
Numer postępowania: Da-g.353-14/19 

 

 

Dom Pomocy Społecznej w Popkowicach 

Popkowice 1 

23-250 Urzędów 

Tel./fax 81 821 31 13,  81 831 31 34 

e-mail: dps@dpspopkowice.pl  

 

Specyfikacja  Istotnych  Warunków  Zamówienia  

 

 

w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na realizację zamówienia pod nazwą:  

 

„Zakup i dostawę mięsa, wędlin i drobiu dla Dom Pomocy Społecznej  

   w Popkowicach na okres 12 miesięcy”.  

 

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.  

 

Nazwa Zamawiającego:  Dom Pomocy Społecznej w Popkowicach,  

    Popkowice 1, 23-250 Urzędów 

    tel./fax 81 821 31 13, 81 821 31 34 

    adres e-mail: dps@dpspopkowice.pl  

    adres strony internetowej: www.dpspopkowice.pl  

    godziny pracy: poniedziałek - piątek w godz. 7.00-15.00  

 

II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA.  

 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego 

na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1579 z późń. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, o wartości szacunkowej poniżej kwot 

określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.  



2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania w pierwszej kolejności oceny ofert, a następnie 

zbadania, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega 

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (Art. 24aa ustawy Pzp). 

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.  

 

1. Rodzaj zamówienia: dostawy.  

 

2. Wspólny słownik zamówień CPV: 15100000, 15110000-2, 15130000-8  

 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:  

 

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa mięsa, wędlin i drobiu dla Dom Pomocy 

Społecznej w Popkowicach w okresie 12 miesięcy z dostawą do siedziby Zamawiającego. 

2. Asortyment produktów objętych zamówieniem i ich ilość zawiera załącznik nr 1 (formularz 

oferty przetargowej) do niniejszej dokumentacji. 

3. Dostawy oraz rozładunek do pomieszczeń magazynowych będą realizowane transportem 

Wykonawcy na jego koszt oraz przy udziale pracownika Wykonawcy. 

4. Zamawiający zastrzega, że ilość zakupionych produktów może się różnić o ± 20% od ilości 

określonej w załączniku nr 1 (formularzu oferty przetargowej). 

5. Dostawy  będą  realizowane  w  dniach  uzgodnionych  z  Zamawiającym w godzinach 

od 7:00  do 10:00, z częstotliwością zgodną ze złożonym formularzem oferty przetargowej 

stanowiącym załącznik nr 1. 

6. Zamawiający odmówi przyjęcia dostarczonych produktów w przypadku ich złej  jakości. 

7. Dostarczony towar powinien być świeży, schłodzony, nie mrożony, pakowany próżniowo 

lub gazowo, z okresami ważności odpowiednimi dla danego asortymentu, wysokiej jakości, 

w gatunku I, bez wad fizycznych i jakościowych. 

8. Przedmiot zamówienia musi być wykonany i dostarczony zgodnie z normami i przepisami, 

w szczególności:   

 Ustawią z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2017 

Nr 149 poz. 60 z późn. zm.) – w tym HACCP;  

 Ustawią z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych 

(Dz. U. z 2018 poz. 664 z późn. zm.);  

 Ustawią z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. 2018 

poz. 650 z późn. zm.);   



 Rozporządzeniem (WE) 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 

2004r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z późn. zm.);  

 Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014r. w 

sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz. U z 2015 

poz. 29);  

9. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć certyfikat 

wdrożenia systemu bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego HACCP lub 

dokument równoważny. 

 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.  

 

Wymagany termin wykonania zamówienia – 12 miesięcy liczone od dnia podpisania umowy 

z Zamawiającym.  

 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.  

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

a) nie podlegają wykluczeniu z postępowania; 

b) spełniają warunki  udziału  w  postępowaniu,  określone  przez  Zamawiającego 

w  ogłoszeniu   o zamówieniu oraz niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące 

(wymagane w postępowaniu): 

1) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, 

o ile wynika to z odrębnych przepisów; 

      Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca do złożonej oferty dołączy 

oświadczenie  stanowiące  załącznik nr 2  do SIWZ. 

2) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. 

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca do złożonej oferty dołączy 

oświadczenie  stanowiące  załącznik nr 2  do SIWZ. 

3) Zdolności technicznej lub zawodowej; 

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. 



Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca do złożonej oferty dołączy 

oświadczenie  stanowiące  załącznik nr 2  do SIWZ. 

 

VI. PODSTAWY WYKLUCZENIA  

1. Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, wobec którego 

zachodzą przesłanki określone w art. 24, ust. 1, pkt 12-23 oraz w art. 24, ust. 5 pkt 1 ustawy 

Pzp. 

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wyklucza Wykonawcę, w stosunku do 

którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 

restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez  likwidację jego majątku 

lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. 

– Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. 

poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu 

upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie 

przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd 

zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – 

Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 

615). 

3. Wykonawcy będą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.  

4. Przepisy ustawy dotyczące warunków udziału i przesłanek wykluczenia Wykonawcy 

ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego, stosuje się odpowiednio do każdego 

z Wykonawców, ubiegających się wspólnie o udzielenia zamówienia publicznego. 

 

VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH 

SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW 

WYKLUCZENIA 

1. Zamawiający uznaje, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu na podstawie 

art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie złożonego oświadczenia Wykonawcy - Załącznik nr 2 

do SIWZ.  

2. Zamawiający uznaje, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie  art. 24 ust. 1 pkt 

12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp,  na podstawie złożonego oświadczenia Wykonawcy 

- Załącznik nr 3 do SIWZ.  

3. W celu uzyskania informacji o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy ( art. 24 ust. 5 pkt 1 

ustawy Pzp), Zamawiający skorzysta z bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych i rejestrów 

publicznych 



4. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia 

na stronie internetowej przez Zamawiającego informacji dotyczących:  

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;  

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;  

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych 

w ofertach o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy przekazuje Zamawiającemu oświadczenie 

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa 

w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy – Załącznik nr 4 do SIWZ. 

 

Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania 

z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. 

5. Wykonawca składa wszystkie dokumenty w formie oryginału lub kopii poświadczonej 

za zgodność z oryginałem przez  osobę uprawnioną do stwierdzenia tej zgodności. 

 

VIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, 

A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA 

SIĘ Z WYKONAWCAMI. 

 

1. Wszelkie oświadczenia i dokumenty, jakie Wykonawcy obowiązani są dostarczyć 

Zamawiającemu, a wymienione w SIWZ, przekazywane są pisemnie.  

2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się:  

a) za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 

2012r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1113),  

b) osobiście,  

c) przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 

2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. 

poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615) - porozumiewanie się w formie poczty 

elektronicznej – na adres: admgosp@dpspopkowice.pl oraz faksem nr: 81 821 31 34 

3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 

oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich 

otrzymania.  



4. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich 

wątpliwości związanych ze SIWZ kierując swoje zapytania w sposób przewidziany w pkt 1.  

5. Zamawiający udzieli wyjaśnień dotyczących treści SIWZ niezwłocznie, jednak nie później 

niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie 

treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia w którym upływa 

połowa wyznaczonego terminu składania ofert.  

6. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana jednocześnie wszystkim 

Wykonawcom, którzy pobrali SIWZ bezpośrednio od Zamawiającego oraz bez wskazania 

źródła zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego.  

7. Zamawiający nie przewiduje zwoływać zebrania Wykonawców.  

8. Adres strony internetowej, na której zamieszczone jest ogłoszenie o zamówieniu oraz 

SIWZ: www.dpspopkowice.pl.  

9. W celu prawidłowego sporządzenia oferty z uwzględnieniem dokonanych zmian 

i udzielonych wyjaśnień Wykonawca jest zobowiązany śledzić informacje zawarte na 

stronie internetowej Zamawiającego, na której została umieszczona SIWZ.  

10. Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są:  

Elżbieta Wcisło i Emilia Nicał – w sprawach dotyczących postępowania oraz opisu 

przedmiotu zamówienia, tel. 81 8213113, 81 8213134, e-mail: admgosp@dpspopkowice.pl.  

IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.  

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.  

X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.  

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek 

Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, 

co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców 

o wyrażenie zgody, na przedłużenie terminu, o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.  

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT. 

 

1. Wymagania podstawowe: 

1)  Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ. 

2) Oferta musi być podpisana przez osobę /osoby/ upoważnione do reprezentowania 

Wykonawcy. Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny 

Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania 



Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład 

oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby. 

3) Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z dokumentów 

dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost 

z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru) 

to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną notarialnie za zgodność 

z oryginałem kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego 

upoważnione. 

4) Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SIWZ powinny zostać wypełnione przez 

Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w zgodnej 

z niniejszą SIWZ formie (dopuszcza się dokonanie we wzorach zmian pod warunkiem, 

że będą w nich zawarte co najmniej wszystkie wymagane informacje). 

5) We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza 

złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego, co najmniej oznaczenie nazwy 

firmy i siedziby. 

6) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty 

z uwzględnieniem treści art. 93 ust. 4 ustawy Pzp . 

7) Złożone wraz z ofertą informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji muszą być oddzielone od pozostałej 

części oferty i umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu prawidłowo 

oznakowanym: „NIE UDOSTĘPNIAĆ. INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ 

PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 UST. 4 USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 

1993 R. O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, 

poz. 1503 ze zm.), w sposób umożliwiający Zamawiającemu udostępnienie jawnych 

elementów oferty innym uczestnikom postępowania. Zgodnie z art. 8 ust. 3 Ustawy, 

Zamawiający nie ujawnia 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 udostępniane oraz 

wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie 

może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Ustawy. UWAGA! Zgodnie z 

art. 8 ust. 3 Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa. Oznacza to, że wraz z ofertą Wykonawca będzie musiał 

uprawdopodobnić, że utajnione dokumenty zawierają informacje posiadające wartość 

gospodarczą, co do których podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności 

(zgodnie z definicją art. 11 ust. 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 



nieuczciwej konkurencji). W przypadku niespełnienia powyższego obowiązku, 

zastrzeżone dokumenty zostaną przez Zamawiającego odtajnione. 

8) Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem: 

 

„Przetarg – „Zakup i dostawę mięsa, wędlin i drobiu dla Dom Pomocy Społecznej w 

Popkowicach w okresie 12 miesięcy” 

Nie otwierać do dnia 24.07.2019 r.  do godziny 10
00

 

Na kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot oferty 

Wykonawcy złożonej po terminie. 

2. Forma oferty: 

1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w 1 egzemplarzu, mieć formę pisemną. 

Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej 

SIWZ i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, 

maszynowo lub ręcznie trwałą techniką. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty 

w postaci elektronicznej. 

2) Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez wykonawcę na podstawie wzorów 

stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ powinny mieć formę wydruku komputerowego 

lub maszynopisu. 

3) Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe 

zdekompletowanie.  

4) Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane. Strony te powinny być 

parafowane przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są 

dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu 

określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. 

Strony zawierające informacje nie wymagane przez Zamawiającego (np.: prospekty 

reklamowe o firmie, jej działalności, itp.) nie muszą być numerowane i parafowane. 

5) Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany 

wpisywanej przez siebie treści muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą 

(podpisujące) ofertę. 

6) Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub 

kopii poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. Oświadczenia 

sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ powinny 

być złożone w formie oryginału. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii 



dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby 

jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą 

(podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy 

lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. 

3. Zawartość oferty: 

 

Oferta powinna składać się z : 

1) Formularza oferty przetargowej zgodnego z treścią  - Załącznika Nr 1 do SIWZ. 

2) Oświadczeń Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonym 

w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp  na druku stanowiącym - Załącznik Nr 2 do SIWZ. 

3) Oświadczenia o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania (zwane dalej Oświadczeniem) 

stanowiącego wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu zgodne 

z treścią Załącznika Nr 3 do SIWZ. 

4) Klauzuli informacyjnej wynikającej z art. 13 RODO zgodnie z treścią Załącznika Nr 5 do 

SIWZ. 

5) Zobowiązania innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (art. 22a ust. 2 ustawy) (jeżeli dotyczy), 

6) Pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy), 

7) Dokumentów, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzon 

za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów 

składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą 

bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych 

w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 poz. 1114 oraz 2016 poz. 352), a Wykonawca 

wskazał to wraz ze złożeniem oferty, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów 

złożonych wraz z ofertą. 

Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie 

formularzy winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami. 

 

4. Zmiana i wycofanie oferty.  

1) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać złożoną 

ofertę.  

2) Zmiana musi być złożona w zamkniętej kopercie, odpowiednio oznakowanej z dopiskiem 

„ZMIANA”.  



3) Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte na sesji otwarcia ofert przy 

otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności 

procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do uprzednio złożonej oferty.  

4) Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania 

przez złożenie pisemnego powiadomienia w siedzibie Zamawiającego o wycofaniu oferty.  

XII. MIEJSCE  ORAZ  TERMIN  SKŁADANIA  I  OTWARCIA  OFERT.  

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. w sekretariacie Domu Pomocy 

Społecznej w Popkowicach; Popkowice 1; 23-250 Urzędów; nie później niż do dnia: 

24.07.2019 r. do godz. 10:00 lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego, 

w rozumieniu ust. z 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1113) 

lub kurierem. O dacie wpływu oferty decyduje data i godzina wpływu do sekretariatu 

Zamawiającego.  

2. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą zamówienia: oraz pieczęcią 

firmową Wykonawcy (wraz z adresem i nr telefonu), zapieczętowanej w sposób 

gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność 

do terminu otwarcia ofert.  

3. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym w rozdziale XII pkt 

1, zostaną zwrócone Wykonawcom niezwłocznie.  

4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.07.2019 r. o godzinie 10:15 w Domu Pomocy Społecznej 

w Popkowicach Popkowice 1, 23-250 Urzędów, gabinet Dyrektora. 

5. Otwarcie ofert jest jawne.  

6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia.  

7. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy oraz adresy Wykonawców, a także 

informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków 

płatności zawartych w ofertach.  

8. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej 

www.dpspopkowice.pl w zakładce Zamówienia publiczne – 2019 r., 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, okresu gwarancji i warunków płatności 

zawartych w ofertach.  

XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.  



1. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie 

wymagania zawarte w niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie 

Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu 

zamówienia (łącznie ze wszystkimi podatkami i opłatami oraz podatkiem VAT). 

2. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały we wzorze 

umowy w sprawie zamówienia publicznego – Załącznik nr 6 do SIWZ. 

3. Zamawiający poprawi omyłki stosownie do treści art. 87 ust. 2 ustawy Pzp. 

4. W przypadku, o którym mowa w art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy, jeżeli zostanie złożona oferta, której 

wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie 

z przepisami o podatku od towarów i usług, do ceny najkorzystniejszej oferty dolicza się podatek 

od towarów i usług, który Zamawiający miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 

 

XIV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 

WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU 

OCENY OFERT.  

1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich 

 znaczenie: 

 najniższa cena (C) – 80 % 

 częstotliwość dostaw (D) – 20% 

 

2. Ocena w poszczególnych kryteriach dokonywana będzie na poniższych zasadach. 

 

1) Zasady oceny kryterium "Cena" (C). 

Każda z ważnych ofert będzie punktowana w kryterium „cena” poprzez porównanie ceny 

brutto oferty badanej do ceny brutto oferty najniższej ze wszystkich ważnych ofert, wg 

poniższego wzoru: 

 

 C = C min/C bad x 100 pkt x 80% 

 

 gdzie: 

 

 C – liczba punktów oferty badanej w kryterium cena 

 C min - najniższa cena (brutto) spośród wszystkich podlegających ocenie ofert 

 C bad- cena (brutto) oferty badanej 

 



 Najkorzystniejsza oferta, w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać maksymalnie 80 

 punktów. 

 

2) Zasady oceny kryterium „Częstotliwość dostaw” (D) 

Kryterium „częstotliwość dostaw” będzie oceniane na podstawie zadeklarowanej przez 

Wykonawcę w formularzu ofertowym częstotliwości dostaw przedmiotu zamówienia. 

Zamawiający przyzna punkty za zadeklarowaną przez Wykonawcę częstotliwości dostaw 

według następujących zasad: 

 za zadeklarowanie dostaw pięć razy w tygodniu w dniach poniedziałek – piątek  – 

 20 pkt, 

 za zadeklarowanie dostaw cztery razy w tygodniu w dniach poniedziałek, środa, 

 czwartek, piątek – 15 pkt, 

 za zadeklarowanie dostaw trzy razy w tygodniu w poniedziałek, środa, piątek – 10 

 pkt, 

 za zadeklarowanie dostaw dwa razy w tygodniu w wtorek, piątek – 5 pkt. 

 

 Najkorzystniejsza oferta, w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać maksymalnie 20 

 punktów. 

 

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami uzyska 

najwyższą liczbę punktów (P) spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, będącą sumą 

punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach: 

 

P= C + D 

 

gdzie: 

C – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Cena”, 

D –  liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Częstotliwość dostaw”. 

 

4. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, przy 

zastosowaniu matematycznych reguł zaokrąglania liczb. 

5. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 

przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający 

spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały 

złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy 

złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 



 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz Ofertowy 

Załącznik nr 2 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu 

Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

Załącznik nr 5 do SIWZ –  Klauzula informacyjna RODO 

Załącznik nr 6 do SIWZ – Projekt umowy 

 

 

 

Zatwierdzam: 

 

 

 

 

 

    …………….…………… 

 


