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

DPS/F/2230/36/2020

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA (SIWZ)
DLA
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
wartość szacunkowa poniżej progów ustalonych na podstawie
art.11 ust.8 Pzp
NA DOSTAWĘ
ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH W 2021 ROKU
przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z
2019 r., poz. 1843)
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.
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 46 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst
jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn.zm.) zwanej dalej ustawą oraz aktów wykonawczych do
ustawy, przepisy Kodeksu Cywilnego i Kodeksu Postępowania Cywilnego, a także wymagań
określonych w niniejszej specyfikacji.
3. Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest - sukcesywne dostawy artykułów żywnościowych w roku
2021 na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie.
Przewóz zamówionego towaru będzie odbywał się własnym transportem Wykonawcy połączonym
z wniesieniem do pomieszczeń gospodarczych DPS.
Przy każdej dostawie Dostawca zobowiązany jest do zapewnienia:
a/ Specjalistycznego środka transportu odpowiedniego dla przewożonej żywności zgodnie
z obowiązującymi przepisami, pod rygorem nie przyjęcia dostawy przez Zamawiającego.
b /Odpowiedniego zabezpieczenia towaru na czas przewozu pod rygorem odpowiedzialności za
braki i wady powstałe w czasie transportu.
Osoba dostarczająca zamówiony towar zobowiązana jest posiadać aktualne badania
Sanepidu.
Odbioru ilościowo-jakościowego towaru dokonuje przyjmujący pracownik w magazynie
Zamawiającego. Osoba dostarczająca towar zobowiązana jest do oczekiwania na zakończenie
procedury przyjęcia towaru. Przyjęcie odpowiedzialności za towar następuje z chwilą jego odbioru
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bez zastrzeżeń w magazynie Zamawiającego, jednakże nie uchyla się to od odpowiedzialności
Dostawcy za ukryte wady jakościowe towaru.
W razie stwierdzenia wad jakościowych lub ilościowych lub jakichkolwiek niezgodności z SIWZ
w dostarczonym towarze, Wykonawca zobowiązany jest do zabrania całej dostawy. Wówczas
zamówione produkty zostaną zakupione u innego Dostawcy, a różnicę pomiędzy ceną zapłaconą
innemu dostawcy przez Zamawiającego, a ceną wynikającą z umowy, zostanie obciążony
Wykonawca.
Towar nie może być dostarczony przez firmę spedycyjną.
Zamawiający nie ingeruje w kwestie zatrudnienia, o których mowa w art.29.ust 4 ustawy Pzp.
Podane w opisie przedmiotu zamówienia i formularzu ofertowym ilości produktów są
jedynie wielkościami szacunkowymi, służą wyłącznie do obliczenia ceny oferty. Zamawiający nie
będzie zobowiązany do zakupu pełnego asortymentu w podanych ilościach, może ona ulec
zmianom w trakcie realizacji umowy. Ostateczna ilość poszczególnych artykułów będzie wynikała
z faktycznych potrzeb Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy. Niezamówienie przez
Zamawiającego pełnego zakresu ilościowego poszczególnych produktów nie skutkuje ze strony
Wykonawcy roszczeniem o zakup nie zrealizowanej w okresie obowiązywania umowy ilości
produktów żywnościowych, w związku z tym, że w trakcie realizacji umowy dopuszcza się
możliwość zmiany przez Zamawiającego ilości poszczególnych produktów, nie powodującej
powiększenia wartości umowy.
Wykonawca zobowiązuje się dostarczać produkty świeże, pełnowartościowe i należytej
jakości w ilościach określonych przez Zamawiającego w połowie okresu przydatności do spożycia
przewidzianego dla danego produktu.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w formularzach oferty w częściach od
nr I do nr VI (załącznik nr 1 do SIWZ)
Wspólny Słownik Zamówień (kod CPV): 03142500-3; 15100000-9; 15113000-3;15112100-7;
15131130-5; 15200000-0;15211000-0; 15234000-7; 15331170-9; 15400000-2; 15500000-3;
15600000-4; 15610000-7; 15800000-6; 15810000-9; 15831000-2
Przedmiot zamówienia zawiera VI części
I część - Pieczywo (15810000-9)
Lp.
Wyszczególnienie
1.
Chleb krojony baltonowski 0,80 kg
2.
Chleb razowy 0,45 kg
3.
Placek z kruszonką
5.
Bułka zwykła 100g
5.
Bułka tarta
Bułka słodka drożdżowa nadziewana (marmolada,
6.
tofii ,jabłko ,ser, budyń, jagoda ,mak) 0,90-110g szt

Ilość szacunkowa
10800 szt
1460 szt
270 kg
26800 szt
100 kg
300 szt

II. część - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne (15100000-9)
L.p
Wyszczególnienie asortymentu
jm
1.
Baleron z indyka
kg
2.
Baleron wieprzowy gotowany
kg
3.
Boczek faszerowany
kg
4.
Blok golonkowy prasowany
kg
5.
Boczek wędzony parzony
kg
6.
Flaki wołowe krojone
szt
7.
Karczek zbójnicki
kg
8.
Karkówka wieprzowa surowa
kg

ilość
150
200
100
100
280
40
90
130
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

Kaszanka gruba extra
Kaszanka grilowa
Kiełbasa biała surowa
Kiełbasa golonkowa
Kiełbasa grilowa
Kiełbasa kanapkowa
Kiełbasa krakowska parzona
Kiełbasa podwawelska
Kiełbasa szynkowa
Kiełbasa zwyczajna
Kości wieprzowe schabowe z mięsem krojone

Kurczak surowy
Kurczak filet
Kurczak udka
Mielonka lunch meat
Mielonka śniadaniowa
Mielonka tyrolska
Mielonka wojskowa
Mortadela
Ozory wieprzowe
Parówki delikatesowe extra
Parówki z szynki
Parówkowa
Pasztet Podlaski (puszka)
Pasztet z pieca domowy
Pasztetowa
Pieczeń blaszkowa
Pieczeń cebulowa
Pieczeń rzymska
Podgardle surowe bez skóry
Polędwica sopocka
Rolada drobiowa
Rolada schabowa
Salceson ozorkowy
Salceson włoski
Schab wieprzowy b/kości
Szponder wołowy
Szynka biała pieczona
Szynka wieprzowa gotowana
Szynka konserwowa
Szynka tostowa prasowana
Łopatka wieprzowa
Wieprzowina II gat.
Zapiekaniec z pieczarką

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

100
25
200
100
125
100
210
350
230
160
630
700
150
800
60
120
150
50
230
150
110
210
100
80
400
200
60
60
200
50
230
5
120
140
140
165
15
110
110
100
120
650
650
45
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III. część – Produkty mleczarskie (15500000-3)
Lp.
Wyszczególnienie
1.
Jogurt naturalny 150g
2.
Jogurt grecki 400g
3.
Kefir 400ml
4.
Margaryna Maryna 250g
5.
Masło EXTRA 200g
6.
Masło roślinne
7.
Mleko UHT 1 l
8.
Mleko pasteryzowane 2% tł. 1 l
9.
Ser Mascarpone 250g
10.
Ser topiony 100g
11.
Ser żółty blok edamski
12.
Serek Almette (różne smaki)
13.
Serek naturalny homogenizowany 150g
14.
Serek waniliowy homogenizowany 150g
15.
Śmietana 30% 500ml
16.
Śmietana PIĄTNICA 18% 400g
17.
Margaryna Kasia 250g
18.
Twaróg chudy
19.
Twaróg sernikowy tłusty

jm
szt
szt
szt
szt
kg
kg
szt
szt
szt
szt
kg
szt
szt
szt
szt
szt
szt
kg
kg

ilość
7900
480
1270
10
1570
10
120
15000
10
1500
300
700
2000
920
10
800
15
500
15

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
jm
ilość
1.
Aromat do ciast 5g
szt
5.00
2.
Amoniak 30g
szt
5.00
3.
Ananas w puszce 565g
szt
5.00
4.
Barszcz biały 60g
szt
100.00
5.
Bita śmietana 60g ŚNIEŻKA
szt
5.00
6.
Brzoskwinie w puszce 820g
szt
5.00
7.
Budyń bez cukru 64g
szt
130.00
8.
Ciecierzyca
kg
50.00
9.
Chrupki kukurydziane 100g
szt
300.00
10.
Chrzan słoik 290 ml
szt
300.00
11.
Ciastka biszkopty 150g
szt
10.00
12.
Ciastka Delicje 147g
szt
5.00
13.
Cukier kryształ
kg
1 550.00
14.
Cukier puder
kg
5.00
15.
Przyprawa Curry 20g
szt
15.00
16.
Cukier waniliowy 16g
szt
130.00
17.
Cynamon 20g
szt
10.00
18.
Czekolada mleczna 100 g masa kakaowa min 30%
szt
10.00
19.
Czekolada gorzka 100 g masa kakaowa min 64%
szt
10.00
Czosnek granulowany suszony 20g
20.
szt
260.00
21.
Drożdże
kg
2.00

4

22.

Dżem niskosłodzony 270g o zawart.owoców min 35g na
100 g produktu (truskawkowy, porzeczkowy, wiśniowy)

szt

1 500.00

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Fasola biała Piękny Jaś
Galaretka owocowa 79g
Groch suchy połówki
Groszek konserwowy 400g
Herbata granulowana Indyjska 100g
Kakao 100g o zawart. tł. Kakaowego o min 10%
Kasza gryczana
Kasza jęczmienna
Kasza manna
Kawa Cappucino 110g
Kawa inka 150g

kg
szt
kg
szt
szt
szt
kg
kg
kg
szt
szt

190.00
20.00
95.00
275.00
105.00
100.00
70.00
95.00
160.00
5.00
335.00

34.

Ketchup pikantny 1l o zawart. nie mniej niż 37%
koncentr. pomidor.

szt

190.00

szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
kg
szt
szt
szt
kg
kg
kg
szt
kg
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
kg
szt
kg

160.00
10.00
195.00
15.00
200.00
100.00
90.00
200.00
420.00
750.00
5.00
5.00
5.00
350.00
350.00
45.00
120.00
5.00
200.00
300.00
15.00
370.00
450.00
10.00
120.00
50.00
300.00
400.00
90.00
190.00
160.00

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

Kisiel bez cukru 40g
Herbatniki Petit Beurre 50g
Koncentrat pomidorowy 0,9l 30%
Koncentrat barszcz czerwony 300ml
Kukurydza konserwowa 400g
Kwasek cytrynowy 20g
Liść laurowy 5g
Majeranek 6g
Majonez Neapolitański 0,9l.
Makaron świderki, nitki 1000g

Marmolada 0,5 kg
Masa krówkowa 533g
Masa makowa puszka 850 g
Mąka pszenna typ 450
Mąka pszenna typ 500
Mąka ziemniaczana
Miód naturalny wielokwiatowy 370g

Mleko w proszku
Musztarda 180g
Napój herbaciany 300g
Ocet 10% 0,5l
Ogórek konserwowy 0,9l
Olej roślinny rzepakowy 1l
Orzech włoski łuskany 100g
Papryka mielona słodka 16g
Papryka mielona ostra 16g
Pieprz naturalny czarny mielony 15g

Pieprz ziołowy 20g
Płatki jęczmnienne
Płatki kukurydziane 1000g
Płatki owsiane
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66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.

Płatki ryżowe
Proszek do pieczenia 18g
Przyprawa do bigosu
Przyprawa do flaków
Przyprawa do ziemniaków
Przyprawa do drobiu 25g
Przyprawa do mięsa Delikat 75g
Przyprawa do mięsa 30g
Przyprawa do piernika 20g
Przyprawa do ryb 40g
Przyprawa w płynie 1000ml

kg
szt.
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt

190.00
45.00
25.00
40.00
30.00
200.00
150.00
300.00
5.00
35.00
95.00

77.

Przyprawa warzywna 1000g o zawartości warzyw
suszonych min.15%

szt

110.00

szt
szt
kg
szt
szt
kg
kg
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt

35.00
410.00
380.00
40.00
40.00
50.00
220.00
180.00
15.00
5.00
10.00
50.00
10.00
150.00

78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.

Rodzynki 100g
Rosołki drobiowe 60g
Ryż długoziarnisty biały
Sos pieczeniowy ciemny
Sos grzybowy
Soczewica
Sól warzona 1kg
Szczaw konserwowy 290g grubo siekany

Śmietanka Fix 9g
Wiórki kokosowe 100g
Żelatyna spożywcza 50g
Ziele angielskie 12g
Zioła prowansalskie 10g
Żurek 60g

V część – Jaja ( 03142500-3)
Lp.
Wyszczególnienie
1.
Jaja kurze świeże klasy A –M średnie (od 53 do 63 g)

Ilość szacunkowa
25000,00 szt.

VI. część – Ryby i mrożonki(15200000-0, 15331170-9)
Lp.
Wyszczególnienie

Ilość szacunkowa

1.
2.
3.
4.
5.

Filet rybny (miruna ze skórą)
Brokuł mrożony
Kalafior mrożony
Mieszanka warzywna (6-składnikowa)
Makrela wędzona

kg
kg
kg
kg
kg

425
160

6.

Śledź w koncentracie pomidorowym (konserwa)

kg

150

7.

Płaty śledziowe b/s masa netto (po odcieku)

kg

320

160
760
225
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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 01.01.2021r do 31.12.2021r, zgodnie z
uprzednio złożonym zamówieniem przez zamawiającego. Zamawiający przewiduje dostawę:
jeden raz w tygodniu (środa) dla różnych produktów spożywczych, w godz. od 7.30 – 10.00
jeden raz w tygodniu (środa) dla jaj, w godz. od 7.30 – 10.00
jeden raz w tygodniu (czwartek) dla ryb i mrożonek, w godz. od 7.30 – 10.00
trzy razy w tygodniu (poniedziałek, środa, piątek) dla mięsa i produktów mięsnowędliniarskich, w godz. od 7.30 – 10.00
dwa razy w tygodniu (poniedziałek, czwartek) dla produktów mleczarskich, w godz. od
7.30- 10.00
codziennie dla pieczywa w godz. od 6.00 do 7.00
6. Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia publicznego mogą się ubiegać oferenci, nie podlegający
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 prawa zamówień publicznych oraz
spełniający postanowienia art. 22 ust.1 pkt 2 i spełniający warunki dotyczące;
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile wynika to
z odrębnych przepisów;
2) sytuacji finansowej i ekonomicznej;
3) zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający nie stawia specjalnych wymagań
w zakresie spełniania tych warunków. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie
złożonego przez Wykonawcę oświadczenia w trybie art. 25a ust.1 ustawy Pzp (załącznik nr 3 do
SIWZ) 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 do SIWZ:
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. 1pkt. 2 Prawa zamówień publicznych– załącznik nr 2
3. W zakresie potwierdzenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia z art. 24 ust.1 pkt 12-23 i 5 Prawa zamówień publicznych zamawiający żąda od
wykonawców niżej wskazanych oświadczeń i dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia
postępowania: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia - załącznik nr 3
4. 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.
5. Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o dopuszczeniu pojazdów
podlegających Wykonawcy do transportu artykułów spożywczych.
6. Wykonawca, który złoży ofertę, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o której mowa w art. 86 ust 5 przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności
lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
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2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 798)
stanowiący zał. nr 4. W przypadku, gdy z treści oświadczenia wynika, że Wykonawca jest
członkiem grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 798), Wykonawca zobowiązany jest załączyć
do tego oświadczenia listę podmiotów wchodzących w skład tej samej grupy kapitałowej co
załącznik nr 5. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody
potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
w postępowaniu.
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 o 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. Pełnomocnictwo
należy załączyć do oferty w oryginale.
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.
9. Wysokość wadium.
Zamawiający nie żąda od wykonawców wniesienia 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 jedną ofertę w formie pisemnej w języku polskim, napisaną
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.
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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.
9.

Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie
składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji,
o których mowa w art.86 ust. 4 ustawy Pzp.
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,
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.
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
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 w celu
wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści niniejszej SIWZ.
15. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.
Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest Pani
Beata Paluch, e-mail:dpskonstantynow@poczta.onet.pl, tel./ fax (083) 341-41-40 , :
Zamawiający urzęduje w dniach pracujących od godziny 7.30 do 15.30
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, 21-543 Konstantynów w
nieprzekraczalnym terminie:
do dnia

7.12.2020

do godz.

1100
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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 2021
Nie otwierać przed dniem: 07.12.2020r. do godz. 11:15”
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 wniesienie protestu.
5. Na żądanie wykonawcy zamawiający udziela pisemnego potwierdzenia złożenia oferty wraz
z numerem, pod jakim została ona oznakowana.
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".
18. Miejsce i termin otwarcia ofert.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w DPS w Konstantynowie,
W dniu

07.12.2020r

o godz.

11:15

19. Tryb otwarcia ofert
1. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa art.86 ust 4 ustawy
Pzp.
2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
3. W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty (paczki) zawierające
oferty, których dotyczy "WYCOFANIE". Takie oferty zostaną odesłane Wykonawcom bez
otwierania.
4. 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.
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5. 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.
6 Kolejność otwierania ofert będzie zgodna z kolejnością ich wpływu do zamawiającego.
7 Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej
www.dpskonstantynow.pl informacje dotyczące:
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
c) ceny, terminu wykonania zamówienia, warunków płatności zawartych w ofertach.
8 Zamawiający na podstawie art. 24 aa ust.1 ustawy dokona w pierwszej kolejności oceny ofert,
a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza –
nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
9 Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta będzie najkorzystniejsza na
podstawie kryteriów oceny ofert.
10. Powyższe informacje zostaną odnotowane w protokole postępowania przetargowego.
11. 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 spełniające wymagania SIWZ i przyjmie do szczegółowego
rozpatrywania, jeżeli:
- oferta, co do formy opracowania i treści spełnia wymagania określone w SIWZ,
- z ilości i treści złożonych 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 maksymalną 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:
A. Ocena oferty za kryterium “CENA” –“C”
-Oferta z najniższą ceną otrzyma 80 pkt.
-wartość punktowa badanej oferty “C”
C=

Najniższa wartość (brutto) spośród zakwalifikowanych ofert
Wartość oferty liczonej brutto

x 100 x 0,80

(znaczenie % kryterium)
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B. Ocena oferty za kryterium termin płatności zamówienia “P”
W kryterium termin płatności, ilość punktów będzie oceniana wg poniższych zasad
(maksymalna ilość punktów 20)
-termin płatności -30 dni – 20 pkt
-termin płatności - 21dni – 5 pkt
-termin płatności -14 dni – 0 pkt
Ogólna ocena wynikać będzie z sumy ocen częściowych określonych w pkt A i B i równać się
będzie:
C+P
5.
Wynik – oferta, która 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.
6.
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.
Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi
wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie
z wymogami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów,
w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen
wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenia
dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
2.
Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na wykonawcy.
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 Ustawy pzp., Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy
w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie
warunków udziału w postępowaniu, lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich
uzupełnienia w wyznaczonym terminie chyba, że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby
unieważnienie 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 Wykonawcą 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 Ustawy pzp.
3. Sprawdzanie wiarygodności ofert.
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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) Ustawy pzp.
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. 1 pkt 12-23 Ustawy pzp.,
niezależnie od innych skutków przewidzianych prawem.
26. Wykluczenie Wykonawcy.
1) Zamawiający wykluczy Wykonawców z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia
stosownie do treści art. 24 ust. 1 pkt.12-23 Ustawy pzp.
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 Ustawy pzp.
28. Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych umowy w sprawie niniejszego
zamówienia.
1. Umowa w sprawie niniejszego zamówienia:
- zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia
o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób
określony w art. 94 ust.1 pkt 2 ustawy, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób,
nie później niż przed upływem terminu związania ofertą,
- zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem
terminów, jeśli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę, nie
odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy.
- 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 Ustawy pzp.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy.
3. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru umowy Zamawiającego, załącznik nr 6.
4. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.
5. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla
się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród
pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą
przesłanki, o których mowa w art.93 ust 1 Ustawy pzp.
29. Unieważnienie postępowania
1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie niniejszego
określonych w art. 93 Ustawy pzp.
2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia
równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o
w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem

zamówienia w sytuacjach
Zamawiający zawiadomi
udzielenie zamówienia –
terminu składania ofert,
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Wykonawców którzy złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie
terminu składania ofert – podając 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 zamawiającego.
2. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez Zamawiającego w toku
postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest
obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do Zamawiającego – na zasadach
określonych art. 180 – 183 Ustawy pzp.
3. W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów Ustawy pzp dotyczących 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 składania ofert wariantowych.
34. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
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
oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu.
3
Załącznik nr 3
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
4
Załącznik nr 4
oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej
5
Załącznik nr 5
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej
6
Załącznik nr 6
projekt umowy
Załączniki składają się na integralną całość Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
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