
OGŁOSZENIE 
 
I. Zamawiający 
 
     Dom Pomocy Społecznej 
     ul. Żwirki 5/7 
    97-300 Piotrków Trybunalski 
    Tel. (0- 44) 647-51-72 , fax: (0-44) 647-09-98 
                                                                        ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej 
                                                                         poniżej 206.000 EURO 
                                                                          na dostawa artykułów mięsnych, wędliniarskich i drobiarskich 
II. Przedmiotem zamówienia jest :  
dostawa artykułów mięsnych, wędliniarskich i drobiarskich  przez okres 12 miesięcy do siedziby Domu Pomocy Społecznej w  
Piotrkowie Tryb. ul.   Żwirki 5/7. 
    CPV:  15 10 00 00-9          15 11 20 00-6 
III. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Domu Pomocy Społecznej w 

Piotrkowie Trybunalskim ul. Żwirki 5/7 , pok. Nr 18 (sekretariat), oraz na stronie internetowej www.piotrkow.pl/(BIP). 
IV. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków : 
 1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy :  
− spełniający warunki i wymagania okreslone w SIWZ  oraz w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 

stycznia 2004 r.(Dz.U.z 2007r. Nr 223,poz.1655 ). 
− nie wykluczeni na podst. art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z  2007 r. Nr 

223poz. 1655 ) 
2. Wymagania stawiane wykonawcy : 

− wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia w okresie 
wykonywania umowy, 

− wykonawca odpowiedzialny jest za jakość dostaw, zgodność z wymaganiami jakościowymi określonymi dla 
przedmiotu zamówienia, 

− wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia rozumiana jako staranność profesjonalisty w 
działalności objętej przedmiotem niniejszej umowy,  

− wykona przedmiotowe zamówienie w okresie od 01.01.2010r. do 31.12.2010r. , 
− dostawy wykona we własnym zakresie, bez udziału podwykonawców  
− dysponuje własnymi środkami transportu, spełniającymi wymogi sanitarne co do przewozu artykułów mięsnych, 

wędliniarskich i drobiarskich 
−   dostarczy towar dobrej jakości odpowiadający polskim normom żywieniowym 

       -      dostarczy towar w ilości i terminie określonym przez Zamawiającego w godz. 7.00 – 8.00 dwa razy w tygodniu tj. :   
               wtorek , piątek  lub w innych terminach określanych telefonicznie przez zamawiającego w ciągu 24 godzin. 

   3.Wymagania w zakresie przedmiotu zamówienia : 
     - każdy produkt wytwarzany będzie z godnie z ustawą o bezpieczeństwie żywienia i żywności oraz rozporządzeniami     
       wydanymi na jej podstawie, 
     - każdy produkt realizowany będzie zgodnie z normami jakościowymi GHP, GMP lub systemem HACCP, 
     - każdy dostarczony produkt winien być I klasy, zgodnie z Polską Normą, 
     - na każde żądanie zamawiającego wykonawca jest zobowiązany okazać w stosunku do każdego produktu odpowiedni     
      certyfikat zgodności z Polską Normą lub normami  europejskimi itp. 
 4. Wymagania w zakresie opakowań : 
    - pojemniki plastikowe, z pokrywami, czyste, bez obcych zapachów, powinny być przeznaczone tylko do jednego    
     asortymentu, elementy powinny być ułożone w opakowaniu w sposób niepowodujący deformacji i  zapewniający estetyczny    
     wygląd gotowego wyrobu.     
− Nie spełnienie któregoś ze wskazanych wyżej warunków i wymogów skutkować będzie odrzuceniem oferty. 

V. Zamawiający  dopuszcza składanie ofert częściowych . 
VI. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
VII. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa 
   w art. 67 ust.1  p. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2007 r. Nr 223 , poz. 1655 ) 

VIII .Kryteria wyboru oferty 
− Część I postępowania : Cena  100% , sposób oceny : Minimalizacja 

      -    Część II postępowania :   Cena  100% , sposób oceny : Minimalizacja 
IX.  Do kontaktu z Oferentami upoważniona jest pani Małgorzata Podlewska 
     tel. (0-44) 647-51-72 od poniedziałku do piątku w godz. 7 – 15 -ta. 

X. Oferty należy złożyć w terminie do 9 grudnia 2009 roku do godz. 10.00.w  pok .Nr 18(sekretariat )  
XI. Otwarcie ofert nastąpi w dniu  9 grudnia 2009 roku o godz. 10:30 w  pok. Nr 18 (sekretariat ) 
XII. Termin związania ofertą : 30 dni od terminu składania ofert. 
 
 
Piotrków Tryb. 16 listopad 2009 r. 
 
 

 
       
 
  
 


