………………… 
NIP ............................................  REGON ................................ 
 reprezentowanym przez:.........................................................., 
zwanym w dalszej części Umowy „Wykonawcą”  

 
W wyniku wyboru oferty Wykonawcy dokonanego w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego o nazwie: „Zakup wyposażenia do kuchni do nowego budynku przedszkola 
zlokalizowanego przy ul. Kilińskiego 20”, prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego, strony zawierają umowę o następującej treści: 

 
§ 1. 

Przedmiot Umowy 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wyposażenia kuchni do nowego budynku PP nr 4 w 
Radomiu - budynek zlokalizowany w Radomiu przy ul. Kilińskiego 20. Wykonawca 
zobowiązany jest dostarczyć i –w przypadku elementów wymagających montażu-  
zamontować, fabrycznie nowe wyposażenie kuchni (dostawa i montaż w miejscu wskazanym 
przez Zamawiającego na terenie obiektu przedszkola). W przypadku urządzeń których 
obsługa wymaga przeszkolenia, Wykonawca zobowiązany jest dokonać stosownego 
przeszkolenia pracowników Zamawiającego. 

1.1. Szczegółowe wymagania dot. przedmiotu zamówienia, tj. rodzaj i ilość oraz parametry 
poszczególnych urządzeń zawiera załącznik do SIWZ: „Wykaz Wyposażenia”. 
2. SIWZ wraz z załącznikami oraz oferta złożona przez Wykonawcę stanowią integralną część 
Umowy (zał. do Umowy). 

 
 

§ 2. 
Termin wykonania przedmiotu Umowy 

 
1. Strony ustalają, że przedmiot Umowy zostanie wykonany w terminie  maksymalnie 30 
dni od daty zawarcia umowy. 
2. Za termin wykonania przedmiotu Umowy przyjmuje się dzień pisemnego potwierdzenia 
przez Zamawiającego należytego wykonania dostawy i montażu wszystkich elementów 
składających się na przedmiot zamówienia.  
3. Termin dostawy i montażu należy uprzednio uzgodnić z Zamawiającym. 
4. Na wniosek Wykonawcy, dostawy mogą być odbierane częściowo. Wcześniejsza dostawa 
części elementów składających się na przedmiot zamówienia nie przekłada się na wcześniejszą 
płatność części wynagrodzenia. 
 

§ 3. 
Obowiązki Zamawiającego  
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Do obowiązków Zamawiającego należy: 
1. Dokonywanie odbiorów przedmiotu Umowy na zasadach określonych w Umowie;  
2. Terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty. 

 
§ 4. 

Obowiązki Wykonawcy 
 

Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy: 
1. Kompleksowe wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z warunkami w niej określonymi,  
2. Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż i 
dozór mienia na terenie objętym dostawą i/lub montażem w czasie prowadzenia dostawy bądź 
montażu, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania prac dot. dostawy i montażu; 
1) Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań 
związanych z wykonaniem przedmiotu Umowy; 
2) Dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz 
wymagane normy stosowanych urządzeń (w przypadku urządzeń których dotyczy w/w 
obowiązek). 
3) Uporządkowanie terenu montażu po zakończeniu robót, w tym dokonania na własny koszt 
renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, nawierzchni 
lub instalacji; 
4) Kompletowanie do odbioru końcowego kompletu dokumentów niezbędnych przy odbiorze; 
5) Niezwłocznego usunięcie wszelkich braków, wad i usterek stwierdzonych w trakcie trwania 
prac związanych z dostawą i montażem, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. Do chwili 
potwierdzenia przez Zamawiającego usunięcia stwierdzonych wad i usterek Wykonawca nie 
może zgłosić gotowości do odbioru. 
6) Niezwłoczne informowanie Zamawiającego  o problemach technicznych lub okolicznościach, 
które mogą wpłynąć na jakość lub termin zakończenia prac wynikających z Umowy. 
 

§ 5. 
Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia 

 

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalają 
wynagrodzenie ryczałtowe brutto w wysokości ……………..……..……  (słownie:  
…..………......................................................................................................) złotych,  w tym kwota netto wynosi 
..……... (słownie: ………………………………………………………………………………..) złotych.  
Wynagrodzenie ryczałtowe jest równe wartości Umowy. 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty związane z 
realizacją przedmiotu Umowy. Wynagrodzenie obejmuje również ewentualne koszty  
Wykonawcy związane ryzykiem oddziaływania czynników  mających lub mogących mieć 
wpływ na wykonanie przedmiotu Umowy. 

3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu Umowy nie może 
być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 
niniejszego paragrafu. 

4. Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonane roboty nastąpi jednorazowo po dokonaniu 
odbioru przedmiotu zamówienia, na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę i 
zatwierdzonej przez Zamawiającego faktury (rachunku).  

5. Płatność będzie dokonywana przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, 
w terminie maks. 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej 
faktury/rachunku wraz z zatwierdzonym przez Zamawiającego protokołem odbioru. Za 
termin zapłaty uznaje się dzień złożenia polecenia przelewu w banku Zamawiającego. W 
przypadku wcześniejszego należytego wykonania przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia 
(przed upływem terminu o którym mowa w § 2 ust. 1) i złożenia prawidłowo wystawionej 
faktury/rachunku, Zamawiający nie będzie wstrzymywał wypłaty należnego Wykonawcy 
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wynagrodzenia (wypłata także nastąpi w terminie do 21 dni od dn. złożenia w/w 
faktury/rachunku). 

6. Za nieterminowe płatności, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe. 
7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia lub rozszerzenia zakresu robót 

objętych przedmiotem Umowy z uwzględnieniem zasad określonych przepisami ustawy – 
Prawo zamówień publicznych. 

8. W przypadku wykonania robót zamiennych, wartość robót ustalona zostanie w oparciu o 
wartości elementów robót wskazane przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym,  a w 
przypadku braku takiej możliwości w oparciu o ceny r-g, materiałów i sprzętu nie wyższe niż 
średnie ceny kwartalne publikowane w wydawnictwach SEKOCENBUD za kwartał 
poprzedzający kwartał, w którym dokonano zamówienia.  

9. W przypadku ograniczenia zakresu robót obniżenie ustalonego wynagrodzenia nastąpi w 
oparciu o wartości elementów robót wskazane przez Wykonawcę w kosztorysie.  

 
§ 6. 

Odbiory 
 

1. Odbiór zamówienia dokumentowany jest stosownym protokołem.  
2. Po ostatecznym zakończeniu wszystkich prac związanych z dostawą, montażem, oraz ew. 
przeszkoleniem pracowników Zamawiającego, Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru 
przedkładając jednocześnie do zatwierdzenia dokumenty odbiorowe, w skład których wchodzą  
w szczególności:  

a) Karty (np. katalogowe) wszystkich dostarczonych elementów/urządzeń,  
b) Dokumenty dot. gwarancji udzielanej przez producentów poszczególnych urządzeń (jeśli 

dotyczy) 
c) Kosztorys sporządzony wg pozycji „Wykazu wyposażenia” zał. do SIWZ, 
d) Certyfikaty lub deklaracje (jeśli dotyczy). 

3. Jeżeli podczas dokonywania odbioru końcowego  Zamawiający stwierdzi, że wykonane 
dostawy, prace montażowe lub złożona dokumentacja odbiorowa zawierają braki, wady lub 
usterki uczyni o tym ustaleniu uwagę do protokołu  i wstrzyma się z odbiorem końcowym do 
czasu usunięcia stwierdzonych wad i usterek wyznaczając jednocześnie Wykonawcy termin na 
usunięcie wad  i usterek. Niedotrzymanie (opóźnienie) przez Wykonawcę wyznaczonego 
terminu skutkować będzie  naliczeniem kary umownej w wysokości 0,2 % wynagrodzenia 
umownego określonego w § 5 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, ponad 
pierwotnie wyznaczony termin wykonania zamówienia.  
4. W przypadku, o którym mowa w pkt 4 odbiór końcowy robót zakończy się spisaniem 
protokołu końcowego odbioru w dniu następującym po zakończeniu usuwania braków, wad 
i/lub usterek. 
 

§ 7. 
   Kary umowne 

 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku przekroczenia terminu 
wykonania przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 2, w wysokości 0,2 % wynagrodzenia 
umownego określonego w § 5 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 
2. W przypadku wystąpienia w wykonanych dostawach bądź pracach montażowych wad nie 
dających się usunąć, a umożliwiających eksploatację danego urządzenia, Zamawiający 
pomniejszy należne Wykonawcy wynagrodzenie o kwotę w wysokości trzykrotnej wartości 
wady. Wartość wady oszacowana zostanie przez Strony, a w przypadku sporu przez 
rzeczoznawcę. Koszt ekspertyzy obciąża Wykonawcę. 
3. Odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego oraz 
odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy stanowi 
podstawę dla Zamawiającego do naliczenia kary umownej w wysokości 10 % wynagrodzenia 
Wykonawcy określonego w § 5 ust. 1 Umowy. 
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4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w usunięciu wad i usterek 
stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 1% wartości elementów i urządzeń 
dotkniętych wadami lub usterkami, za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego 
na usunięcie wad, Wyliczenie kar umownych nastąpi w tym przypadku w oparciu o wartości 
elementów robót wskazane przez Wykonawcę w kosztorysie składanym w ramach procedury 
odbiorowej.  
5. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile  
wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych. 
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania kwot z tytułu kar umownych z należnego 
Wykonawcy wynagrodzenia. 

 

§ 8. 
Umowne prawo odstąpienia od Umowy 

 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w przypadku gdy: 

1) Wykonawca opóźnia się z wykonaniem zamówienia o okres dłuższy niż 20 dni względem 
przewidzianego w umowie terminu zakończenia realizacji zamówienia. 

2) Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy – 
odstąpienie od Umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 20 dni od powzięcia 
wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać 
jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy; 

3) Wykonawca realizuje prace przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny 
z niniejszą umową; 

4) Co najmniej dwukrotnie naliczono kary umowne za nienależyte wykonanie przedmiotu 
zamówienia. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, jeżeli Zamawiający: 
1) Nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty zaakceptowanych faktur VAT mimo 
dodatkowego wezwania ; 
2) Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania 
protokołu odbioru; 

3. Odstąpienie od Umowy, pod rygorem nieważności, powinno nastąpić w formie pisemnej i 
zawierać uzasadnienie. 
4. W wypadku odstąpienia od Umowy: 

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na 
koszt tej strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od Umowy, 

2) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość odbioru robót przerwanych, jeżeli 
odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,  

3) W terminie 10 dni od dnia odstąpienia, Wykonawca przy udziale Zamawiającego 
sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości 
wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku 
stanowić będzie podstawę do rozliczenia między stronami, 

4) Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 
odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia od 
Wykonawcy terenu robót w terminie 10 dni od daty odstąpienia oraz do zapłaty wynagrodzenia 
za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia. 
5. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot Umowy wadliwie, albo sprzecznie 
z umową Zamawiający wezwie go, pod rygorem odstąpienia, do zmiany sposobu wykonywania 
Umowy wyznaczając jednocześnie termin do  usunięcia stwierdzonych wad lub uchybień; po 
bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od Umowy odstąpić. W 
pozostałych przypadkach Zamawiający może odstąpić od Umowy w trybie natychmiastowym. 
 

§ 10. 
Podwykonawstwo 
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1. W przypadku powierzenia części prac podwykonawcom, Wykonawca ponosi pełną 

odpowiedzialność za ich należyte wykonanie oraz odpowiada za zapłatę wynagrodzenia za 
roboty wykonane przez podwykonawców. Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom 
nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego. Za wykonanie tej części robót 
Wykonawca odpowiedzialny jest za działania, uchybienia i zaniechania podwykonawców i ich 
pracowników, a także dalszych podwykonawców jak za działania własne.  

2. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy. 

3. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą 
niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do 
odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego. 

4.  Zapłata należności na rzecz wszystkich podwykonawców i dalszych podwykonawców 
musi zostać dokonana do dnia złożenia przez Wykonawcę Zamawiającemu faktury końcowej. Do 
faktury końcowej Wykonawca zobowiązany jest dołączyć pisemne dowody dot. zapłaty w/w 
należności. W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o, 
Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia, w części równej sumie kwot 
wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty, do momentu przedstawienia w/w 
wymaganych dowodów.  

5. Umowa o podwykonawstwo powinna być dokonana (w przypadkach określonych w art. 
6471 Kodeksu cywilnego pod rygorem nieważności) w formie pisemnej– należy przez to 
rozumieć umowę o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty 
stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą między Wykonawcą a innym podmiotem 
(podwykonawcą), a także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między 
dalszymi podwykonawcami. 

 
§ 11. 

Gwarancja jakości i uprawnienia z tytułu rękojmi 
 

1. Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu Umowy jakościowo dobrze, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa, bez wad, które pomniejszą wartość robót lub uczynią 
przedmiot zamówienia nieprzydatnym do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem. 
2. Wykonawca podpisując protokół odbioru końcowego t udziela gwarancji jakości na 
wykonany przedmiot Umowy, na okres …………… lat.   
3. Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu 
Umowy, wynikające z Kodeksu Cywilnego zostaje rozszerzona na okres udzielonej gwarancji 
jakości. Okres rękojmi za wady biegnie równolegle z okresem udzielonej gwarancji jakości i 
wygasa wraz z upływem okresu gwarancji jakości. Roszczenia z tytułu rękojmi za wady lub/i 
gwarancji jakości mogą być dochodzone także po upływie terminu udzielonej gwarancji jakości 
jeżeli Zamawiający zgłosił Wykonawcy istnienie wady lub/i usterki w okresie objętym 
gwarancją jakości. 
4. W okresie trwania gwarancji jakości i rękojmi za wady przeglądy gwarancyjne będą się 
odbywały w następujących terminach: 

1) na każde żądanie Zamawiającego w przypadkach stwierdzenia przez Zamawiającego wad lub 
usterek, 

2) na jeden miesiąc przed zakończeniem okresu udzielonej gwarancji jakości, 
3) na uzasadniony wniosek Wykonawcy. 
W każdym przypadku koszty przygotowania i organizacji przeglądów ponosi Wykonawca.  
5.  Wykonawca zobowiązuje się, że przystąpi niezwłocznie (w terminie nie dłuższym niż 2 dni) 
do usunięcia ujawnionych i wskazanych przez Zamawiającego wad i usterek. Termin 
przystąpienia do usuwania wad i usterek w technicznie uzasadnionych przypadkach może 
zostać wydłużony za zgodą Zamawiającego. 
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6.  Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad i usterek bez względu na związane z tym 
koszty. 
7. W razie nie usunięcia wad i usterek w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, 
Zamawiający może: 
1) usunąć je na koszt Wykonawcy z zachowaniem swoich praw wynikających z gwarancji jakości 
lub rękojmi za wady. Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o skorzystaniu z 
powyższego uprawnienia, lub 
2)  naliczyć Wykonawcy karę umowną na warunkach i w wysokości określonej w niniejszej 
Umowie. 
8. W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu, lub po wygaśnięciu Umowy, Wykonawca jest i 
będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego na zasadach uregulowanych w Kodeksie 
Cywilnym za wszelkie szkody (wydatki, koszty postępowań), oraz roszczenia osób trzecich w 
przypadku gdy będą one wynikać z wad przedmiotu Umowy lub nie dołożenia należytej 
staranności przez Wykonawcę przy wykonaniu przedmiotu Umowy. 
 

§ 12. 
Zmiana Umowy 

 
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej Umowy, wymagają aneksu sporządzonego z 
zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do Umowy w 
przypadkach i na warunkach określonych w § 21a SIWZ (zał. do niniejszej Umowy). 

 
§ 13. 

Postanowienia końcowe 
 

1. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego zbywać ani przenosić na rzecz osób trzecich 
praw i wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej Umowy. 
2. Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej Umowy, będą rozstrzygane przez sąd 
właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: ustawy z dnia 
29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego, o ile przepisy ustawy 
Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej. 
 

§ 14. 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla 
każdej ze stron. 
 

WYKONAWCA                                                         ZAMAWIAJĄCY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


