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DOM POMOCY SPOŁECZNEJ 
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM 
ul. Żwirki 5/7 
97-300 PIOTRKÓW TRYB. 
pow. piotrkowski 
woj. łódzkie 

 
 

  
 

 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

o wartości szacunkowej poniżej 206.000 EURO 
 

na wykonanie : 
„ dostawa artykułów mięsnych , wędliniarskich i drobiarskich 
 dla Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim „ 

 
 
 

 
 
 
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest  
w trybie przetarg nieograniczony na podstawie ustawy  
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych  
(Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) 
 
 
 
 
 
 
 

Zatwierdzono w dniu: 
 16.11.2009r. 

 
 
 
                 Dyrektor 
    mgr Violetta Bielawska 
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ZP/ 31 /09 
 

DOSTAWA ARTYKUŁÓW MIĘSNYCH , 
WĘDLINIARSKICH I DROBIARSKICH  

DLA 
Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim 

 
 
I. Zamawiający: 
 
Dom Pomocy Społecznej 
ul. Żwirki 5/7 
97-300 Piotrków Tryb. 

Telefon: (044)  647 51-72 , fax: 647-09-98 
 
II. Tryb udzielenia zamówienia: 
 
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( Dz.U.z 2007 r.  Nr 223, poz. 1655 ) .  
 
III.  Przedmiot zamówienia: 

 
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów mięsnych , wędliniarskich i drobiarskich 

w okresie 12 miesięcy  : 
Część I – artykuły mięsne i wędliniarskie  kody CPV   15-10-00-00-9      
Część II – artykuły drobiarskie                   kod CPV     15-11-20-00-6   

          
 
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczne określone zostały w 

załączniku NR 1do niniejszej specyfikacji tj. w formularzu ofertowym. 
 

IV.  Termin wykonania zamówienia: 
 
Zamówienie w części I i II realizowane będzie od dnia: 01.01.2010 r. do dnia: 31.12.2010r. 
 
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 
spełniania tych warunków : 

 

1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy : 

− nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 

zamówień publicznych ( Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ) 

-spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2007r. Nr 223, 

poz. 1655 ) 

 
2. Wymagania stawiane wykonawcy : 
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− 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. 

Sposób dokonania oceny spełniania wymaganych warunków :  

- przy dokonaniu oceny spełniania warunków zamawiający będzie kierował się regułą : 

"spełnia albo nie spełnia ", 

− niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z 

postępowania; ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

Zamawiający na podst. art 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień 

publicznych wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub 

dokumentów, o których mowa w art.25 ust. 1 lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo 

którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy, 

lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie , 

chyba,że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby 

unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia  i dokumenty 

powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz 

spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez 

zamawiającego nie później niż w dniu w którym upłynął termin składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert. 



4 

Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców w przypadkach określonych w art. 24 

ustawy Prawo zamówień publicznych. Ofertę wykonawcy wykluczonego uważa się za 

odrzuconą. 

 

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie 
przedłożonych dokumentów i oświadczeń. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy: 
 
− z którymi w ciągu ostatnich 5 lat przed wszczęciem postępowania Zamawiający nie 

rozwiązał umowy z powodu jej nienależytego wykonania ( zła jakość dostarczanych 
towarów, nieodpowiadające smakiem mieszkańcom Domu walory smakowe dostarczanych 
towarów). 

2. Nie spełnienie któregoś ze wskazanych wyżej warunków i wymogów skutkować będzie 
odrzuceniem oferty. 
 
3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie 
przedłożonych dokumentów i oświadczeń 
 

V.  Celem potwierdzenia  spełnienia warunków,  stawianych  oferentom  przez 
zamawiającego oraz dla uznania formalnej poprawności oferta musi zawierać 
następujące dokumenty : 

 
Lp:   Nazwa dokumentu: Warunek do spełnienia  

Nr załącznika 
do SIWZ 

1 Formularz ofertowy Formularz  ofertowy  zawierający 
dane wymagane w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia 

Nr 1 

2 Oświadczenie z art. 24 o 
niewykluczeniu 

Oświadczenie o niewykluczeniu z 
postępowania 

Nr 2 

3 Oświadczenie z art. 22 ust.1 o 
uprawnieniu do wykonania 
zamówienia 

Wypełnianie warunków określonych 
w art.22 ust.1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych 

Nr 3 

4 Oświadczenie o zapoznaniu się z 
warunkami przetargu 

Wykonawca zobowiązany jest do 
złożenia oświadczenia o zapoznaniu 
się z warunkami przetargu i wzorem 
umowy 

Nr 4 

5 Oświadczenie o nie zaleganiu w 
płatnościach wobec  organu 
podatkowego, ZUS/KRUS oraz 
Gminy 

Wykonawca zobowiązany jest do 
złożenia oświadczenia,  że nie zalega 
z opłacaniem podatków, opłat oraz 
składek na ubezpieczenie zdrowotne 
lub społeczne, lub  że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty 
zaległych płatności lub wstrzymanie 
w całości wykonania decyzji 

Nr 5 

6 Oświadczenie o wykonaniu 
dostaw na własny koszt, 
własnymi środkami transportu i 
dobrej jakości 

Wykonawca zobowiązany jest do 
złożenia oświadczenia  o wykonaniu 
dostaw na własny koszt, własnymi 
środkami transportu i dobrej jakości 

Nr 6 

7 Wzór umowy Wykonawca zobowiązany jest do 
złożenia podpisanego wzoru umowy. 

 Nr 7a 
 Nr 7b 

8 Aktualny odpis z  właściwego 
rejestru ( + ewentualne 

Aktualny odpis z  właściwego rejestru 
albo aktualne zaświadczenie o wpisie 
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pełnomocnictwa dla osób 
reprezentujących oferenta) 

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 

9 Wykaz zrealizowanych 
zamówień 

Wykonawca zobowiązany jest do 
złożenia podpisanego wykazu 
zrealizowany zamówień o podobnym 
charakterze w ciągu ostatnich 3 lat 

 

 
Wskazane dokumenty mogą być doręczone w formie oryginałów lub kserokopii 

poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania 

oferenta. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginałów lub notarialnie 

potwierdzonych kopii dokumentów. 

VI.  Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami: 

1. Wyjaśnienia dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia udzielane będą  z 
zachowaniem zasad określonych w ustawie prawo zamówień publicznych (art. 38). 

2. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie. Oświadczenia, wnioski, 
zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą telefaksu  uważa się za złożone w 
terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie 
potwierdzona pisemnie. 

3. Do kontaktu z Oferentami upoważniona jest Pani Małgorzata Podlewska  

  tel. 044 647-51-72 od poniedziałku do piątku w godz. 7ºº- 15ºº. 

 
VII. Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od terminu składania ofert. 

 
VIII.  Opis sposobu przygotowania ofert: 

− Oferenci mogą składać oferty dotyczące obydwu Części postępowania jak również 
dotyczącą wyłącznie Części I lub  Części II . 

− Oferenci zobowiązani są przedstawić ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

− Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
− Oferta (wraz z załącznikami) musi być napisana czytelnie, w języku polskim (wskazany jest 

maszynopis lub wydruk komputerowy). 
− Oferta (wraz z załącznikami) musi być podpisana przez osobę upoważnioną 

do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji oferenta określoną w rejestrze 
handlowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej firmy oferenta 
(ewentualne pełnomocnictwa tych osób). Jeżeli podpis osoby upoważnionej nie zawiera 
imienia i nazwiska należy uzupełnić go pieczęcią imienną. 
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− Wszystkie strony oferty, w kolejności wskazanej w formularzu ofertowym, powinny być 
spięte (zszyte) w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty. 

− Każda strona oferty powinna być opatrzona kolejnym numerem (zamawiający nie wymaga 
numeracji stron czystych). 

− Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane 
własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. 

− Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący 
zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu 
otwarcia ofert. W celu umożliwienia zamawiającemu zwrotu oferty bez jej otwierania, 
ofertę należy umieścić i zamknąć w pojedynczej kopercie. 

− Koperta ma być zaadresowana według poniższego wzoru: 
 
< NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO, ADRES, SIEDZIBA > 
OFERTA W < TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO > 
NA < DOSTAWA ARTYKUŁÓW MIĘSNYCH ,WĘDLINIARSKICH I DROBIARSKICH  > 

Koperta winna być ostemplowana w miejscach zaklejenia i w lewym górnym rogu 
pieczęcią oferenta 
 

IX.  Miejsce i termin składania ofert: 
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego: 
Dom Pomocy Społecznej 
ul. Żwirki nr domu 5/7 nr pokoju 18 
 97- 300  Piotrkowie Tryb.   
nie później niż do dnia 09.12.2009r. do godziny 10:00 lub przesłać pocztą (list polecony) na 
powyższy adres  w tym samym terminie ( data wpływu do zamawiającego). 
 
2. Oferty, które wpłyną do ZAMAWIAJĄCEGO po wyznaczonym terminie składania ofert 

będą odsyłane bez otwierania. 
 

3. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpią okoliczności wskazane w art. 89 ust. 1 ustawy 
prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655). 
 

4. Otwarcie ofert nastąpi dnia 09.12.2009r. o godzinie 10:30 w siedzibie zamawiającego: 
w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Żwirki 5/7 w pokoju nr 18 . 
5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Komisja podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 
realizację zamówienia. 
6. Podczas otwarcia kopert z ofertami zamawiający poda imię i nazwisko, nazwę ( firmy ) oraz 
adres ( siedzibę ) wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także cenę oferty. 
7. Oferenci mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności 
oferenta przy otwieraniu ofert, zamawiający prześle oferentowi protokół z sesji otwarcia ofert 
na pisemny wniosek oferenta. 
 
X. Opis sposobu obliczania ceny: 

1. Wykonawca zobowiązany jest obliczyć cenę oferty na podstawie przedmiotu zamówienia, 
ujmując wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia oraz wszystkie koszty wynikające 
z realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie ze specyfikacją i umową. 
2. Cena ofertowa powinna być podana następująco : 
     Część I i II postępowania : 
- cena neto ( bez VAT ) 
- stawka i  kwota podatku od towarów i usług (VAT ) 
− cena brutto 
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3.Do porównania ofert będzie brana pod uwagę  : 
 
1. Część I postępowania – łączna wartość brutto zawarta w formularzu ofertowym  

załącznik Nr 1 do SIWZ  Część I - punkt 1 stanowić będzie podstawę  porównania ofert. 
Cena brutto (z VAT ) oferty musi być podana cyfrowo i słownie, wyrażona w złotych 
polskich. 

2. Część II postępowania – łączna wartość brutto zawarta w formularzu ofertowym  
załącznik Nr 1 do SIWZ  Część II - punkt 1 stanowić będzie podstawę  porównania ofert. 

         Cena brutto (z VAT ) oferty musi być podana cyfrowo i słownie, wyrażona w złotych   
         polskich. 

4. Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w sposób określony w art 87 
ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

 
XII.  Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone w złotych   
polskich. 

 
XIII.  Przy wyborze ofert zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 

1.  Do oceny ofert zakwalifikowanych jako nieodrzucone zamawiający przyjął kryterium 
określone w ogłoszeniu do przetargu wraz ze wskazaniem jego znaczenia.  

2. Sposób oceny ofert  - opis kryterium : 

Część I postępowania :  

  ●CENA – 100%, sposób oceny : Minimalizacja 

Część II postępowania  : 

● CENA – 100%, sposób oceny : Minimalizacja 
 

3. Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o przedstawione wyżej kryteria 
osobno dla I Części postępowania i osobno dla II Części postępowania.  

 
Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez 
oferentów w zakresie powyższych kryteriów. 

 
 

 W toku badania i oceny ofert zamawiający na podstawie art 87 ust 1 Prawo zamówień 
publicznych   może żądać od oferenta pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. 
W przypadku wątpliwości, zamawiający w celu ustalenia czy oferta zawiera rażąco niska cenę 
w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do wykonawcy o udzielenie w określonym 
terminie wyjaśnień dotyczących elementów mających wpływ na wysokość ceny ( art. 90 
ustawy Prawo zamówień publicznych ) 
 
Zamawiający odrzuci oferty w przypadkach określonych w art. 89 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 
 
Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały 
złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie oferentów którzy złożyli oferty, do 
złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy składający oferty dodatkowe 
nie mogą zaoferować cen wyższych niż w złożonych ofertach.       
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Zamawiający udzieli zamówienia oferentowi (lub oferentom ), którego oferta odpowiada 
wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako 
najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru osobno dla Części I i Części II.   

Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane  
w art. 93 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655) 

XIV.  Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w 
celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: 

1. O dokonaniu wyboru oferty lub unieważnieniu postępowania zamawiający powiadomi 
niezwłocznie wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając 
nazwę i siedzibę wykonawcy, którego oferta została wybrana,oraz wartość brutto oferty. 

2. Ogłoszenie zawierające informację o wybranej ofercie zostanie wywieszone na tablicy 
ogłoszeń w siedzibie zamawiającego.  

3. Umowę z wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, zamawiający podpisze  
po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników postępowania, jednak nie później niż 
przed upływem terminu związania ofertą. 

 
XV. Istotne postanowienia umowy: 

 
Istotne postanowienia umowy określa wzór umowy : 
− do Części I – stanowiący załącznik do niniejszej specyfikacji nr 7a 
− do Części II – stanowiący załącznik do niniejszej specyfikacji nr 7 b 
 

−  Zamówienia uzupełniające  : 
 
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). 

 
1.  Zamówienia częściowe : 
 
     Oferenci mogą składać oferty dotyczące obydwu części postępowania jak również 
dotyczące wyłącznie Części I lub Części II. 
 
2.  Oferty wariantowe : 
         
     Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 
 
XIX. Środki ochrony prawnej : 
  
     Wykonawcy przysługują środki odwoławcze przewidziane w dziale VI ustawy – Prawo 
zamówień publicznych ( Dz.U. Z 2007r.Nr 223, poz. 1655). 
 
 
 
XX. Postanowienia końcowe : 
 
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy PZP i 
KC. 
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Załącznikami do niniejszej SIWZ są następujące druki: 

Zał. Nr 1 Formularz ofertowy - druk

Zał. Nr 2 Oświadczenie z art. 24 o niewykluczeniu - druk

Zał. Nr 3 Oświadczenie z art. 22 ust.1 o uprawnieniu do udzielenia zamówienia -
druk 

Zał. Nr 4 Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu - druk 

Zał. Nr 5 Oświadczenie o nie zaleganiu w płatnościach wobec  organu 
podatkowego, ZUS/KRUS oraz Gminy- druk 

Zał. Nr 6 Oświadczenie o wykonaniu dostaw na własny koszt, własnymi środkami 
transportu i dobrej jakości- druk 

Zał. Nr 7a Umowa   - wzór – część I postępowania 

Zał. Nr 7b  Umowa – wzór – część II postępowania

 

 

 


