DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
21-543 Konstantynów
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 6-12
WOJ. LUBELSKIE
tel .fax (083) 341 41 40
adres poczty elektronicznej: dpskonstantynów@ neostrada.pl
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

DPS/F/334/zp/3/11

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
(SIWZ)
DLA
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
wartość szacunkowa poniżej progów ustalonych na podstawie art.11 ust.8 Pzp
NA DOSTAWĘ
ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH W 2012 ROKU
przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U .2010 r .Nr113, poz.759 z póź. zm.)
1. Nazwa i adres Zamawiającego.
Dom Pomocy Społecznej
21-543 Konstantynów
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 6-12,
pow. bialski
woj. lubelskie
2. Tryb udzielania zamówienia.
Przetarg nieograniczony.
3. Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest - sukcesywne dostawy artykułów żywnościowych w roku 2012
na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w formularzach oferty w częściach od
nr I do nr VI (załącznik nr 1 do SIWZ)
03142500-3; 15100000-9; 15113000-3;
Wspólny Słownik Zamówień (kod CPV):
15111000-9; 15112000-6; 15131130-5; 15131135-0, 15220000-6; 15221000-3;
15200000-0; 15331170-9; 15400000-2; 15411100-3; 15430000-1 15500000-3;
15511000-3; 15544000-3; 15542100-0; 15512000-0; 15600000-4; 15614100-6;
15612100-2; 15800000-6; 15810000-9;
Przedmiot zamówienia zawiera VI części
I część - Pieczywo (15810000-9)
Lp. Wyszczególnienie
1.
Chleb krojony baltonowski 0,80 kg
2.
Chleb razowy 0,60 kg
3.
Placek z kruszonką
4..
Bułki zwykła 100g
5.
Bułka tarta

Ilość szacunkowa
10300szt
150szt
260kg
24900szt
70kg

II. część - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne (15100000-9)
Lp.
Wyszczególnienie
Ilość szacunkowa
1. Boczek wędzony
230kg
2. Boczek faszerowany
100kg
3. Baleron
36kg
4. Flaki wołowe krojone
45kg
5. Kości schabowe wieprzowe z mięsem
600kg
6. Kurczak surowy
680kg
7. Kurczak udka
520kg
8. Kurczak filet
180kg
9. Kiełbasa zwyczajna
385kg
10. Kiełbasa szynkowa
225kg
11. Kiełbasa kanapkowa
45kg
12. Kiełbasa krakowska parzona
50kg
13. Kiełbasa podwawelska
10kg
14. Kiełbasa biała parzona
5kg
15. Kiełbasa grilowa
135kg
16. Kaszanka
100kg
17. Kaszanka grilowa
100kg
18. Mortadela
135kg
19. Mielonka tyrolska
130kg
20. Parówki
260kg
21. Pieczeń cygańska
100kg
22. Pasztetowa
175kg
23. Pieczeń gosposi
45kg
24. Pasztet drobiowy domowy
300kg
25. Pieczeń rzymska
140kg
26. Polędwica sopocka
40kg
27. Rolada drobiowa
300kg
28. Szynka wieprzowa gotowana
180kg
29. Szynka śniadaniowa
385kg
30. Szynka turystyczna
185kg
31. Salceson włoski
150kg
32. Salceson czarny
100kg
33. Szynka wieprzowa konserwowa
100kg
34. Szponder wołowy
15kg
35. Szynka firmowa
75kg
36. Wieprzowina II gat.
1200kg
37. Schab wieprzowy b/kości
45kg
III. część – Produkty mleczarskie (15500000-3)
Lp. Wyszczególnienie
1.
Jogurt naturalny 180g
2.
Kefir 400ml
3.
Mleko pasteryzowane 2% 0,9ml
Mix tłuszczowy do smarowania z zawartością tłuszczu
4.

Ilość szacunkowa
4000szt
1480szt
15000szt
1160kg

..mlekowego nie mniej niż 30%

5.
6.
7.
8.

Margaryna Kasia 250g
Serek waniliowy homogenizowany 125g
Serek bieluch 150g
Ser topiony 100g

30szt
750szt
3280szt
1680szt
2

9.
10.
11.
12.

Ser żółty twardy
Śmietana24% 330ml
Twaróg chudy
Twaróg tłusty

280kg
1030szt
700kg
20kg

IV. część – Różne produkty spożywcze, oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne, produkty
przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych(15800000-6,15400000-2,15600000-4)
Lp. Wyszczególnienie
Ilość szacunkowa
1.
Aromat do ciasta 5g
10szt
2.
Ananas puszka 565g
18szt
3.
Barszcz biały 66g
135szt
4.
Barszcz czerwony koncentrat 300ml
10szt
5.
Budyń bez cukru 41g
140szt
6.
Brzoskwinie puszka 820g
15szt
7.
Cukier kryształ
1600kg
8.
Cukier puder
10kg
9.
Cukier waniliowy 16g
130szt
10. Cynamon 20g
5szt
Dżem
270g
(truskawkowy,
wiśniowy,porzeczkowy)
11.
1550szt
12. Drożdże
1kg
13. Fasola biała
120kg
14. Galaretka owocowa 79g
55szt
15. Goździki 15g
10szt
16. Groszek konserwowy 400g
240szt
17. Groch suchy
45kg
18. Chrupki kukurydziane Flips 60g
315zt
19. Chrzan słoik 290ml
250szt
20. Herbata granulowana indyjska 100g
110szt
21. Kasza gryczana
80kg
22. Kasza jęczmienna
125kg
23. Kasza manna
135kg
24. Kakao 100g
105szt
25. Kawa inka 150g
325szt
26. Ketchup pikantny 1 litr
195szt
27. Kisiel bez cukru 40g
140szt
28. Koncentrat pomidorowy 0,9l
180szt
29. Kukurydza konserwowa 400g
120szt
30. Kwasek cytrynowy 20g
75szt
31. Liść laurowy 5g
70szt
32. Makaron1000g
780kg
33. Majonez napoleoński 0,9l
240szt
34. Majeranek 6g
190szt
35. Marmolada 0,5kg
10szt
36. Migdały słodkie 100g
5szt
37. Morela suszona 100g
5szt
38. Mąka pszenna TYP 500
590kg
39. Mąka ziemniaczana
5kg
40. Musztarda 180g
180szt
41. Miód naturalny 370g
88szt
42. Mieszanka bakaliowa 100g
5szt
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43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.

Masa krówkowa 533g
Masa makowa 850g
Napój herbaciany 300g
Ocet 10% 0,5 l
Olej roślinny 1 l
Ogórek konserwowy 0,9l
Orzech włoski łuskany 100g
Papryka mielona 16 g
Płatki kukurydziane 1000g
Płatki jęczmienne
Płatki owsiane
Płatki ryżowe
Przyprawa w płynie 1000ml
Pieprz naturalny czarny mielony 15g
Pieprz ziołowy 20g
Przyprawa do drobiu 25g
Przyprawa do mięsa 30g
Przyprawa do ryb 40g
Przyprawa warzywna 1000g
Proszek do pieczenia 18g
Przyprawa do piernika 25g
Ryż długoziarnisty
Rodzynki 100g
Rosołki drobiowe 60 g
Seler konserwowy 280g
Sól warzona kg
Soda oczyszczona 80g
Soczewica
Szczaw konserwowy 290g
Wafle tortowe 160g
Wiórki kokosowe 100g
Żurek 51g
Ziele angielskie 12g
Zioła prowansalskie10g
Żelatyna spożywcza 50g

16szt
4szt
525szt
22szt
410litr
260szt
10szt
170szt
200szt
100kg
100kg
110kg
85szt
200szt
400szt
180szt
230szt
40szt
100szt
45szt
10szt
415kg
30szt
540szt
40szt
250kg
5szt
50kg
170szt
15szt
5szt
160szt
60szt
30szt
10szt

V część – Jaja ( 03142500-3)
Lp. Wyszczególnienie
1.
Jaja –

Ilość szacunkowa
19400szt.

VI. część – Ryby i mrożonki(15200000-0, 15331170-9)
Lp. Wyszczególnienie
1.
Filet rybny (czerniak)
2.
Kalafior mrożony
3.
Mieszanka warzywna
4.
Makrela wędzona
5.
Płaty śledziowe b/s

Ilość szacunkowa
445kg
250kg
800kg
240kg
460kg
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4. Zamówienia częściowe
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na dowolną ilość części, ale
dana część jest niepodzielna i Wykonawca zobowiązany jest pod rygorem odrzucenia oferty do
zaoferowania wszystkich pozycji z danej części.
5. Termin wykonania zamówienia.
Termin wykonania zamówienia sukcesywnie od 01.01.2012 do 31.12.2012r., zgodnie z
uprzednio złożonym zamówieniem przez zamawiającego. Zamawiający przewiduje dostawę:
jeden raz w tygodniu (środa) dla różnych produktów spożywczych, jaj,
jeden raz w tygodniu (czwartek) dla ryb i mrożonek,
dwa razy w tygodniu (wtorek, piątek) dla mięsa i produktów mięsno-wędliniarskich,
trzy razy w tygodniu (wtorek, czwartek, sobota) dla produktów mleczarskich,
codziennie dla pieczywa
6. Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia publicznego mogą się ubiegać oferenci, nie podlegający wykluczeniu na
podstawie art. 24 ust.1 i 2 prawa zamówień publicznych oraz spełniający postanowienia art..22
ust.1 pkt 1-4 i spełniający warunki określone w niniejszej specyfikacji.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne.
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie
złożonego oświadczenia załącznik nr 2 i złożonych dokumentów opisanych w pkt 7 wg formuły:
„spełnia – nie spełnia”
7. Dokumenty wymagane od Wykonawców
Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:
1.wypełniony i podpisany formularz ofertowy - załącznik nr 1
2.wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o
zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych– załącznik nr 2
W zakresie potwierdzenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia z art.24 ust.1 i 2 Prawa zamówień publicznych zamawiający żąda od wykonawców
niżej wskazanych oświadczeń i dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania:
1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówieniazałącznik nr 3
2.aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do
ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert.
Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii
potwierdzonych za zgodność przez wykonawcę lub osobę/osoby uprawnione do podpisania oferty
z dopiskiem „za zgodność z oryginałem”
8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się udzielenie zamówienia.
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać
warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych
warunków zgodnie z zapisami zawartymi w pkt 6 i 7. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają
Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu oraz uprawnionego do
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się aby pełnomocnikiem był
jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie zobowiązani są złożyć wraz z
ofertą wiążącą ich umowę zapewniającą wspólne zapewnienie dostaw.
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9.Wysokość wadium.
Zamawiający nie żąda wadium
10. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamawiający nie żąda zabezpieczenia umowy.
11. Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego
zamówienia publicznego.
Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza
SIWZ dokonywane będą w PLN
12. Opis sposobu przygotowania oferty.
1. Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę w formie pisemnej w języku polskim, napisana
pismem czytelnym.
2. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
3. Oferta oraz wszystkie wymagane druki, formularze, oświadczenia, załączniki wymagają
podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z
aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.
4. Oferta i załączniki podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy wymagają
załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.
5. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia oraz załączniki, o
których mowa w treści niniejszej SIWZ.
6. Wypełniając ofertę cenową należy pamiętać o pełnym i dokładnym wypełnieniu wszystkich
pozycji, podając wszystkie wartości do dwóch miejsc po przecinku.
7. Brak wypełnienia jednej pozycji zamówienia będzie skutkować odrzuceniem oferty.
8. W przypadku różnic w gramaturze wyrobów posiadanych przez Wykonawcę należy przeliczyć
na wielkość sztuki podanej przez Zamawiającego.
9. Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez
Zamawiającego wzorcami (załącznikami) i zawierać informacje i dane określone w tych
dokumentach.
10. Poprawki naniesione w ofercie muszą być opatrzone czytelnym podpisem osób/osoby
podpisujące ofertę.
11. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i spięte (zszyte) w sposób trwały.
Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji.
Wykonawca może zastrzec w ofercie (oświadczeniem zawartym, iż Zamawiający nie będzie
mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
13. Wyjaśnianie i zmiany w treści SIWZ
1. Wyjaśnianie treści SIWZ.
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że
prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed
terminem składania ofert.
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaże wykonawcom, którym przekazał
specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawnienia źródła zapytania, a jeżeli
specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.
2. Zmiany w treści SIWZ.
1) W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed
upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść niniejszej SIWZ. Dokonaną w ten
sposób modyfikację Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym
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Zamawiający przekazał niniejszą SIWZ, a jeżeli specyfikacja jest umieszczona na stronie
internetowej zamieszcza także na tej stronie..
2) Modyfikacja treści niniejszej SIWZ nie może dotyczyć kryteriów oceny ofert a także
warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełniania.
3) Modyfikacje są każdorazowo wiążące dla Wykonawców.
4) Zamawiający przedłuża termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w
ofertach
14. Zebranie Wykonawców.
Zamawiający nie będzie dokonywał zwołania zebrania wszystkich Wykonawców
wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści niniejszej SIWZ.

w celu

15. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.
Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest Pani Maria
Bochenek , tel./ fax (083) 341-41-40
16. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty.
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej w
Konstantynowie ul .Kardynała Stefana Wyszyńskiego 6-12, w nieprzekraczalnym terminie:
do dnia
do godz.
02.12.2011
1100
2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce).
Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
21-543 Konstantynów
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 6-12
Oferta w postępowaniu na dostawę artykułów żywnościowych część nr ………….
w roku 2012
Nie otwierać przed dniem: 02.12.2011r. do godz. 1130”
3. Na kopercie(paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.
4. Oferty złożone po terminie będą zwrócone Wykonawcom bez otwierania po upływie terminu
przewidzianego na wniesienia protestu.
17. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty.
1. Skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty.
Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub
wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem
terminu składania ofert.
2. Zmiana złożonej oferty.
Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według
zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty(paczki)
zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "ZMIANA". W przypadku złożenia
kilku „ZMIAN” kopertę (paczkę) każdej „ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć napisem
„zmiana nr .....”.
3. Wycofanie złożonej oferty.
Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego
przez upoważnionego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie należy złożyć w
miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę
(paczkę) zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "WYCOFANIE".
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18. Miejsce i termin otwarcia ofert.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w DPS w Konstantynowie,
W dniu

02.12..2011 r

o godz.

1130

19. Tryb otwarcia ofert
1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.
2. W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty (paczki) zawierające
oferty, których dotyczy "WYCOFANIE". Takie oferty zostaną odesłane Wykonawcom bez
otwierania.
3. Koperty (paczki) oznakowane dopiskiem "ZMIANA" zostaną otwarte przed otwarciem kopert
(paczek) zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności
procedury dokonania zmian, zmiany zostaną dołączone do oferty.
4. W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiający każdorazowo ogłosi obecnym: stan i ilość
kopert (paczek) zawierających otwieraną ofertę; nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest
otwierana; informacje dotyczące ceny i warunków płatności.
5. Powyższe informacje zostaną odnotowane w protokole postępowania przetargowego.
6. Na wniosek Wykonawców, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, Zamawiający
przekazuje im niezwłocznie informacje, o których mowa powyżej.
20. Termin związania ofertą.
Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna
się wraz z upływem terminu składania ofert
21. Opis obliczania ceny.
Cena oferty uwzględniająca wszystkie zobowiązania, jakie poniesie Wykonawca, musi być podana
w PLN cyfrowo i słownie z dwoma miejscami po przecinku, z wyodrębnieniem należnego podatku
VAT.
Cena podana w ofercie (zał. Nr 1) powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z
wykonaniem zamówienia .
22. Kryteria oceny ofert.
1. Zamawiający uzna oferty za spełniajce wymagania SIWZ i przyjmie do szczegółowego
rozpatrywania, jeżeli:
oferta, co do formy opracowania i treści spełnia wymagania określone w SIWZ,
z ilości i treści złóżonych dokumentów wynika, że Wykonawca spełnia warunki formalne,
określone w SIWZ,
złożone oświadczenia, dokumenty, zaświadczenia są aktualne i podpisane przez osoby
uprawnione.
2. Kryteria oceny ofert – stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi
podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszej
oferty.
3. Za parametry najkorzystniejsze w kryterium, oferta otrzyma maksymakną ilość punktów
ustaloną w poniższym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio - proporcjonalnie do
parametru najkorzystniejszego.
Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanego kryterium oraz ustaloną punktację od
0-100 punktów (100% = 100punktów)
4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów
obliczonych w oparciu o ustalone kryterium przedstawione poniżej:
Kryterium cena brutto – 100%. Sposób oceny – 100 punktów.
5. Zastosowany wzór do obliczenia punktowego.
Najniższa wartość (brutto) spośród zakwalifikowanych ofert
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x 100
Wartość oferty liczonej (brutto)
6. Wynik – oferta. Który przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych
punktów w oparciu o ustalone kryterium) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe
oferty sklasyfikowane zostaną zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia
powierzona zostanie Wykonawcy, którego oferta uzyskała najwyższą ilość punktów.
7. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z
uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki
polegające na niezgodności oferty z SIWZ niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.
23. Oferta z rażąco niską ceną.
1. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu
zamówienia może zwrócić się w formie pisemnej do Wykonawcy o udzielenie w okreslonym
terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
2. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w
szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wyjątkowo sprzyjające warunki
wykonywania zamówienia dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu Wykonawcy oraz
wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.
3. Zamawiający odrzuca ofertę:
1) Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub
2) jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w
stosunku do przedmiotu zamówienia.
24. Uzupełnienie oferty.
Stosownie do treści art. 26 ust. 3 u.p.z.p., Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w
określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków
udziału w postępowaniu lub którzy złożyli dokumenty zawierajace błędy, do ich uzupełnienia w
wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby uniważnienie
postępowania.
25. Tryb oceny ofert.
1. Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym
a Wykonwcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem treści następnego
punktu, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
2. Sposób oceny zgodności oferty z treścią niniejszej SIWZ.
Ocena zgodności oferty z treścią SIWZ przeprowadzona zostanie wyłącznie na podstawie
analizy dokumentów i oświadczeń, jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie z zastrzeżeniem
treści art. 26 ust. 3 u.p.z.p.
3. Sprawdzanie wiarygodności ofert.
1) Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności
przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i
informacji.
2) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert, że złożenie
oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji – oferta zostanie przez Zamawiającego odrzucona
na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 3) u.p.z.p.
3) Przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych mających wpływ na wynik
postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia skutkować będzie wykluczeniem
Wykonawcy z prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 2 u.p.z.p., niezależnie
od innych skutków przewidzianych prawem.
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26. Wykluczenie Wykonawcy.
1) Zamawiający wykluczy Wykonawców z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w
stosownie do treści art. 24 ust. 1 i 2 u.p.z.p.
2) Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawcę, o wykluczeniu z niniejszego postępowania,
podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za
odrzuconą.
27. Odrzucenie oferty.
Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 u .p.z.p..
28. Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych umowy w sprawie niniejszego
zamówienia.
1. Umowa w sprawie niniejszego zamówienia:
zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o
wyborze oferty, nie później niż przed upływeem terminu związania ofertą,
mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią
inaczej;
jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do
informacji publicznej;
zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem
zawartym w ofercie;
jest nieważna, jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 146 u.p.z.p.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną
odpowiedzialnośc za wykonanie umowy.
29. Unieważnienie postępowania
1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia w sytuacjach
określonych w art. 93 u.p.z.p.
2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi
równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia – w
przypadku unieważnienia postepowania przed upływem terminu składania ofert, Wykonawców
którzy złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania
ofert –- podąjac uzasadnienie faktyczne i prawne.
30. Środki ochrony prawnej
1. Wykonawcom, oraz innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu niniejszego
zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego
przepisów ustawy przysługuje prawo wniesienia protestu do zamawiajacego..
2. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez Zamwiającego w toku
postepowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiajacego czynności, do ktorej jest
obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do Zamawiającego – na zasadach
okreslonych art. 180 – 183 upzp.
3. W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów upzp dotyczacych odwołań i skarg.
31. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.
W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający
i Wykonawcy przekazują pisemnie. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
przekazane za pomocą telefaksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli
ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.
32.Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
33.Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych.
34. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
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35. Zamawiający nie dopuszcza podwykonawstwa
36. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej
37. Ogłoszenie wyników przetargu.
Wynik postępowania zostanie umieszczony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego i na
stronie internetowej www.dpskonstantynow.pl
Niezależnie od publikacji informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty uczestniczący w
postępowaniu Wykonawcy zostaną zawiadomieni pisemnie bądź faksem.
Ogłoszenie o zawarciu umowy zostanie zamieszczone:
- w Biuletynie Zamówień Publicznych,
- w siedzibie Zamawiającego, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.
38. Wykaz załączników.
l.p. Oznaczenie Załącznika
Nazwa Załącznika
1. Załącznik nr 1
Formularz Oferty.
2. Załącznik nr 2
Oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu.
3
Załącznik nr 3
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z
postępowania
4
Załącznik nr 4
Projekt umowy
Załączniki składają się na integralną całość Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zatwierdzam:
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