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DPS”DK”IV/ZP/230/499/1/2008 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 
 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

DOSTAWA PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH 
 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-8 
 

I. Zamawiający: 
Dom Pomocy Społecznej 
„Dom Kombatanta” 
Łaziska 15 A 
26-505 Orońsko 
pow. Szydłowiec 
woj. mazowieckie 
adres strony internetowej: www.szydlowiecpowiat.pl
NIP  799-16-62-288, REGON 670989124 

II. Tryb udzielenia zamówienia:

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie 
przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 
Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) 

2. Postępowanie zostanie unieważnione wyłącznie, gdy: 
- nie zostanie złożona żadna oferta nie podlegająca odrzuceniu; 
- wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania 

lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
przewidzieć;

- postępowanie obarczone będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy 
w sprawie zamówienia publicznego; 

- zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, jak również oferty dodatkowe będą
zawierać taką samą cenę.

3. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, 
którzy: 
- ubiegali się o udzielenie zamówienia w przypadku unieważnienia postępowania 

przed upływem terminu składania ofert; 
- złożyli oferty w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu 

składania ofert podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
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III. Opis przedmiotu zamówienia: 
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów spożywczych 

wymienionych w załącznikach od nr 2-1 do nr 2-9 do SIWZ, na potrzeby wyżywienia 
mieszkańców DPS, przez okres 12 miesięcy. 

IV. Termin i miejsce wykonania zamówienia. 
1. Wymagany termin dostawy przedmiotu zamówienia od 02 stycznia 2009 r. – 31 

grudnia 2009 r.; 
2. Miejsce realizacji zamówienia: Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta”  

Łaziska 15 A, 26-505 Orońsko 

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełnienia tych 
warunków: 
1. Wykonawca musi spełniać wymagania określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych 
2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie 

przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa  
w punkcie VI, według formuły: „spełnia /nie spełnia”. W przypadku, gdy Wykonawca 
nie załączy do oferty wszystkich dokumentów, bądź ich treść nie będzie potwierdzała
spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający wykluczy Wykonawcę
z postępowania z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Prawo zamówień publicznych. 

VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 

W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, każdy z Wykonawców 
powinien przedłożyć wraz ze swoją ofertą następujące oświadczenia i dokumenty w formie 
oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem: 
1. Wypełniony formularz oferty (zał. nr 1). 
2. Wypełniony formularz oferty cenowej (zał. nr 2-1 do 2-9). 
3. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu wymogów art. 22, ust. 1, pkt. 1-4 ustawy (zał.

nr 3). 
4. Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie 

 zamówienia na podstawie art. 24 ustawy (zał. nr 4).  
 5.   Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie  

 do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzający prowadzenie działalności 
gospodarczej w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, wystawionego  
nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert. 

6. Akceptacja wzoru umowy (załącznik nr 5). 
7. Atesty i certyfikaty, jeśli są wymagane. 

VII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą oraz 
przekazywanie oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych  
do porozumiewania się z Wykonawcami. 

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy 
przekazują pisemnie lub faksem.  

2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazuje oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 
oraz informacje pisemnie lub faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie 
potwierdza fakt ich otrzymania (art.27 pkt.2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych). 

3. Wykonawca może kontaktować się z Zamawiającym za pomocą telefonu  
– nr tel./fax. (048) 618 44 37  
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4. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: Marianna Pyrka – st. administrator 
i Barbara Wójcik, dni i godziny udzielania informacji: poniedziałek- piątek w godzinach 
08.00 do 14.00. 

5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia. Pytania Wykonawców muszą być sformułowane  
na piśmie i skierowane na adres: Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” 
Łaziska 15 A, 26-505 Orońsko lub faksem: (048) 618 44 37 

6. Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba, że prośba
o wyjaśnienie wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania 
ofert. 

7. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami. 

VIII. Wymagania dotyczące wadium:        nie dotyczy. 

IX. Termin związania ofertą.
1. Wykonawca związany jest ofertą przez 30 dni, bieg terminu rozpoczyna się

z upływem terminu składania ofert, tj. od dnia 19.12.2008r. 

X. Opis sposobu przygotowania ofert. 
1. Oferta powinna być przygotowana zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia oraz być zgodna z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655). 

2. W przypadku przesłania oferty pocztą będzie się ją uważać za złożoną w terminie, 
jeżeli w wyznaczonym terminie zostanie doręczona do Zamawiającego. 

3. Oferta musi mieć formę pisemną i powinna być przygotowana w języku polskim. 
4. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w zakresie części: 

 
część 1 – artykuły spożywcze różne – CPV 15.00. 00. 00-8 załącznik nr 2-1 do 

SIWZ; 
część 2 – mięso, wędliny, drób – CPV 15.10.00.00-9, CPV 15.13.11.00-6, CPV 

15.11.20.00-6 załącznik nr 2-2 do SIWZ; 
część 3 – mleko i przetwory mleczne – CPV 15.40.00.00 – 15.50.00.00.3, załącznik 

nr 2-3 do SIWZ; 
część 4 – pieczywo świeże i wyroby piekarnicze – CPV 15.61.25.00-6, 15.81.10.00-

6, 15.81.11.00-7, 15.81.20.00-3, załącznik nr 2-4 do SIWZ; 
część 5 – warzywa, owoce, owoce cytrusowe, ziemniaki, – CPV 03.20.00.00-3, 

03.22.11.10.-0, 03.22.12.00-8, 03.22.14.00-0, 03.22.21.10-7, załącznik nr 
2 - 5 SIWZ; 

część 6 – ryby i przetwory  rybne – CPV 15.20.00.00-0, załącznik nr 2–6 do SIWZ,; 
część 7 – oleje i tłuszcze roślinne – CPV 15.41.12.00-4, 15.41.22.00-1, załącznik nr  

2-7do SIWZ; 
część 8 – jaja  kurze, świeże – CPV 01.24.20.00-5, załącznik nr 2-8, do SIWZ; 
część 9 – warzywa i owoce w postaci mrożonej – CPV 15.33.11.70-9 załącznik nr2-9 

do   SIWZ. 

Oferty należy wykonać na formularzach stanowiących załącznik nr l (oferta ogólna) oraz 
załącznik od nr 2-1 do nr 2-9 (oferty cenowe), dołączając do nich pozostałe załączniki 
wymienione w rozdziale VI  SIWZ. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty  
na formularzach własnych Wykonawcy, pod warunkiem, że ich treść i opis będą
odpowiadać formularzom określonym przez Zamawiającego. 
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6. Wszystkie poprawki lub zmiany w tekście oferty winny być parafowane i datowane 
przez upoważnionego przedstawiciela. 

7. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę, w której może być zaoferowana 
tylko jedna cena. 

8. Oferta oraz wszystkie załączniki, w tym projekt umowy, wymagają podpisu osób 
uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem 
rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa, 

9. Jeżeli oferta i załączniki zostanąpodpisane przez upoważnionego przedstawiciela 
Wykonawcy, należy dołączyćwłaściwe umocowania prawne. 

10. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki,  
o których mowa w niniejszej specyfikacji. 

11. Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez 
Zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawieraćwszystkie 
informacje oraz dane. 

12. Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający 
dekompletacji zawartości ofert. 

13. Dokumenty stanowiące tajemnicęprzedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów  
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, należy w górnym prawym rogu oznaczyć zapisem; 
„Dokument stanowi tajemnicęprzedsiębiorstwa" i musząbyć dołączone do oferty  
w oddzielnej kopercie oznaczonej „Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa". 

14. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożonąprzez siebie ofertęwyłącznie 
przed terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu 
Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian  
lub wycofaniu oferty. 

15. Ofertęnależy złożyćw dwóch zamkniętych kopertach uniemożliwiających  zapoznanie się
z treścią oferty przed terminem otwarcia ofert. Koperta wewnętrzna  powinna posiadać
nazwę i adres Wykonawcy, aby można byłoodesłać jąnie otwartąwprzypadku 
stwierdzenia opóźnienia złożenia oferty. Kopertęzewnętrznąnależyopatrzyćopisem  -  
„OFERTA  PRZETARGOWA”, Dostawa produktów spożywczych na potrzeby Domu 
Pomocy Społecznej  „Dom Kombatanta”. Nie otwieraćprzed dniem 19. 12. 2008 r., 
godz. 9.15 

XI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT. 

1. Oferty należy składaćw Domu Pomocy Społecznej ”Dom Kombatanta” Łaziska 15 A, 
26-505 Orońsko - sekretariat pok. nr l do dnia  19.12.2008r.do godziny  9.00 
Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną zwrócone 
Wykonawcom bez ich otwierania. 

2. Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców, w dniu 19 grudnia 2008 r.  
o godzinie 9.15 w swojej siedzibie – gabinet Dyrektora 

3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed upływem 
terminu do składania ofert zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
Dokonaną zmianęSIWZ przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którzy 
odebrali lub którym przekazano SIWZ oraz umieszcza na swojej stronie internetowej. 

4. Zamawiający przedłuża termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego  
do wprowadzenia zmian wynikających z modyfikacji treści SIWZ. Modyfikacja treści 
SIWZ nie może dotyczyć kryteriów oceny ofert. O przedłużeniu terminu składania 
Zamawiający zawiadamia niezwłocznie wszystkich Wykonawców, którym przekazano 
SIWZ oraz umieszcza na swojej stronie internetowej. 
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XII. Opis sposobu obliczenia ceny: 

1. Oferta musi zawierać ostateczną sumaryczną cenę netto, brutto zamówienia 
obejmującego wszystkie koszty ( np. transport) z uwzględnieniem wszystkich opłat  
i podatków (także od towarów i usług). 

2. Cena winna być określona przez Wykonawcę z uwzględnieniem wszystkich upustów 
cenowych (rabatów), jakie Wykonawca oferuje. 

3. Cena musi być podana w PLN cyfrowo i słownie. Jeżeli wystąpią rozbieżności 
pomiędzy wartością cyfrową, a podaną słownie to jako wartość właściwa zostanie 
przyjęta wartość podana słownie. 

4. Cena może być tylko jedna. 
5. Cena określona przez Wykonawcęw ofercie nie może ulec zmianie w czasie trwania 

umowy z zastrzeżeniem art. 144 ust. 1. (w przypadku zmian ich poziomu na rynku  
i wzajemnym uzgodnieniu – aneks do umowy). 

XIII. Kryteria oceny oferty: 

1. Kryteria oceny ofert: 
Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryterium: cena  – 100 % 

Cena brutto najtańszej oferty 
C = --------------------------------------  x 100  =  X pkt. 

 Cena brutto oferty badanej 

XIV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty  
w celu zawarcia umowy. 
1. Jeżeli Zamawiający dokona wyboru oferty, umowa w sprawie realizacji zamówienia 

publicznego zostanie zawarta z Wykonawcą, który spełni wszystkie przedstawione 
wymagania oraz, którego oferta okaże sięnajkorzystniejsza. 

2. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia 
ogłoszenia wyniku postępowania. O miejscu i dokładnym terminie zawarcia umowy 
Zamawiający powiadomi niezwłocznie wybranego Oferenta. 

3. W przypadku, jeżeli okaże się, że dostawca, którego oferta została wybrana, przedstawił
nieprawdziwe dane lub będzie sięuchylał od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze 
ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej 
oceny, chyba, że zachodząprzesłanki, o których mowa w art. 93 ust. l, lub upłynie termin 
związania z ofertą.

XV. Środki ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania  
o udzielenie zamówienia. 

W toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy przysługują środki ochrony 
prawnej określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówieńpublicznych. 

XVI. Część zamówienia której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć
podwykonawcom. 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia wykonania zamówienia lub jego części 
podwykonawcom.
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XVII. Postanowienia końcowe. 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją mają zastosowanie postanowienia 
ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. Nr 223, poz. 1655  
z póź. zm.) 
 
Załączniki: 
Wymienione załączniki stanowią integralną część SIWZ. 
 
Załącznik nr 1 – Formularz oferty 
Załącznik nr 2 – Formularz cenowy 
Załącznik nr 3 – Oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1. ustawy Prawo zamówień publicznych 
Załącznik nr 4 – Oświadczenie w trybie art. 24 ust. 1i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych 
Załącznik nr 5 – Wzór umowy 
 

SIWZ zatwierdził
Dyrektor 

Andrzej Mularczyk 
 


