
 
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
„Dostawy żywności dla zwierząt” 

  
ZOO Wrocław sp. z o.o., ul. Wróblewskiego 1/5, 51-618 Wrocław 
tel. (71) 3483024, faks  (71) 348-37-68, 
prowadząc postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 
stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych” (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r.,  Nr 113 poz. 
759, z późn. zm.)., zwanej dalej „ustawą”, w sprawie zamówienia o wartości mniejszej niż 
kwota określona w przepisach wydanych na podstawie art. 11, ust. 8 Ustawy,   
zaprasza do składania ofert.  
 

 
1. Przedmiotem zamówienia są: 
 
Część I -  Dostawy jabłek (CPV: 01.13.13.21-0 – Jabłka): 

 Nazwa                                  Ilość    Okresy dostaw  
PAKIET 1a Jabłka        20.000 kg  01.09.2012 – 28.02.2013 
PAKIET 1b Jabłka  zimowe      18.000 kg  01.03.2013 – 31.08.2013 
 
Jabłka powinny być: 

 świeże, 

 bez oznak uszkodzenia, 

 bez oznak psucia, 

 nie zaparzone 

 posiadać charakterystyczny kształt, barwę, zapach i smak. 

 nie zawierać środków chemicznych, a maksymalnie do dopuszczalnej ich ilości, 
zgodnie z Polską Normą i Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
(Dz.U. Nr 85, poz. 801 z późn. zm.) w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów 
pozostałości chemicznych środków ochrony roślin, które mogą znajdować się w środkach 
spożywczych lub na ich powierzchni. 

Wszystkie owoce powinny być dojrzałe.  
Nie mają znaczenia odmiany poszczególnych gatunków jabłek, pod warunkiem, że są one 
trwałe w przechowywaniu. 
 
Część II -  Dostawy marchwi (CPV: 01.12.11.12-9  -  Marchew)   

Nazwa                                           Ilość       Okresy dostaw  
PAKIET  2a Marchew konsumpcyjna     8.000 kg 01.09.2012 - 31.12.2012 
PAKIET  2b Marchew pastewna gruba   11.000 kg 01.09.2012 - 31.12.2012 
PAKIET  2c Marchew pastewna drobna   11.000 kg 01.09.2012 - 31.12.2012 
PAKIET  2d Marchew kopcowa konsumpcyjna     8.000 kg 01.01.2013 - 31.03.2013 
PAKIET  2e Marchew kopcowa pastewna gruba   12.000 kg 01.01.2013 - 31.03.2013 
PAKIET  2f Marchew kopcowa pastewna drobna   12.000 kg 01.01.2013 - 31.03.2013 
PAKIET  2g Marchew chłodnicza konsumpcyjna     8.000 kg 01.04.2013 - 30.06.2013 
PAKIET  2h Marchew chłodnicza pastewna gruba   10.000 kg 01.04.2013 - 30.06.2013 
PAKIET 2i Marchew chłodnicza pastewna drobna   10.000 kg 01.04.2013 - 30.06.2013 
PAKIET  2j Marchew wczesna konsumpcyjna      8.000 kg 01.07.2013 - 31.08.2013 
PAKIET  2k Marchew wczesna pastewna gruba    10.000 kg 01.07.2013 - 31.08.2013 
PAKIET  2l Marchew wczesna pastewna drobna      10.000 kg 01.07.2013 - 31.08.2013 
 

Wszystkie rodzaje marchwi powinny spełniać następujące warunki: 

 Nie zawierać środków chemicznych, a maksymalnie do dopuszczalnej ich ilości, 
zgodnie z Polską Normą i Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
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(Dz.U. Nr 85, poz. 801 z późn. zm.) w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów 
pozostałości chemicznych środków ochrony roślin, które mogą znajdować się w środkach 
spożywczych lub na ich powierzchni. 

 Posiadać charakterystyczny kształt, barwę, zapach i smak, 

 Być myte, czyste, 

 Być workowane 
Nie mają znaczenia odmiany marchwi. 
 
Część III -  Dostawy mięsa wołowego (CPV: 15.11.10.00-9  -  Mięso wołowe)     

Nazwa                                        Ilość  Okresy dostaw  
PAKIET 3 Mięso wołowe krojone bez kości   2.200 kg 01.09.2012 – 31.08.2013 
  Ćwierci wołowe    12.000 kg 01.09.2012 – 31.08.2013 
  Ćwierci z młodego bydła (cielaki)   2.000 kg 01.09.2012 – 31.08.2013 

 
Ćwierci wołowe mają być z krów dorosłych, bez kręgosłupów. Mięso powinno być chude (nie 
otłuszczone). Mięso  powinno być świeże i dostarczane w stanie wychłodzonym. 
Wykonawca gwarantuje, iż przedmiot umowy został poddany wymaganym badaniom 
weterynaryjnym. 
 
Część IV -  Dostawy drobnych żywych i mrożonych zwierząt (CPV: 01.25.00.00-4 - 
Drobne żywe zwierzęta i produkty z nich):       

PAKIET 4a   Dostawy gryzoni 
     Nazwa                                   Ilość                Okresy dostaw  
myszy żywe             22.000 szt.  01.09.2012 – 31.08.2013 
myszy mrożone            22.000 szt.  01.09.2012 – 31.08.2013 
szczury przylądkowe żywe                  1.000 szt.       01.09.2012 – 31.08.2013 
szczury przylądkowe mrożone              1.000 szt.        01.09.2012 – 31.08.2013 
szczury laboratoryjne żywe                 1.000 szt.        01.09.2012 – 31.08.2013 
szczury laboratoryjne mrożone              2.000 szt.        01.09.2012 – 31.08.2013 
świnki morskie żywe                   500 szt.        01.09.2012 – 31.08.2013 
świnki morskie mrożone               1.000 szt.        01.09.2012 – 31.08.2013 
chomiki żywe        700 szt.       01.09.2012 – 31.08.2013 
chomiki mrożone                1.500 szt.       01.09.2012 – 31.08.2013 
koszatniczki żywe          500 szt.        01.09.2012 – 31.08.2013 
koszatniczki mrożone                    1.200 szt.        01.09.2012 – 31.08.2013 
myszoskoczki żywe      250 szt.        01.09.2012 – 31.08.2013 
noworodki mysie żywe              2.000 szt     01.09.2012 – 31.08.2013 

 
Gryzonie powinny spełniać następujące warunki: 

 Myszy dorosłe (waga ok. 20 – 25 g) 

 Szczury przylądkowe – Mastomys coucha  (waga ok. 100 g + 20 g) 

 Szczury laboratoryjne duże (waga ok. 250 – 300 g) 

 Świnki morskie dorosłe (waga ok. 800 – 1200 g) 

 Chomiki (waga ok. 25 – 85 g) 

 Koszatniczki (waga ok. 180 – 220 g) 

 Myszoskoczki (waga ok. 100 + 10 g) 

 Noworodki mysie (waga ok. 2 – 5 g) 

 Wszystkie gryzonie powinny być zdrowe 

 Dostawca winien posiadać zezwolenie na prowadzenie działalności polegającej na 
pozyskiwaniu materiału kategorii 2, tj. uśmiercaniu w drodze gazowania dwutlenkiem 
węgla hodowanych zwierząt, magazynowaniu, transportowaniu oraz wprowadzaniu tego 
materiału do obrotu z przeznaczeniem na karmę dla zwierząt. 

 Dostawca winien dostarczać przy każdej dostawie dokument handlowy na przewóz 
produktów zwierzęcych kategorii 2. 
. 



 
PAKIET 4b   Dostawy owadów karmowych  

Nazwa                                      Ilość       Okresy dostaw  
  mącznik     750 litrów  01.09.2012 – 31.08.2013 
         drewniak              350 litrów  01.09.2012 – 31.08.2013 
         świerszcze              360 litrów  01.09.2012 – 31.08.2013 
         szarańcza         31.200 sztuk  01.09.2012 – 31.08.2013 
         muszka owocowa             240 opak.  01.09.2012 – 31.08.2013 
         żuk hawajski              150 opak.  01.09.2012 – 31.08.2013 

 
Wymienione wyżej rodzaje owadów powinny spełniać następujące warunki: 

 Powinny być żywe. 

 Powinny być zdrowe. 

 Powinny być odpowiedniej wielkości. 
 

Część V -  Dostawy granulatów żywnościowych dla zwierząt (CPV: 15.70.00.00-5 
Pasza dla zwierząt):       

PAKIET 5a   Dostawy granulatów standartowych 
 Nazwa                                     Ilość   Okresy dostaw  
Granulat dla jeleni        25.000 kg  01.09.2012 – 31.08.2013 
Granulat dla koni        15.000 kg  01.09.2012 – 31.08.2013 
Granulat dla żubrów             13.000 kg  01.09.2012 – 31.08.2013 
Granulat dla antylop             17.000 kg  01.09.2012 – 31.08.2013 
Granulat dla słoni          2.000 kg  01.09.2012 – 31.08.2013 
Granulat dla żyraf          4.000 kg  01.09.2012 – 31.08.2013 
Granulat dla świń (dzików)         5.000 kg  01.09.2012 – 31.08.2013 
Granulat dla królików                 1.500 kg  01.09.2012 – 31.08.2013 
Granulat dla myszy          3.000 kg  01.09.2012 – 31.08.2013 
Granulat dla bażantów                    750 kg  01.09.2012 – 31.08.2013 
Granulat dla strusi          2.600 kg  01.09.2012 – 31.08.2013 
Granulat dla ptaków wodnych                3.000 kg  01.09.2012 – 31.08.2013 
Granulat ZOOVIT             400 kg  01.09.2012 – 31.08.2013 
Granulat chrupki dla słoni         1.500 kg  01.09.2012 – 31.08.2013 

 
PAKIET 5b   Dostawy granulatów specjalistycznych 
 Nazwa                                    Ilość   Okresy dostaw  
Granulat bytowy dla flamingów           1.150 kg 01.09.2012 – 31.08.2013 
Granulat dla gadów roślinożernych                100 kg 01.09.2012 – 31.08.2013 
Granulat dla reniferów                      1.700 kg 01.09.2012 – 31.08.2013 
Granulat dla małp liściożernych                120 kg 01.09.2012 – 31.08.2013 
Granulat  dieta  ZOO A                      1.600 kg 01.09.2012 – 31.08.2013 

 
PAKIET 5c   Dostawy granulatów z lucerny 
 Nazwa                                         Ilość   Okresy dostaw  
Granulat z lucerny          1.800 kg  01.09.2012 – 31.08.2013 

 
PAKIET 5d   Dostawy granulatów z trawy 
 Nazwa                                           Ilość   Okresy dostaw  
Granulat z trawy          1.800 kg  01.09.2012 – 31.08.2013 

 
Wymienione wyżej granulaty powinny spełniać następujące warunki:  

-   Granulaty produkcji krajowej powinny spełniać wymagania następujących norm: 

 PN-EN ISO 4833:2004 + Ap1:2005  (Ogólna liczba drobnoustrojów w 1 g) 

 PN-EN ISO 6579:2003 (Pałeczki z rodzaju Salmonella w 25 g) 

 PN-R-64791:1994 (Beztlenowe laseczki przetrwalnikujące w 0,0001 g) 

 PN-R-64791:1994 (Inne drobnoustroje powodujące choroby lub upadki u zwierząt: 
chorobotwórcze laseczki z rodzaju Clostridium w 0,1 g) 



 PN-EN ISO 6888-2:2001 + A1:2004  (Gronkowce chorobotwórcze powyżej 1,0x104 
jtk/g*) 

 PN-R-64791:1994 (Paciorkowce hemolizujące w 0,1 g) 

 PN-R-64791:1994 (Laseczki wąglika w 0,1 g) 

 PN-ISO 7954:1999 (Ogólna liczba grzybów w 1g) 
-   Badania granulatów produkcji krajowej winny być wykonywane okresowo  w 

Zakładzie Higieny Weterynaryjnej – Pracownia Mikrobiologii Środków Spożywczych i Pasz. 
-   Granulaty produkcji zagranicznej powinny spełniać wymagania norm równoważnych, 

obowiązujących w Unii Europejskiej. 
 
Wykonawca będzie dostarczał towar z określonej części i wybranego pakietu przez cały 
okres dostaw w częściowych partiach na zamówienie telefoniczne lub drogą faksową.  Ilości 
oraz czas dostaw poszczególnych partii towaru będzie określał Zamawiający w zależności 
od jego bieżących potrzeb.  Wykonawca będzie dostarczał przedmiot zamówienia własnym 
środkiem transportu i na własny koszt do Magazynu Zamawiającego.  Jednocześnie 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość korygowania ilości dostarczanego towaru – 
zarówno ilości poszczególnych partii towaru, jak i całości zamówienia w zależności od 
potrzeb ZOO Wrocław.  Jakość dostaw będzie sprawdzana przy odbiorze. 
Zapłata wynagrodzenia za wykonanie dostaw w ramach danego zamówienia, dokonywana 
będzie każdorazowo po dostarczeniu zamówionej partii żywności i w terminie 30 dni od daty 
dostawy towaru przelewem na konto Wykonawcy. 
Zamawiający żąda od Wykonawcy wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie 
zamierza powierzyć podwykonawcom (wymienić podwykonawców wraz z określeniem 
wykonywanych przez nich części zamówienia oraz określeniem ich wartości).  Na pierwszej 
stronie formularza ofertowego zamieszczone zostało zapytanie dotyczące podwykonawców.  
W zdaniu należy skreślić wariant niezgodny z prawdą.  W załączniku nr 23 wyznaczono 
miejsce na wpisanie podwykonawców, ilości, rodzaje i wartości towarów, które będą przez 
nich dostarczane.  W przypadku braku podwykonawców wystarczy skreślić odpowiedni 
wariant w w/w zdaniu bez składania załącznika nr  23  
 

 
Przedmiot zamówienia, tj. dostawy żywności, realizowane będą sukcesywnie w okresie 
01.09.2012 do 31.08.2013 r. 
 

 

 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki zawarte 
w SIWZ, a dla potwierdzenia ich spełniania przedstawią oświadczenia i/lub dokumenty 
zgodnie z wymogami SIWZ. 

 Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na zasadzie 
spełnia/nie spełnia. 

 Z treści załączonych do oferty dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że ww. warunki 
wykonawca spełnia. 
 

Warunki udziału w postępowaniu: 
1. Posiadanie  uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania. 
 
 Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunku: 
1.1. Oświadczenie o posiadaniu uprawnień do wykonywania określonej działalności 

lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania, zgodnie z 

Rozdział 2. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Rozdział 3. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 



Załącznikiem nr 1 do SIWZ. 
 

2. Posiadanie wiedzy i doświadczenia.  
 

Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunku: 
2.1. Oświadczenie o posiadaniu wymaganej przez Zamawiającego wiedzy i 

doświadczenia, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ. 
 
3. Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia. 
 

Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunku 
3.1. Oświadczenie o dysponowaniu odpowiednim potencjałem technicznym oraz 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do 
SIWZ. 

 
4. Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia. 
 

Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunku: 
4.1 Oświadczenie o znajdowaniu się w sytuacji ekonomicznej i finansowej 
zapewniającej  wykonanie zamówienia, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ. 

 
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów 
dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może 
przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego 
przez zamawiającego warunku. 
 

5.  Brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy 
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. 
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 
wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Wykonawca winien 
przedstawić następujące dokumenty: 
 
5.1  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia 
warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ; 
5.2 aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru  w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 
ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 
a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy 
zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ; 
5.3  aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert. 
5.4  aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z 
opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie każdy z nich 
zobowiązany jest do złożenia wyżej wymienionych oświadczeń i dokumentów. 
 



6. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej 
sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami 
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia 
Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, 
polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a 
podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, wykonawca zobowiązany jest  
przedstawić w odniesieniu do tych podmiotów następujące dokumenty: 
6.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia 
warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 ustaw; 
6.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru  w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 
ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 
a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy; 
 

 
I.  Celem potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz 

inne stawiane przez Zamawiającego wymagania, Zamawiający żąda następujących 
dokumentów:  

1. Oświadczenia: 
1.1. o spełnianiu warunku dotyczącego posiadania uprawnień do wykonywania 

określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich 
posiadania, zgodnie z pkt 1.1. Rozdział 3 SIWZ; 

1.2. o spełnianiu warunku dotyczącego posiadania wymaganej przez 
Zamawiającego wiedzy i doświadczenia, zgodnie z pkt 2.1.  Rozdział 3 SIWZ; 

1.3. o spełnianiu warunku dotyczącego dysponowania odpowiednim potencjałem 
technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zgodnie z pkt 
3.1. Rozdział 3 SIWZ; 

1.4. o spełnianiu warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej zgodnie z 
pkt 4.1. Rozdział 3 SIWZ; 

1.5. o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, zgodnie z 
pkt 5.1. Rozdział 3 SIWZ; 

2. Dokumenty: 
2.1. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu 

do rejestru  w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 
ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w 
zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy zgodnie z pkt 5.1. Rozdział 3 SIWZ. 

2.2  aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego 
potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub 
zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert. 

2.3 aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca 
nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub 
społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 

Rozdział 4.  WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 
POSTĘPOWANIU ORAZ INNYCH WYMAGANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 
DOKUMENTÓW 



odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert. 

 
Wraz z wymienionymi wyżej dokumentami każdy Wykonawca zobowiązany jest 
do złożenia następujących formularzy i oświadczeń: 
1. Formularz ofertowy 
2. Załącznik nr 1 – “Oświadczenie z art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych” 
3. Oferta cenowa – w zależności od wybranego pakietu: 

Załącznik nr 2 – “Oferta cenowa   Część I - Pakiet 1a” 
Załącznik nr 3 – “Oferta cenowa   Część I - Pakiet 1b” 
Załącznik nr 4 – “ Oferta cenowa   Część II - Pakiet 2a” 
Załącznik nr 5 – “ Oferta cenowa   Część II - Pakiet 2b” 
Załącznik nr 6 – “ Oferta cenowa   Część II - Pakiet 2c” 
Załącznik nr 7 – “ Oferta cenowa   Część II - Pakiet 2d” 
Załącznik nr 8 – “ Oferta cenowa   Część II - Pakiet 2e” 
Załącznik nr 9 – “ Oferta cenowa   Część II - Pakiet 2f” 
Załącznik nr 10 – “ Oferta cenowa   Część II - Pakiet 2g” 
Załącznik nr 11 – “ Oferta cenowa   Część II - Pakiet 2h” 
Załącznik nr 12 – “ Oferta cenowa   Część II - Pakiet 2i” 
Załącznik nr 13 – “ Oferta cenowa   Część II - Pakiet 2j” 
Załącznik nr 14 – “ Oferta cenowa   Część II - Pakiet 2k” 
Załącznik nr 15 – “ Oferta cenowa   Część II - Pakiet 2l” 
Załącznik nr 16 – “ Oferta cenowa   Część III - Pakiet 3” 
Załącznik nr 17 – “ Oferta cenowa   Część IV - Pakiet 4a” 
Załącznik nr 18 – “ Oferta cenowa   Część IV - Pakiet 4b” 
Załącznik nr 19 – “ Oferta cenowa   Część V - Pakiet 5a” 
Załącznik nr 20 – “ Oferta cenowa   Część V - Pakiet 5b” 
Załącznik nr 21 – “ Oferta cenowa   Część V - Pakiet 5c” 
Załącznik nr 22 – “ Oferta cenowa   Część V - Pakiet 5d” 

4. Załącznik nr 23 – “Podwykonawcy i zamówienia im powierzone” (jeśli dotyczy) 
5. Załącznik nr 24 – “ Zastrzeżenie nie udostępniania informacji stanowiących 
tajemnicę” (jeśli dotyczy) 
6. Załącznik nr 25 – „Wzór umowy”  zaparafowany przez wykonawcę 
7. Załącznik nr 26 – „Oświadczenie osoby fizycznej”  (jeśli dotyczy) 

 
UWAGA: Na etapie zawierania umowy wybrany Wykonawca zobowiązany będzie 
przedstawić Zamawiającemu: 
1. aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej w przypadku, jeżeli 
Wykonawcą jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, 
 
II. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej: 
1. Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej obowiązują przepisy określone w § 4 rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, 
jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty 
mogą być składane (Dz.U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1817). 

2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa: 
w pkt. 2.1., 2.2., 2.3. niniejszego Rozdziału SIWZ – składa dokument lub dokumenty 
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 
odpowiednio, że: 

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 



b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie 
społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu, 

3. Dokumenty, o których mowa w pkt. 2 lit. a) powyżej, powinny być wystawione nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, natomiast 
dokument, o którym mowa w pkt. 2) lit. b) powyżej, powinien być wystawiony nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

4. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 2 
powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed 
notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem 
samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania 
osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Zapis 
pkt. 3 powyżej, stosuje się odpowiednio. 

5. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem 
na język polski. 

 
III.  Wymagana forma składanych dokumentów. 

1. Wszelkie dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kopii 
poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 

2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz 
w przypadku podmiotów, na których zasobach wykonawca polega, kopie dokumentów 
dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność 
z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty. 

3. W przypadku dokonywania czynności związanych ze złożeniem wymaganych 
dokumentów przez osobę nie wymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) 
wykonawcy, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii 
poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem, upoważniające do działania w 
imieniu wykonawcy. 

4. Poświadczenie za zgodność z oryginałem dokumentów winno być sporządzone w 
sposób umożliwiający identyfikację podpisu osoby dokonującej takiego poświadczenia w 
szczególności   imienną pieczątką. 

5. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem na 
język polski  poświadczonym przez wykonawcę. 

 
W przypadku nie spełnienia przez wykonawcę warunków określonych w Rozdziale 3 SIWZ, 
wykonawca taki zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za 
odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy.  
 

 
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego oznaczone jest znakiem: 06-/D/2012. 
Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak. 
2. Adres strony internetowej Zamawiającego, na której publikowane są wszelkie informacje 
dotyczące zamówienia: www.zoo.wroc.pl 
3. Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą dokonywane będą w PLN.  
4. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których 
mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.  
5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.  
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert  wariantowych.  
7. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej oraz ustanowienia dynamicznego 
systemu zakupów.  
8. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.  

Rozdział 5.  INFORMACJE OGÓLNE 



9. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej.  
10. Zamówienie może być realizowane z udziałem podwykonawców z tym, że Wykonawca 
jest zobowiązany w swojej ofercie wskazać, którą część zamówienia (zakres rzeczowy 
zamówienia) powierzy podwykonawcy/com do wykonania (wg załącznika 23). Pozostałe 
usługi Wykonawca realizuje własnymi siłami.  
11. Wykonawca, wykonujący przedmiot zamówienia przy udziale podwykonawcy/ców ponosi 
pełną odpowiedzialność za ich działanie lub zaniechanie działania, jak za swoje własne 
działania.  
12. Aby złożyć ofertę, należy do formularza ofertowego z ogólnymi danymi Wykonawcy 
dołączyć wypełniony załącznik lub załączniki z wybranymi pakietami, które Wykonawca chce 
dostarczać.  Do oferty Wykonawca może także dołączyć wszystkie załączniki z wypełnionymi 
tylko tymi załącznikami, które dotyczą pakietów, na które Wykonawca zdecyduje się złożyć 
swoją ofertę .  Załączony do specyfikacji wzór można wypełnić i złożyć jako ofertę. 
 

 
1. Wykonawca ma prawo złożyć na określony pakiet tylko jedną ofertę we własnym imieniu 

lub w imieniu innego wykonawcy. Wykonawca przedstawi ofertę zgodną z wymaganiami 
określonymi w niniejszej SIWZ.  

2. Wykonawca może złożyć ofertę na jeden z wymienionych pakietów, na wybrane dwa, 
trzy itd., a także na wszystkie pakiety razem 

3. Wykonawca może złożyć odrębne oferty na każdy z pakietów – każda z ofert musi być 
sporządzona zgodnie z zapisami niniejszej dokumentacji przetargowej i opisana na 
załącznikach, które dotyczą danego pakietu lub złożyć jedną zbiorczą ofertę, 
sporządzoną zgodnie z zapisami niniejszej dokumentacji przetargowej. 

4. Wykonawca składając ofertę zobowiązuje się jednocześnie do dostarczenia całości 
dostaw określonych przez zamawiającego w wyznaczonym terminie. 

5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
6. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami – pod rygorem jej odrzucenia – musi być 

sporządzona   w języku polskim, zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy oraz podpisana przez 
osobę upoważnioną  do reprezentowania wykonawcy wobec osób trzecich. 

7. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia pod warunkiem, że 
ustanowią pełnomocnika określając zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy zakres jego 
uprawnień wobec Zamawiającego, zaś złożona przez nich oferta spełniać będzie 
następujące wymagania: 
7.1. wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie wraz z ofertą przedłożą dokument 

w szczególności pełnomocnictwo, określający co najmniej strony występujące 
wspólnie oraz pełnomocnika wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia 

7.2. po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, a przed podpisaniem umowy 
Zamawiający będzie wymagał od wykonawcy, którego oferta została wybrana 
przedłożenia umowy regulującej współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia oraz do przedłożenia wspólnego oświadczenia, że ich 
zobowiązania co do oferty i co  do realizacji zamówienia są solidarne. 

7.3. wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za  
niewykonanie lub nienależyte wykonanie zmówienia oraz za skutki prawne złożonej 
oferty; 

7.4. wypełniając formularz ofertowy w miejscu „nazwa i adres wykonawcy” należy wpisać 
wszystkich wykonawców łącznie ubiegających się o zamówienie publiczne wraz ze 
wskazaniem pełnomocnika. W pozostałych dokumentach powołujących się na 
wykonawcę w miejscu „nazwa i adres wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące 
pełnomocnika. 

8. Oferta musi zawierać: 
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8.1. wypełniony formularz ofertowy wraz z załącznikami; dokument ten powinien być 
sporządzony w oryginale, 

8.2.  dokumenty i oświadczenia wymagane i wskazane w Rozdziale 4 SIWZ; 
8.3. pełnomocnictwo dla osoby (lub osób) upoważniające do reprezentowania 

wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do 
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, o ile nie 
wynika ono z innych dokumentów dołączonych do oferty; pełnomocnictwo należy 
przedstawić w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie; 

9. Forma oferty: 
9.1. ofertę należy sporządzić w języku polskim; 
9.2. Zamawiający zaleca by każda strona oferty i stanowiących jej integralną część 

załączników była kolejno ponumerowana; 
9.3. wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty i stanowiących jej integralną część 

załącznikach muszą być parafowane (lub podpisane) przez osobę podpisującą 
ofertę. Parafka (podpis) winna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację 
podpisu w szczególności imienną pieczątką tej osoby; 

9.4. wszystkie części oferty muszą być zszyte i zabezpieczone przed rozerwaniem 
(zszycie oferty oznacza trwałe złączenie stron oferty zabezpieczające przez 
rozproszeniem stron); 

9.5. w przypadku załączenia do oferty innych materiałów niż wymagane przez 
Zamawiającego, w szczególności np. materiałów reklamowych, informacyjnych 
wymagane jest, aby stanowiły one odrębną część, nie złączoną z ofertą w sposób 
trwały; 

9.6. zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy, wykonawca ma prawo zastrzec informacje stanowiące 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji. Zastrzeżenie musi zostać dokonane nie później niż w ostatecznym 
terminie wyznaczonym  na składanie ofert. Zastrzeżenie, o którym mowa w zdaniu 
pierwszym, może być uczynione poprzez wypełnienie Załącznika nr 24 do SIWZ; 

9.7. informacje zawarte w ofercie stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca 
zastrzegł, nie później niż w terminie składania ofert, że nie mogą być udostępnione, 
muszą być oznaczone klauzulą: 

 „Nie udostępniać – informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 
11 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” 
i winny być załączone jako odrębna część, nie złączona z ofertą w sposób trwały. 
10. Opakowanie i oznakowanie ofert.  

10.1. Oferty należy składać w jednej nieprzezroczystej zamkniętej kopercie. 
10.2. Zaleca się, aby wykonawca umieścił ofertę w jednej nieprzejrzystej i zamkniętej 

kopercie, w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści do momentu 
otwarcia ofert. 

10.3. Wykonawca może wprowadzić zmiany do treści złożonej przez siebie oferty pod 
warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu 
zmiany przed terminem składania ofert. Zmiana do oferty musi być dokonana według 
zasad obowiązujących przy składaniu ofert, tj. musi być złożona w zamkniętej 
kopercie odpowiednio oznakowanej z dopiskiem „ZMIANA”. 

10.4. Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte równocześnie z 
otwieraniem oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany. Po stwierdzeniu przez 
Zamawiającego poprawności w zakresie procedury dokonania zmiany przez 
wykonawcę zawartość koperty zostanie dołączona do oferty tego wykonawcy. 

10.5. Wykonawca ma prawo, przed upływem terminu składania ofert, wycofać się z 
postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (według takich samych 
zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek) z napisem na kopercie "WYCOFANIE". 
Koperty oznaczone napisem "WYCOFANIE" zostaną odczytane w pierwszej 
kolejności, po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania „wycofania”. 
Koperty ofert wycofanych nie będą otwierane. 



10.6. Do składanego przez wykonawcę oświadczenia polegającego na zmianie lub 
wycofaniu złożonej przez siebie oferty, wykonawca zobowiązany jest dołączyć 
dokument potwierdzający uprawnienie osoby podpisującej to oświadczenie do 
występowania w imieniu wykonawcy. 

 

 
1. Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierować następującymi kryteriami 

1. Oferty ważne, spełniające wymagania ustawy i 
niniejszej specyfikacji oceniane niejawnie, według 
następujących kryterium:  
Lp.  

Nazwa 
kryterium  

Waga –  
znaczenie w 
% 

 Punktacja 

1.  cena  100  1-100 pkt 

 
2. Sposób dokonywania oceny ofert i przydzielania punktów. 
Ocenie podlegać będą oferty ważne nie podlegające odrzuceniu. Poszczególne pakiety 
oceniane będą oddzielnie. 
Oferty w poszczególnych pakietach oceniane będą wg reguł opisanych poniżej. 
W celu przydzielenia punktów za „Cenę” należy: 
- ustalić ofertę o najniższej cenie i przydzielić jej najwyższą ilość, tj 100 punktów 
- pozostałym ofertom przydzielić punkty za cenę wg udziału procentowego najniższej ceny w 
stosunku do ceny danej oferty, tj. według wzoru: 

    cena nie odrzuconych ofert - najniższa (zł)  
ilość punktów za cenę oferty   = ---------------------------------------------------------  x 100  

    cena rozpatrywanej oferty (zł)  
 

 
1. Wykonawca zobowiązany jest do podania cen we wszystkich pozycjach określonych w 
załącznikach. 
2. Wykonawca określi: 

 cenę jednostkową netto za 1 kg / 1 szt. / 1 litr / 1 opak., 
 wartość netto (wynik mnożenia ceny jednostkowej i ilości) 
 wartość podatku VAT (wynik mnożenia wartości netto i stawki podatku VAT) 
 wartość brutto (wynik dodawania wartości netto i wartości podatku VAT) 

3. W pakietach nr 3, 4a, 4b, 5a, 5b należy podać łączne wartości netto, podatku VAT i brutto 
dla całego pakietu składającego się z 3, 14, 6, 14 lub 5 produktów.  Łączne wartości 
stanowią sumę odpowiednich wartości wyliczonych dla pojedynczych produktów. 
4. Ocenie podlega wartość brutto zamówienia w danym pakiecie, tzn. że poszczególne 
pakiety zostaną rozpatrzone osobno. 
5. Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres obowiązywania 
umowy i nie będą podlegały zmianom. 
6. Ceny oferty należy podać w PLN brutto z wyszczególnieniem kwoty podatku VAT, z 
dokładnością do drugiego miejsca po przecinku i powinna być ona podana liczbowo oraz 
słownie. 
 

 
1. Oferty wariantowe lub alternatywne na wykonanie przedmiotu zamówienia będą 
odrzucone.  
2. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta:  
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 odpowiada zasadom określonym w ustawie ,  

 spełnia wymagania określone w niniejszej specyfikacji,  

 została uznana za najkorzystniejszą.  
 

Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia, w którym upływa termin 
składania ofert.  
 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w 
ustawie, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. 
2. Wszelkie wnioski, oświadczenia, zawiadomienia i informacje zamawiający i wykonawcy 
przekazują pisemnie lub faksem (nr faksu zamawiającego  -  71  348-37-68), które uważa się 
za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została 
niezwłocznie potwierdzona pisemnie. 
3. Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z wykonawcami jest specjalista ds. zamówień 
publicznych – Jerzy Dobrowolski - tel. (71) 3483024 wewn. 115, tel. kom. 512 521 080, e-

mail zamowienia@zoo.wroc.pl,  budynek administracji pok. 8, w godz. 08:30 – 13:30.  
4. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie wszelkich wątpliwości 
związanych z niniejszą specyfikacją oraz sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując 
swoje zapytania na piśmie lub faksem. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak 
nie później niż, na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek 
o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w 
którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przed terminem składania ofert, zamawiający 
może zmodyfikować treść dokumentów składających się na SIWZ. Każda wprowadzona 
zmiana stanie się częścią SIWZ oraz zostanie przekazana do wszystkich wykonawców, 
którym zamawiający przekazał SIWZ oraz zmiany zostaną zamieszczone na stronie 
internetowej.  
 

1. Ofertę należy składać w trwale zabezpieczonym opakowaniu. Na opakowaniu należy 
umieścić napis o treści: „Przetarg – Dostawa żywności dla zwierząt – pakiet nr ..............”. 
Wykonawca powinien określić, na który z wymienionych pakietów składa ofertę. 
Tak przygotowaną ofertę należy składać w Sekretariacie Zarządu ZOO Wrocław, sp. z o.o. 
ul. Wróblewskiego 1/5, 51-618 Wrocław, do dnia 02.08.2012 r. do godz. 10:00.  
2. Termin powyższy zostanie uznany, jeżeli oferta znajdzie się w siedzibie zamawiającego 
przed jego upływem.  
3. Wykonawca nie może wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu 
składania ofert.  
4. Za moment złożenia oferty uważa się datę i godzinę jej dostarczenia do miejsca składania 
ofert.  
5. Oferty, które wpłyną do zamawiającego po upływie terminu składania ofert zostaną 
zwrócone niezwłocznie bez otwierania.  
 

1. Jawne otwarcie ofert w obecności zainteresowanych wykonawców nastąpi w siedzibie 
zamawiającego, tj. ZOO Wrocław, sp. z o.o. ul. Wróblewskiego 1/5, 51-618 Wrocław, 
budynek administracji, sala konferencyjna, w dniu 02.08.2012 r. o godz. 10:30.  
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2. Wynik przetargu podany będzie do wiadomości wszystkich wykonawców w trybie 
określonym w art. 92 ustawy. 
 

Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy zawarte są we 
wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 25 do niniejszej SIWZ.  
 

Zamawiający nie żąda od wykonawców wniesienia wadium (art. 45 ust 2 Ustawy). 
 

 Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy (art. 
147, ust. 1 oraz ust. 3 pkt. 2 Ustawy) 
 

 
Środki ochrony prawnej, określone w Dziale VI ustawy , przysługują wykonawcy, a także 
innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub 
może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp. 
Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ środki ochrony prawnej przysługują również 
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.  
 

 
1. Zawarcie umowy z wybranym wykonawcą nastąpi w terminie określonym w 
zawiadomieniu pisemnym. Niedotrzymanie terminu określonego w zawiadomieniu uznane 
będzie za uchylenie się wykonawcy od zawarcia umowy.  
2. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, 
zamawiający wybierze najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich 
ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy. 
 

 
1. Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z zawieranej umowy jest tożsamy z jego 

zobowiązaniem zawartym w ofercie. 
2. Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w 

stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, w 
przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z 
uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia.  

3. Zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy  - przyczyny zewnętrzne niezależne od 
Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością dotrzymania terminów 
wynikających z umowy; 

4. Zmiana specyfikacji asortymentowo-ilościowej dostaw, w szczególności  w zakresie 
podanych szacunkowych ilości dostaw – przyczyny niezależne od Zamawiającego, 
których nie można przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w szczególności 
zmniejszenie lub zwiększenie ilości zwierząt, itp. 

5. Zmiana obowiązującej stawki VAT - jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować 
zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający 
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dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy                    
w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę, 

6. Zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy 
- na skutek zmian przepisów prawnych; 

7. zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 3571 Kodeksu cywilnego 
z uwzględnieniem faktu, że za rażącą zostanie uznana strata w wysokości, o której 
mowa w art. 397 kodeksu spółek handlowych. 

8. Nie stanowi istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy w 
szczególności: 
8.1.  zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy 

(np. zmiana       nr rachunku bankowego), 
8.2.  zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów 

miedzy stronami umowy. 
9. Umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu 

zamówienia zawarte    w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 
 

 
Formularz ofertowy  
Załącznik nr 1 do formularza – “Oświadczenie z art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych” 
Załącznik nr 2 do formularza – “Oferta cenowa   Część I - Pakiet 1a” 
Załącznik nr 3 do formularza – “Oferta cenowa   Część I - Pakiet 1b” 
Załącznik nr 4 do formularza – “ Oferta cenowa   Część II - Pakiet 2a” 
Załącznik nr 5 do formularza – “ Oferta cenowa   Część II - Pakiet 2b” 
Załącznik nr 6 do formularza – “ Oferta cenowa   Część II - Pakiet 2c” 
Załącznik nr 7 do formularza – “ Oferta cenowa   Część II - Pakiet 2d” 
Załącznik nr 8 do formularza – “ Oferta cenowa   Część II - Pakiet 2e” 
Załącznik nr 9 do formularza – “ Oferta cenowa   Część II - Pakiet 2f” 
Załącznik nr 10 do formularza – “ Oferta cenowa   Część II - Pakiet 2g” 
Załącznik nr 11 do formularza – “ Oferta cenowa   Część II - Pakiet 2h” 
Załącznik nr 12 do formularza – “ Oferta cenowa   Część II - Pakiet 2i” 
Załącznik nr 13 do formularza – “ Oferta cenowa   Część II - Pakiet 2j” 
Załącznik nr 14 do formularza – “ Oferta cenowa   Część II - Pakiet 2k” 
Załącznik nr 15 do formularza – “ Oferta cenowa   Część II - Pakiet 2l” 
Załącznik nr 16 do formularza – “ Oferta cenowa   Część III - Pakiet 3” 
Załącznik nr 17 do formularza – “ Oferta cenowa   Część IV - Pakiet 4a” 
Załącznik nr 18 do formularza – “ Oferta cenowa   Część IV - Pakiet 4b” 
Załącznik nr 19 do formularza – “ Oferta cenowa   Część V - Pakiet 5a” 
Załącznik nr 20 do formularza – “ Oferta cenowa   Część V - Pakiet 5b” 
Załącznik nr 21 do formularza – “ Oferta cenowa   Część V - Pakiet 5c” 
Załącznik nr 21 do formularza – “ Oferta cenowa   Część V - Pakiet 5d” 
Załącznik nr 23 do formularza – “Podwykonawcy i zamówienia im powierzone” (jeśli dotyczy) 
Załącznik nr 24 do formularza – “ Zastrzeżenie nie udostępniania informacji stanowiących        

                                           tajemnicę” (jeśli dotyczy) 
Załącznik nr 25 do formularza – „Wzór umowy”  zaparafowany przez wykonawcę  
Załącznik nr 26 – „Oświadczenie osoby fizycznej”  (jeśli dotyczy) 

 
 
 

ZATWIERDZAM 
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