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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia poniżej kwot określonych w 
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z 29 stycznia 2004r. Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późniejszymi 
zmianami). 
 
 
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 
Bezgotówkowe wydawanie artykułów spożywczych (z wyłączeniem napojów 
zawierających alkohol oraz produktów tytoniowych) i artykułów kosmetycznych na 
podstawie decyzji administracyjnej dotyczącej świadczeń z pomocy społecznej dla 
klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim. 
 
 
Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
Kod CPV: 55900000-9 
 
 
 
 
 
 
 
ZAMAWIAJĄCY: 
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 
ul. Próchnika 34 
97 – 300 Piotrków Trybunalski 
 
 
 
 
 
 
 
       
  
 
 
 
 
 
 
 
Piotrków Trybunalski, dnia 05.03.2013 r. 



I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 
ul. Próchnika 34 
97 – 300 Piotrków Trybunalski 
NIP 771 – 16 – 89 – 761  
tel.044 733 90 03; 044 733 90 04 
faks 044 733 90 03 
Dni i godziny urzędowania: poniedziałek - piątek od godz. 7.30 do 15.30 
 
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) 
zwanej dalej „ustawą Pzp”. 
 
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa bezgotówkowego wydawania artykułów 
spożywczych (z wyłączeniem napojów zawierających alkohol oraz produktów tytoniowych) i  
artykułów kosmetycznych na podstawie decyzji administracyjnej dotyczącej świadczeń z 
pomocy społecznej dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie 
Trybunalskim. 
2. Szacunkowa liczba świadczeniobiorców miesięcznie – od 40 do 150 osób. 
3. Szacunkowa wartość jednego zasiłku wynosi od 20,00 zł do 542,00 zł miesięcznie. 
4. Wymaga się aby Wykonawca posiadał co najmniej 1 placówkę handlową prowadzącą 
sprzedaż detaliczną w miejscu dogodnym komunikacyjnie, w różnych rejonach miasta w 
Piotrkowie Trybunalskim: 
Rejon I – północno - zachodni , 
Rejon II – południowo - zachodni, 
Rejon III – północno – wschodni, 
Rejon IV – południowo – wschodni, 
gdzie granice rejonów wyznacza ulica Słowackiego dzieląc miasto na północ i południe oraz 
tory kolejowe dzielące miasto na wschód i zachód. 
5. Wymaga się aby placówki handlowe były otwarte od godz. 7.00 do godz. 18.00 od 
poniedziałku do piątku, a w soboty minimum 4 godziny. 
6. Wykonawca powinien posiadać w ciągłej sprzedaży pełny asortyment artykułów 
spożywczych. Wykaz podstawowych artykułów, które powinny być w ciągłej sprzedaży 
zawiera załącznik nr 5 do SIWZ. 
7. Zastrzega się, że podany asortyment w załączniku nr 5 do SIWZ stanowi jedynie wykaz 
najczęściej kupowanych towarów i może ulec zmianie w miarę zaistniałych potrzeb. 
8. Oferowany towar musi być świeży i musi posiadać świadectwa jakości oraz spełniać 
wszelkie aktualnie obowiązujące normy i przepisy wymagane w zakresie żywności. Ponadto 
wszystkie artykuły spożywcze powinny być w przystępnych cenach, a równocześnie dobrej 
jakości. 
9. Artykuły spożywcze będą wydawane na podstawie zlecenia wystawionego na konkretną 
placówkę handlową. Zlecenie będzie określało między innymi: imię i nazwisko, adres 
zamieszkania klienta, kwotę jaką klient może zrealizować w ramach jednego świadczenia, 
określony będzie nr dowodu osobistego klienta oraz termin realizacji świadczenia. 
10. Zabrania się wydawania klientom skierowanym przez Zamawiającego napojów 
alkoholowych i wyrobów tytoniowych. 
11. Rozliczenia dokonywane będą na podstawie faktur przedstawionych co miesiąc przez 
Wykonawcę. 
12. Zgodnie z art. 29 ust.3 ustawy Pzp jeżeli w przedmiocie zamówienia znajdują się 
jakiekolwiek znaki towarowe, patenty czy pochodzenie, należy przyjąć, że Zamawiający 
podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza zastosowanie produktów równoważnych 
na cały asortyment stanowiący przedmiot zamówienia, tj. produktów innych producentów niż 



wymienione w dokumentach z zastrzeżeniem, aby każdy artykuł spożywczy był o takich 
samych lub lepszych parametrach jakościowych, walorach smakowych, estetycznych, 
zachowaniu się podczas obróbki gastronomicznej niż wymienione w załączniku nr 7 do 
SIWZ. W takim przypadku należy zaznaczyć, jakiego produktu dotyczy oferta równoważna. 
Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z całością Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami, które są integralną częścią 
niniejszej specyfikacji. 
 
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
Termin wykonania zamówienia – od dnia 01.05.2013 r. do dnia 30.04.2014 r. 
 
V. OFERTY CZĘŚCIOWE, WARIANTOWE 
1. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. 
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 
VI. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH 
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 
ust.1 pkt 7 ustawy Pzp. 
 
VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 
1. Wykonawca jest zobowiązany wykazać brak podstaw do wykluczenia z powodu 
niespełnienia warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.). 
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału 
w postępowaniu, określone w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczące: 
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa ustawy nakładają obowiązek ich posiadania; 
2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia; 
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej 
a) warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże ilość posiadanych placówek 
handlowych na terenie miasta Piotrków Trybunalski, których asortyment sprzedaży 
odpowiada wymaganiom stawianym przez Zamawiającego wraz z podaniem lokalizacji tych 
placówek i godzin ich otwarcia. 
3. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana na podstawie 
złożonych przez Wykonawców wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów określonych w 
Rozdziale VIII SIWZ. 
4. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków według formuły „spełnia - nie spełnia” 
5. Z treści załączonych do oferty oświadczeń i dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że 
Wykonawca spełnia wszystkie warunki. 
6. Niespełnienie przez Wykonawcę chociażby jednego warunku skutkować będzie 
wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 
 
VIII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYC 
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 
POSTĘPOWANIU: 
1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o 
których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, należy przedłożyć: 
a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 
ust.1 ustawy Pzp, wypełnione wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, 
b) oświadczenie Wykonawcy o ilości posiadanych placówek handlowych na terenie 
miasta Piotrków Trybunalski, których asortyment sprzedaży odpowiada wymaganiom 



stawianym przez Zamawiającego wraz z podaniem lokalizacji tych placówek i godzin ich 
otwarcia stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ. 
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej 
sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami 
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych, należy przedłożyć: 
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp wypełnione wg wzoru stanowiącego 
załącznik nr 3 do SIWZ, 
b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 
ustawy Pzp - wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert, a w stosunku do osób fizycznych – oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 
ustawy Pzp.(w przypadku osób fizycznych wystarczające będzie przedłożenie oświadczenia 
na druku stanowiącym załącznik nr 3a do SIWZ). 
3. Pozostałe wymagane dokumenty: 
a) wypełniony i podpisany formularz Oferta wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, 
b) wypełniony i podpisany formularz cenowy, który stanowi załącznik nr 7 do SIWZ, 
c) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli ofertę podpisuje osoba nie 
wymieniona w dokumencie określającym status prawny Wykonawcy (oryginał lub kopia 
notarialnie poświadczona za zgodność z oryginałem). 
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: 
a) zgodnie z art. 23 w związku z art. 141 ustawy Prawo zamówień publicznych o udzielenie 
zamówienia Wykonawcy mogą ubiegać się wspólnie (spółki cywilne, konsorcja). 
b) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego są zobowiązani 
ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania 
ich w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, 
c) w takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 
publicznego są zobowiązani do złożenia w ofercie stosownego pełnomocnictwa 
ustanawiającego Pełnomocnika, 
d) oferta oraz wszystkie załączniki muszą być podpisane w taki sposób, by prawnie 
zobowiązywały wszystkich Wykonawców występujących wspólnie, 
e) Wykonawcy występujący wspólnie składają jedną ofertę wraz z wymaganymi 
załącznikami, 
f) podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie przedmiotu zamówienia i wniesienie zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy. Problematykę zobowiązań solidarnych w zakresie nie uregulowanym 
przez umowę konsorcjum regulują przepisy kodeksu cywilnego, 
g) postanowienia SIWZ dotyczące Wykonawcy, dotyczą odpowiednio Wykonawców 
występujących wspólnie, 
h) najpóźniej przed dniem podpisania umowy o wykonanie zamówienia, Wykonawcy 
składający ofertę wspólną winni przedłożyć Zamawiającemu kopię umowy potwierdzającą i 
regulującą wzajemną ich współpracę, 
i) Wykonawcy występujący wspólnie winni spełniać warunki udziału w postępowaniu i żaden 
nich nie może podlegać wykluczeniu z postępowania z powodu okoliczności wskazanych w 
art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, 
j) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego składają 
następujące dokumenty: 
– pełnomocnictwo ustanawiające pełnomocnika, 



– dokumenty wymienione w rozdziale VIII ust.2 pkt a), b) dotyczące każdego z Wykonawców 
indywidualnie, 
– pozostałe wymagane dokumenty Wykonawcy mogą składać łącznie 
k) wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem (liderem) 
konsorcjum. 
5. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej. 
a) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia Prezesa 
Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może 
żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane 
(Dz. U. z 2009 r. nr 226 poz.1817), tj. Wykonawca winien przedłożyć dokument lub 
dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
potwierdzające odpowiednio, że: 
– nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 
– nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne zdrowotne 
albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 
zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 
wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 
b) Jeżeli w kraju zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust 2 pkt. b) – 
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, 
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca 
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych 
dokumentów. 
Dokumenty załączone do oferty winny być złożone w formie oryginału lub kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę wskazaną w 
pełnomocnictwie. 
 
IX. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE 
OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 
1. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami: 
– pisemnie; Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 97 – 300 Piotrków Tryb. ul. Próchnika 34 
– faksem – nr faksu: 44 733 90 03  
2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję za pomocą faksu - każda 
ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania zgodnie z art. 27 
ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
3. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, 
Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na wskazany przez 
Wykonawcę numer faksu zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się 
Wykonawcy z treścią pisma. 
4. Złożenie ewentualnych dokumentów lub oświadczeń uzupełnianych na podstawie art. 26 
ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych następuje wyłącznie w formie pisemnej (tj. 
oryginał lub odpowiednio potwierdzona kopia) poprzez złożenie w miejscu wskazanym w 
wezwaniu do uzupełnienia. 
5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemną prośbą – wnioskiem o 
wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień,  nie później jednak niż 
na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami 
Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał Specyfikację istotnych warunków 
zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, oraz zamieści na stronie internetowej, pod 
warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do Zamawiającego nie 



później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu wyznaczonego na składanie 
ofert. 
6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu do składania 
ofert, zmienić treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób zmianę przekazuje się niezwłocznie 
wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza na swojej stronie 
internetowej. 
7. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzących do zmiany treści ogłoszenia 
niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający 
przedłuży termin składania ofert, informując o tym fakcie Wykonawców, którym przekazał 
SIWZ oraz zamieści informację na stronie internetowej, jeżeli SIWZ jest udostępniana na tej 
stronie. 
8. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert. 
9. Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki 
rachunkowe w obliczeniu ceny zgodnie z przepisami ustawy. 
10.SIWZ można także odebrać w siedzibie Zamawiającego w Miejskim Ośrodku Pomocy 
Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Próchnika 34, codziennie w godz. od 8.00 do 15.00, 
również jest ona dostępna na stronie internetowej MOPR (www.mopr.piotrkow.pl). 
11. Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami: 
– Ewa Lachowska faks: 44 733 90 03 
– Małgorzata Jóźwik faks: 44 733 90 03 
 
X. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium. 
 
XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
1. Wykonawca składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni. 
2. 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 
tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 
3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 
XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
1. Oferta winna być przygotowana z uwzględnieniem poniższych zasad: 
a) każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, 
b) ofertę należy pod rygorem nieważności złożyć w formie pisemnej (zaleca się sporządzenie 
na maszynie, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką), 
c) treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Zamawiający zaleca wykorzystanie w 
składanej ofercie załączników/formularzy wg wzorów Zamawiającego, 
d) ofertę należy sporządzić w języku polskim pismem czytelnym, 
e) ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu, w zamkniętej kopercie lub opakowaniu, 
f) wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. 
2. Oferta oraz inne wymagane w SIWZ dokumenty muszą być podpisane przez osoby 
upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia). 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. Przez poświadczone kopie dokumentów, Zamawiający rozumie dokumenty podpisane 
przez Wykonawcę oraz opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” na każdej stronie 
przedkładanego dokumentu z zastrzeżeniem notarialnego poświadczenia pełnomocnictw. 
4. Zaleca się aby każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była 
parafowana i ponumerowana kolejnymi numerami. 



5. Wszelkie poprawki i skreślenia lub zmiany w tekście oferty (i w załącznikach do oferty) 
były dokonane w sposób czytelny, oraz potwierdzone parafą osoby upoważnionej do 
reprezentowania Wykonawcy lub posiadającą pełnomocnictwo. 
6. Zamawiający zaleca, aby oferta wraz z załącznikami była zestawiona w sposób 
uniemożliwiający jej samoistną dekompletację (trwale połączona). 
7. Ofertę należy sporządzić zgodnie z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
oraz treścią zawartą w formularzach stanowiących załączniki do SIWZ. 
8. Oferta musi zawierać: 
a) wypełniony formularz Oferta wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ; 
b) wypełniony i podpisany formularz cenowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do 
SIWZ; 
c) wszystkie wymagane oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie przez 
Wykonawców warunków udziału w postępowaniu wskazane przez Zamawiającego w 
niniejszej SIWZ określone w rozdziale VIII specyfikacji; 
d) pełnomocnictwo, w przypadku Wykonawców działających przez Pełnomocnika. 
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 
polski. 
Informacje dotyczące walut obcych w jakich będą prowadzone rozliczenia między 
Zamawiającym a Wykonawcą: 
Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą 
w złotych polskich (PLN). 
Ofertę zaleca się umieścić w dwóch zamkniętych kopertach. Koperta zewnętrzna winna 
zawierać adres odbiorcy: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 97 - 300 Piotrków Trybunalski 
ul. Próchnika 34 oraz określenie przedmiotu zamówienia i tryb wyboru:  
Bezgotówkowe wydawanie artykułów spożywczych (z wyłączeniem napojów 
zawierających alkohol oraz produktów tytoniowych) i artykułów kosmetycznych na 
podstawie decyzji administracyjnej dotyczącej świadczeń z pomocy społecznej dla 
klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim - przetarg 
nieograniczony. 
NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM: 08.04.2013  r. do godz. 11:15 
Koperta wewnętrzna winna być zaadresowana i oznaczona jak niżej: 
Nazwa i adres Wykonawcy:  
OFERTA dot. przetargu nieograniczonego pn.: 
Bezgotówkowe wydawanie artykułów spożywczych (z wyłączeniem napojów 
zawierających alkohol oraz produktów tytoniowych) i artykułów kosmetycznych na 
podstawie decyzji administracyjnej dotyczącej świadczeń z pomocy społecznej dla 
klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim. 
NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM: 08.04.2013 r. godz. 11:15 
 
Tajemnica przedsiębiorstwa 
Jeżeli Wykonawca zastrzega, że informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst 
jednolity Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) nie mogą być udostępnione, 
informacje te należy umieścić w oddzielnej kopercie wewnątrz opakowania oferty, 
oznaczonej napisem: „INFORMACJE STANOWIĄCE TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA”. 
Zaleca się umieścić takie dokumenty na końcu oferty (ostatnie strony oferty lub osobno). 
 
XIII. ZMIANA LUB WYCOFANIE OFERTY 
1. Wykonawca zgodnie z art. 84 ustawy, może przed upływem terminu składania ofert, 
dokonać zmian, poprawek, uzupełnień lub wycofać ofertę jednakże pod warunkiem, że 
pisemnie powiadomi o tym fakcie Zamawiającego. 
2. Powiadomienie, o którym mowa powyżej, winno być złożone na zasadach i w sposób, w 
jaki składana jest oferta z odpowiednim dopiskiem: „ZMIANA”. 



3. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z 
postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (według tych samych zasad jak w 
punkcie 2) z dopiskiem „WYCOFANIE OFERTY”. 
4. Koperta oznakowana napisem „ZMIANA” zostanie otwarta przy otwieraniu oferty 
Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania 
zmian, zostaną dołączone do oferty. 
5. Koperta z napisem ”WYCOFANIE OFERTY” nie będą otwierane podczas publicznej sesji 
otwarcia ofert. Oferty wycofane zostaną odesłane Wykonawcom bez otwierania. 
 
XIV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
1. Ofertę należy złożyć Zamawiającemu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w 
Piotrkowie Trybunalskim ul. Próchnika 34 (sekretariat pokój nr 20, piętro I). 
2. Termin składania ofert upływa z dniem 08.04.2013 r. do godz.11:00 
3. Oferty nadesłane pocztą będą zakwalifikowane do postępowania przetargowego pod 
warunkiem ich dostarczenia przez pocztę do terminu określonego w pkt.2. 
4. Oferty złożone po wyznaczonym terminie będą zwrócone Wykonawcy niezwłocznie bez 
otwierania. 
5. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 08.04.2013 r. o godz.11:15 w Miejskim 
Ośrodku Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim (pokój nr 24, piętro I). 
 
XV. INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA OFERT 
1. Otwarcia ofert jest jawne. 
2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 
na sfinansowanie zamówienia . 
3. Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje zawarte w ofercie: imię, nazwisko, nazwę 
(firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje 
dotyczące ceny oferty. 
4. W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, może wystąpić do 
Zamawiającego z wnioskiem o przesłanie informacji podawanych w trakcie otwarcia. 
Zamawiający prześle niezwłocznie te informacje Wykonawcy. 
5. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki w tekście oferty, niezwłocznie zawiadamiając o 
tym Wykonawcę. 
6. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, zgodnie z art. 24 ust 1 i 2 ustawy 
Prawo zamówień publicznych. 
7. Oferta Wykonawcy wykluczonego zostanie odrzucona na mocy ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 
8. Oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jeżeli zachodzić będą przesłanki określone w art. 
89 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jednolity Dz. 
U. z 2010r. nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami). 
9. Oferty nie odrzucone zostaną poddane procedurze oceny zgodnie z kryteriami oceny ofert 
określonymi w SIWZ. 
 
XVI. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 
1. Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty bezpośrednie, koszty 
pośrednie oraz zysk i powinna uwzględniać wszystkie uwarunkowania zawarte w SIWZ. 
2. Cena powinna zawierać wszystkie podatki, ubezpieczenia, opłaty, opłaty transportowe itp. 
włącznie z podatkiem od towarów i usług – VAT. 
3. Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład 
elementów. 
4. Ceny należy obliczyć do dwóch miejsc po przecinku, na każdym etapie wyliczania ceny. 
 
XVII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 
WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ 
SPOSOBU OCENY OFERT 



1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium 
najniższej ceny. 
2. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: 
a) zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z 
niniejszego postępowania, 
b) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego 
3. Każdej ofercie niepodlegającej odrzuceniu zostanie przyznana liczba punktów, którą 
można uzyskać w kryterium cena obliczonego wg wzoru: 
Cena brutto – 80% 
Ilość placówek handlowych na terenie miasta – 20% 
4. Opis sposobu obliczania punktacji: 
Kryterium: cena 
- oferta z najniższą ceną otrzymuje 80 punktów, każda następna oferta będzie przeliczana 
proporcjonalnie w stosunku do oferty z ceną najniższą wg wzoru: 
 
              najniższa oferowana cena brutto 
Cena = ------------------------------------------------ x 100 pkt x 80% 
                cena badanej oferty brutto 
 
Kryterium: ilość placówek handlowych na terenie miasta: 
oferta z największą liczbą placówek handlowych na terenie miasta otrzymuje 20 punktów, 
każda następna oferta będzie przeliczana proporcjonalnie w stosunku do oferty z największą 
liczbą placówek wg wzoru: 
 
                             liczba placówek badanego oferenta 
Ilość placówek = ------------------------------------------------ x 100 pkt x 20% 
                              największa liczba placówek 
 
5. Oferta może otrzymać maksymalnie 100 punktów. Za najkorzystniejszą ofertę uznana 
zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów. 
 
XVIII. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE 
PO WYBOR ZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO 
1. Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako 
najkorzystniejsza, o miejscu i terminie zawarcia umowy. 
2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym 
niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli 
zawiadomienie to zostało przesłane faksem, albo 10 dni jeżeli zostało przesłane w inny 
sposób. Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem w/w terminu, jeżeli w 
postępowaniu została złożona tylko jedna oferta. 
3. W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego, zastosowanie mieć będzie przepis art. 94 ust. 3 
ustawy. 
4. W przypadku wyboru oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców przed 
podpisaniem umowy niezbędne będzie dostarczenie Zamawiającemu stosownego 
dokumentu(umowa) potwierdzającego i regulującego wzajemną ich współpracę, przy czym 
termin na jaki została zawarta umowa nie może być krótszy niż przewidywany okres 
realizacji przedmiotu zamówienia. 
 
XIX. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 
XX. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO 
TREŚCI UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 



1. Umowa zostanie zawarta z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za 
najkorzystniejszą. 
2. Istotne postanowienia umowy zawarte są w załączniku nr 4 do niniejszej Specyfikacji – 
wzorze umowy. 
3. Zakazuje się istotnych zmian postanowień podpisanej umowy w stosunku do treści oferty 
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem niżej wymienionych 
możliwości i warunków dokonania takiej zmiany: 
a) w przypadku zmiany wysokości stawek podatku VAT dotyczących przedmiotu umowy 
podlegają one zmianie od dnia wejścia w życie nowych stawek podatku przy czym zmianie 
ulegnie wyłącznie kwota brutto, cena netto pozostanie bez zmian; 
 
XXI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ, PRZYSŁUGUJĄCYCH 
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
1. Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes 
w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku 
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, 
przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w art. 180 ustawy. 
2. Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz postępowania toczonego 
wskutek ich wniesienia określa „Dział VI – środki ochrony prawnej” ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 
 
XXII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy 
z 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 113 
poz. 759 z późniejszymi zmianami). 
2. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów. 
3. Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej 
4. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
5. Zamawiający zastrzega, iż wykonanie przedmiotu zamówienia w całości nie może być 
powierzone podwykonawcom. 
 
ZAŁĄCZNIK I DO SIWZ : 
1. Formularz OFERTA - załącznik nr 1 
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2 
3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 3 
4. Oświadczenie osoby fizycznej - załącznik nr 3a 
5. Wzór umowy - załącznik nr 4 
6. Wykaz artykułów pierwszej potrzeby - załącznik nr 5 
7. Oświadczenie Wykonawcy o ilości posiadanych placówek handlowych - załącznik nr 6 
8. Formularz cenowy - załącznik nr 7 
9. Wykaz imienny zrealizowanych zakupów - załącznik nr 8 
 
 
 
 
ZATWIERDZAM 
 
 
 
 
............................................................. 
(podpis Kierownika Zamawiającego) 
 
 
 



 
Załącznik nr 1 do SIWZ 

 
 
 
 
 
…............................................... 
(pieczątka Wykonawcy) 
 

O F E R TA 
dot. postępowania przetargowego nr: MOPR.III.23 – 231/1/2013 

Bezgotówkowe wydawanie artykułów spożywczych (z wyłączeniem napojów 
zawierających alkohol oraz produktów tytoniowych)) i artykułów kosmetycznych na 
podstawie decyzji administracyjnej dotyczącej świadczeń z pomocy społecznej dla 

klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim 
 
 

Wykonawca: 
 
Nazwa:  
 
.................................................................................................................................................... 
Adres:  
 
.................................................................................................................................................... 
 
NIP: ................................................... REGON: .................................................................... 
 
tel. .......................................:................faks: ......................................................................... 
 
Nawiązując do ogłoszonego przetargu nieograniczonego na:  
Bezgotówkowe wydawanie artykułów spożywczych (z wyłączeniem napojów 
zawierających alkohol oraz produktów tytoniowych) i artykułów kosmetycznych na 
podstawie decyzji administracyjnej dotyczącej świadczeń z pomocy społecznej dla 
klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim 
 
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia w następujących cenach: 
 
Cena brutto …..............................(słownie:.................................................złotych) 
 
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w SIWZ 
i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń. 
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy postanowienia wzoru umowy, a w 
przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do podpisania umowy w miejscu i 
terminie wskazanym przez Zamawiającego. 
4. Przyjmujemy termin realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami 
przedstawionymi w SIWZ. 
5. Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i 
wykonania zamówienia. 
6. Oświadczamy, że oferta zawiera /nie zawiera* informacje/i, które stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje 
te zostały odpowiednio wyodrębnione i oznakowane. 



7. Uważamy się za związanych z niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu 
składania ofert. 
8. Spełniamy warunki udziału w postępowaniu i wraz z ofertą dostarczamy dokumenty, 
oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu wskazanych 
przez Zamawiającego oraz inne wymagane w postępowaniu tj.: 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
(wpisać w kolejności wszystkie składane wraz z ofertą załączniki) 
 
Na ............ kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty. 
 
 
 
Miejscowość ..................................... dnia ............................. 
 
 
 
 
 

............................................................................ 
(pieczęć i podpis Wykonawcy lub osoby/osób 
uprawnionej/ch do reprezentowania Wykonawcy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Załącznik nr 2 do SIWZ 

 
 
 
 
……………………………………………….. 
(pieczątka Wykonawcy) 
 
 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Miejski Ośrodek 
Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim w trybie przetargu nieograniczonego  

nr: MOPR.III.23 – 231/1/2013 
Bezgotówkowe wydawanie artykułów spożywczych (z wyłączeniem napojów 

zawierających alkohol oraz produktów tytoniowych) i artykułów kosmetycznych na 
podstawie decyzji administracyjnej dotyczącej świadczeń z pomocy społecznej dla 

klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim 
 

Nazwa Wykonawcy:  
 
…............................................................................................................................................. 
Adres Wykonawcy:  
 
................................................................................................................................................ 
 
Oświadczam/y, że spełniam/y warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 
ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 
2010r. nr 113 poz. 759) a dotyczące: 
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa ustawy nakładają obowiązek ich posiadania; 
2. posiadania wiedzy i doświadczenia; 
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia; 
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej 
 
 
 
 
 
Miejscowość ...........................................dnia............................. 
 
 
 
 
 
 

…........................ .................................................. 
( pieczęć i podpisy Wykonawcy osoby/osób 
uprawnionej/ch do reprezentowania Wykonawcy) 

 
 
 
 
 



Załącznik nr 3 do SIWZ 
 
 
 
 
……………………………………………….. 
(pieczątka Wykonawcy) 
 
 

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Miejski Ośrodek 
Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim w trybie przetargu nieograniczonego  

nr: MOPR.III.23 – 231/1/2013 
Bezgotówkowe wydawanie artykułów spożywczych (z wyłączeniem napojów 

zawierających alkohol oraz produktów tytoniowych) i artykułów kosmetycznych na 
podstawie decyzji administracyjnej dotyczącej świadczeń z pomocy społecznej dla 

klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim 
 

Nazwa Wykonawcy:  
 
…............................................................................................................................................ 
Adres Wykonawcy:  
 
............................................................................................................................................... 
 
Oświadczam/y, że nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na 
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity Dz. U. z 2010r.nr 113 poz. 759). 
 
 
 
 
 
Miejscowość ...........................................dnia...................... 
 
 
 
 
 

…........................ .................................................. 
( pieczęć i podpisy Wykonawcy osoby/osób 
uprawnionej/ch do reprezentowania Wykonawcy) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Załącznik nr 3a do SIWZ 

 
 
 

……………………………………………….. 
(pieczątka Wykonawcy) 
 
 

OŚWIADCZENIE (DOTYCZY WYKONAWCÓW – OSÓB FIZYCZNYCH) 
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Miejski Ośrodek 
Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim w trybie przetargu nieograniczonego  

nr: MOPR.III.23 – 231/1/2013 
Bezgotówkowe wydawanie artykułów spożywczych (z wyłączeniem napojów 

zawierających alkohol oraz produktów tytoniowych) i artykułów kosmetycznych na 
podstawie decyzji administracyjnej dotyczącej świadczeń z pomocy społecznej dla 

klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim 
 
 

Nazwa Wykonawcy:  
 
…............................................................................................................................................ 
Adres Wykonawcy:  
 
................................................................................................................................................. 
 
Oświadczam/y, że nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na 
podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity Dz. U. z 2010r.nr 113 poz. 759 z późn. zm.). 
 
 
 
 
 
 
Miejscowość ...........................................dnia......................... 
 
 
 
 
 
 

…........................ .................................................. 
( pieczęć i podpisy Wykonawcy osoby/osób 
uprawnionej/ch do reprezentowania Wykonawcy) 

1. Dotyczy tylko osób fizycznych. 
2. Dotyczy osób fizycznych, o których mowa w Paragrafie 1 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa 
Rady Ministrów w sprawie dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawców 
oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane ( Dz. U. Nr 226 poz. 1817 z 2010r.) 
3. Art. 24 ust. 1 pkt 2 - „ Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się 
wykonawców, wobec których otwarto likwidacje lub, których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem 
wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym 
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokajania wierzycieli przez likwidacje 
majątku upadłego. 



 
 
 

 Projekt   umowy 
 

zawarta w dniu ................ 2013 r.  w Piotrkowie Trybunalskim  pomiędzy: 
Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim ul. Próchnika 34 , 
NIP 771 – 16 – 89 – 761; REGON 004700898 
reprezentowanym przez: 
..................................................... – Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w 
Piotrkowie Trybunalskim 
zwanym dalej Zamawiającym 
a 
................................................................................................................................................... 
 
NIP .................................................. 
 
reprezentowanym przez: 
 
........................................................................................................... 
zwanym dalej Wykonawcą 
 
W związku z wyborem oferty Wykonawcy w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego, prowadzonego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piotrkowie 
Trybunalskim w trybie przetargu nieograniczonego nr: MOPR.III.23 – 231/1/2013 pn: 
Bezgotówkowe wydawanie artykułów spożywczych (z wyłączeniem napojów 
zawierających alkohol oraz produktów tytoniowych) i artykułów kosmetycznych na 
podstawie decyzji administracyjnej dotyczącej świadczeń z pomocy społecznej dla 
klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim 
zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. 
U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) została zawarta umowa o następującej treści: 

§ 1 
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest Bezgotówkowe wydawanie artykułów 
spożywczych (z wyłączeniem napojów zawierających alkohol oraz produktów 
tytoniowych) i artykułów kosmetycznych na podstawie decyzji administracyjnej 
dotyczącej świadczeń z pomocy społecznej dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim 
2. Wymaga się aby Wykonawca posiadał co najmniej jedną placówkę handlową prowadzącą 
sprzedaż detaliczną w miejscu dogodnym komunikacyjnie, w różnych rejonach miasta w 
Piotrkowie Trybunalskim: 
Rejon I – północno - zachodni , 
Rejon II – południowo - zachodni, 
Rejon III – północno – wschodni, 
Rejon IV – południowo – wschodni, 
gdzie granice rejonów wyznacza ulica Słowackiego dzieląc miasto na północ i południe oraz 
tory kolejowe dzielące miasto na wschód i zachód. 
3. Placówki handlowe mają być otwarte od godz. 7.00 do godz. 18.00 od poniedziałku do 
piątku, a w soboty minimum 4 godziny. 
4. Wykonawca zobowiązuje się posiadać w ciągłej sprzedaży pełny asortyment artykułów 
spożywczych. 
5. Oferowany towar musi być świeży i musi posiadać świadectwa jakości oraz spełniać 
wszelkie aktualnie obowiązujące normy i przepisy wymagane w zakresie żywności. Ponadto 
wszystkie artykuły spożywcze powinny być w przystępnych cenach, a równocześnie dobrej 
jakości. 



6. Artykuły spożywcze będą wydawane na podstawie zlecenia wystawionego na konkretną 
placówkę handlową. Zlecenie będzie określało między innymi: imię i nazwisko, adres 
zamieszkania klienta, kwota jaką klient może zrealizować w ramach jednego świadczenia, 
określony będzie nr dowodu osobistego klienta oraz termin realizacji świadczenia. 
7. Zabrania się wydawania klientom skierowanym przez Zamawiającego napojów 
alkoholowych i wyrobów tytoniowych. 
8. Jeżeli w przedmiocie zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patenty czy 
pochodzenie, należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis ze wskazaniem na typ i 
dopuszcza zastosowanie produktów równoważnych na cały asortyment stanowiący 
przedmiot zamówienia, tj. produktów innych producentów niż wymienione w dokumentach z 
zastrzeżeniem, aby każdy artykuł spożywczy był o takich samych lub lepszych parametrach 
jakościowych, walorach smakowych, estetycznych, zachowaniu się podczas obróbki 
gastronomicznej niż wymienione w załączniku nr 7 do SIWZ. W takim przypadku należy 
zaznaczyć, jakiego produktu dotyczy oferta równoważna. 

§ 2 
1. Wykonawca oświadcza, iż posiada kwalifikacje i uprawnienia wymagane do prawidłowego 
wykonania przedmiotu umowy. 
2. Przy wykonywaniu umowy Wykonawca ponosi odpowiedzialność za terminowe, rzetelne i 
kompetentne wykonywanie przedmiotu umowy. 
3. Wykonawca oświadcza, że umowa zostanie zrealizowana z należytą starannością, 
oferowany towar będzie świeży oraz, że posiada świadectwa jakości oraz spełnia wszelkie 
aktualnie obowiązujące normy i przepisy wymagane w zakresie żywności. 

§ 3 
Za wykonanie umowy strony ustalają jej wartość w wysokości brutto nie wyższej niż 
................................ zł (słownie: ............................................................................................) . 

§ 4 
1. Zamawiający zobowiązuje się do dokonania zapłaty, przelewem na rachunek Wykonawcy 
wskazany na fakturze w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury. Faktura będzie 
wystawiana miesięcznie na podstawie imiennego wykazu osób, które zrealizowały 
świadczenia. 
2. Za termin dokonania płatności uważa się datę obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego. 
3. Imienny wykaz, o którym mowa w ust. 1 § 4 Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w 
terminie do 5 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. Wykaz stanowi załącznik nr 8. 

§ 5 
1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązany jest 
do zapłaty na rzecz Zamawiającego następujących kar umownych: 
a) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę za odstąpienie od umowy, z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wartości brutto umowy na dzień odstąpienia. 
b) za zwłokę w wymianie towaru wadliwego na towar wolny od wad w wysokości 2% wartości 
towaru dostarczonego z wadami za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na 
wymianę towaru. 
2. Za nienależyte bądź nieprawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, w szczególności za 
sprzedaż napojów zawierających alkohol oraz produktów tytoniowych Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę 10% wartości brutto umowy – za każde stwierdzone naruszenie. 

§ 6 
Strony zawierają niniejszą umowę na czas określony tj. od 01.05.2013 r. do dnia 
30.04.2014 r. 

§ 7 
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień podpisanej umowy w stosunku do treści oferty 
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem niżej wymienionych 
możliwości i warunków dokonania takiej zmiany: 
1) w przypadku zmiany wysokości stawek podatku VAT dotyczących przedmiotu umowy 
podlegają one zmianie od dnia wejścia w życie nowych stawek podatku przy czym zmianie 
ulegnie wyłącznie kwota brutto, cena netto pozostanie bez zmian. 



2. Wszelkie zmiany treści umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

§ 8 
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 
2. Zamawiający może odstąpić od jego realizacji w ciągu 30 dni od powzięcia wiadomości o 
powyższych okolicznościach. 
3. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu 
wykonania części umowy. Podstawą do określenia należnego Wykonawcy wynagrodzenia 
będzie stopień realizacji zamówienia oraz udokumentowane koszty poniesione przez niego 
w celu należytego przygotowania dostawy. 

§ 9 
Strony nie przewidują możliwości dokonania cesji praw i obowiązków wynikających z 
niniejszej umowy na rzecz osób trzecich. 

§ 10 
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie będą miały 
przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.(tekst jednolity Dz. 
U. z 2010r. nr 113 poz.759 z późn. zm.) oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. 

§ 11 
Ewentualne spory mogące powstać na tle wykonywania przedmiotowej umowy, rozstrzygane 
będą przez Sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

§ 12 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
stron. 
 
 
 
ZAMAWIAJĄCY         WYKONAWCA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 5 do SIWZ 
 

Wykaz artykułów pierwszej potrzeby dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim 
Artykuły spożywcze  
Pieczywo 
- chleb pszenny jasny 
- bułki 
Produkty mleczarskie 
- twaróg 
- ser żółty  
- serek topiony 
- jaja 
- masło 
- masło roślinne 
- margaryna 
- mleko 
Wędliny: 
- mielonka 
- pasztetowa 
- kiełbasa zwyczajna 
- kiełbasa parówkowa 
- mortadela 
- kiełbasa szynkowa 
Mięso: 
- wieprzowe 
- mielone 
- drób 
Produkty sypkie 
- cukier 
- sól 
- mąka 
- kasza 
- ryż 
- makaron 
Różne produkty spożywcze: 
- herbata 
- olej 
- smalec 
- warzywa  
- konserwy mięsne 
Artykuły kosmetyczne 
- proszek do prania  
- pasta do zębów 
- mydło toaletowe 
- papier toaletowy 
 
- Oświadczam, że posiadam w ciągłej sprzedaży w/w asortyment w placówkach handlowych 
na terenie miasta Piotrków Trybunalski, których wykaz stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. 
- Oświadczam, że oferowany towar jest pełnowartościowy i nie jest przeterminowany. 
 
 

…........................ .................................................. 
( pieczęć i podpisy Wykonawcy lub osoby/osób 
uprawnionej/ch do reprezentowania Wykonawcy) 



Załącznik nr 6 do SIWZ 
 

................................................ 
/ pieczątka Wykonawcy/ 
 
 

Oświadczenie 
 

Oświadczam, iż posiadam niżej wymienione placówki handlowe na terenie miasta Piotrków 
Trybunalski, których asortyment sprzedaży odpowiada wymaganiom Zamawiającego: 
 
 
 

Lp. Nazwa i adres placówki handlowej Godziny otwarcia od 
poniedziałku do piątku 

Godziny otwarcia w 
soboty 

    

    

    

    

    

    

 
 
 
 
 
 
 
Miejscowość ...........................................dnia........................ 
 
 
 
 
 
 

…........................ .................................................. 
( pieczęć i podpisy Wykonawcy lub osoby/osób 
uprawnionej/ch do reprezentowania Wykonawcy) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Załącznik nr 7 do umowy SIWZ 

 
Formularz cenowy 
 

Lp. Artykuł Jednostka 
miary 

Cena netto Cena brutto 

1.  Chleb pszenny 1 kg   

2.  Bułka duża 1 szt.   

3.  Twaróg półtłusty 250 g   

4. Ser żółty 250 g   

5. Ser topiony 100 g 1 szt.   

6. Jaja  10 szt.   

7. Masło 200g 82% tłuszczu 1 szt.   

8. Margaryna zwykła 250g 1 szt.   

9. Masło roślinne 250 g  1 szt.   

10. Mleko w kartonie 2 % 1 l.   

11.  Mielonka  1 kg        

12. Pasztetowa 1 kg   

13. Kiełbasa zwyczajna 1 kg      

14. Mortadela 1 kg   

15. Kiełbasa parówkowa 1 kg      

16. Kiełbasa szynkowa 1 kg       

17. Wieprzowina z kością 1 kg   

18. Porcja rosołowa 1 kg   

19. Mięso mielone  1 kg   

20. Cukier biały 1 kg   

21. Sól  1 kg   

22. Mąka pszenna  1 kg   

23. Kasza jęczmienna 1 kg   

24. Ryż biały 1 kg   

25. Makaron nitka 250 g 1 op.   

26. Herbata ekspresowa 100 torebek 140 g 1 op.   

27. Kawa zbożowa 147 g 1 op.   

28. Olej słonecznikowy 1 l   

29. Smalec 250 g 1 szt.   

30. Ziemniaki 1 kg   

31. Marchew 1 kg   

32. Cebula 1 kg   

33. Jabłka 1 kg   

34. Konserwa mięsna wieprzowa 300 g 1 szt.   

35. Konserwa mięsna wołowa 300 g 1 szt.   

36. Proszek do prania 400 g 1 szt.   

37. Pasta do zębów 100 ml 1 szt.   

38. Mydło toaletowe 100 g 1 szt.   

39. Papier toaletowy 1 rolka 1 szt.   

 Razem x   
 Piotrków Tryb. dnia ......................................  
 

 
………........................................................ 

(pieczęć i podpisy Wykonawcy lub osoby/osób 
uprawnionej/ch do reprezentowania Wykonawcy) 



 
Załącznik nr 8 do SIWZ 

 
Wzór 

 
 

Wykaz imienny zrealizowanych zakupów w miesiącu …......................... przez  Pana/ią …….. 
 
…............................................................................. adres zamieszkania …........................... 
 
………………………………………………………………………………………………………….. 
 
dokument tożsamości nr …..................................... kwota …................................... ………. 
 
na podstawie decyzji MOPR nr …............................................  z dnia................................. 
 

Data Wyszczególnienie zakupionych 
artykułów 

Kwota dokonanych 
zakupów 

Podpis czytelny 
klienta 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


