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DZIENNY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ 
ul. Wojska Polskiego 127 

W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM 
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
dla przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej wartości zamówienia 
określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 
1655, z późn. zm.). 

kod CPV – 15.10.00.00-9 
 /przedmioty dodatkowe: kod CPV – 15113000-3, 15131130-5, 15111100-0, 15112100-7/ 

 
1. Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wojska Polskiego 

127, zwane dalej "Zamawiającym", ogłasza przetarg nieograniczony na „sukcesywną 
dostawę artykułów mięsnych, wędliniarskich i drobiowych dla Dziennego Domu 
Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim przez okres 12 m-cy”. 

2. Zamówienie obejmuje sukcesywną dostawę artykułów mięsnych, wędliniarskich                
i drobiowych dla Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim przez 
okres 12 m-cy. 

 Postępowanie składa się z dwóch części tj: 
     Część I: sukcesywna dostawa artykułów mięsnych i wędliniarskich przez okres 12 m-cy 
 Część II: sukcesywna dostawa artykułów drobiowych przez okres 12 m-cy 
 Szczegółowy zakres dostawy zawarty jest w projekcie umowy i opisie przedmiotu 

zamówienia, stanowiącym załączniki nr 2a, 2b i 5 do Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia. 

2.  Zamawiający informuje, iż przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających,  
o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6,7 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3. Zamówienie należy realizować w terminie 12 miesięcy od dnia popisania umowy tj. 
01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. 

4. Cena określona przez Wykonawcę w ofercie będzie obowiązywać przez okres ważności 
umowy.  

5. Ofertę należy składać w siedzibie Zamawiającego – Dziennego Domu Pomocy Społecznej  
w Piotrkowie Tryb., ul. Wojska Polskiego 127 nr 1 (Księgowość) w terminie do dnia 
09.12.2009 r. do godz. 1000. 
Wykonawcy związani będą złożoną ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu 
składania ofert. 

6. Uprawnieni do kontaktów z Wykonawcami są: 
pani Ewa Szczęsna nr tel. (44) 646-14-87 w godz. 800- 1400 w dniach od poniedziałku do 
piątku. 
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Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Wykonawcy przekazują 

Zamawiającemu pisemnie. Zamawiający dopuszcza również przekaz w/w dokumentów 

oraz informacji drogą elektroniczną, pod warunkiem niezwłocznego ich potwierdzenia 

pisemnie. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje winny być kierowane 

na nr faksu (44 )646-14-87 lub na adres e-mail: ddps_zus@om.pl 

Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie dotyczące wszelkich 

wątpliwości związanych ze SIWZ, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując 

swoje zapytania na piśmie pod adres: Dziennego Domu Pomocy Społecznej 97-300 

Piotrków Trybunalski, ul. Wojska Polskiego 127. Zapytania mogą być składane faksem 

pod numer (44 )646-14-87 lub na adres e-mail: ddps_zus@om.pl pod warunkiem 

niezwłocznego potwierdzenia treści zapytania na piśmie (np. przesłania własnoręczne 

podpisanego oświadczenia pocztą). 

Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane                  

z prowadzonym postępowaniem pod warunkiem, że zapytanie zostanie złożone                 

w siedzibie Zamawiającego nie później niż na 6 dni Przed terminem składania ofert.   

      Treść wyjaśnienia zostanie przekazana jednocześnie wszystkim Wykonawcom, którym 

doręczono SIWZ bez wskazania źródła zapytania. 

7.  Opis sposobu przygotowania oferty: 

a) Wykonawca przedkłada ofertę na załączonym druku oferty (załącznik nr 1 SIWZ). 

Cena określona przez Wykonawcę w ofercie winna obejmować koszty dostaw, które 

są wyszczególnione w punkcie 2 SIWZ. 

b) Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę dotyczącą danej części zamówienia. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych (oferty wariantowe 

podlegają odrzuceniu). 

c) Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, na dowolną część zamówienia. 
Liczba części: 2. 

d) Wykonawca składa ofertę z wszystkimi niezbędnymi do jej ważności dokumentami  
w zamkniętej kopercie posiadającej nazwę i adres  Wykonawcy, a także oznaczenie:  
Dla części I zamówienia: 

 „Oferta w sprawie przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę mięsa i wędlin 
przez okres 1 roku. Część I” 
Dla części II zamówienia: 

 „Oferta w sprawie przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę drobiu przez 
okres 1 roku. Część II.”. 

e) Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze 

lub inną techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy 

na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. 
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f) Wszystkie strony oferty wraz z dokumentami należy ponumerować i spiąć w sposób 

uniemożliwiający dekompletację. Wszelkie zmiany lub poprawki w tekście oferty 

muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. 

g) Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania. 

h) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty,                    

z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

i) Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do 

złożonych ofert pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie         

o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert 

(powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad 

jak składana oferta tj. w kopercie, odpowiednio oznakowanej z dopiskiem 

„ZAMIANA”; koperty oznakowane z dopiskiem „ZAMIANA” zostaną otwarte przy 

otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu 

poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty). 

j) Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się  

z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia – wg takich samych 

zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek - z napisem na kopercie „WYCOFANIE” 

Koperty oznakowane w ten sposób otwierane w pierwszej kolejności po stwierdzeniu 

poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami; 

koperty ofert wycofanych nie będą otwierane. 

k) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. w konsorcjum).  

W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania: 

- w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy                       

z przedsiębiorców wchodzący w skład konsorcjum oddzielnie musi udokumentować, 

że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1-9 ustawy Prawo 

zamówień publicznych 

- oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawne zobowiązywała wszystkich 

wykonawców występujących wspólnie, 

- wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do 

reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie 

przedmiotowego zamówienia publicznego. Umocowanie może wynikać z treści 

umowy konsorcjum lub zostać przedłożone oddzielnie wraz z ofertą (treść 

pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania). 
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Wszelkie korespondencje oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie                       

z pełnomocnikiem (liderem). Wypełniając formularz ofertowy, jak również inne 

dokumenty powołujące się na „Wykonawcę”, w miejscu „np. nazwa i adres 

wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających się    

o udzielenie zamówienia, a nie pełnomocnika, 

       - jeżeli oferta wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, 

Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 

   8. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące 

warunki: 

a) spełniają warunki wymienione w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) 

b) będą realizować przedmiotowe zamówienie sukcesywnie w okresie 12 miesięcy od 

podpisania umowy tj. 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. 

      c) zapoznali się z projektem umowy i nie wnoszą zastrzeżeń co do jej treści i akceptują 

warunki w niej zawarte, 

     d) udokumentują, że w ciągu ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia niniejszego 

postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy – w tym okresie, wykonali minimum 1 porównywalną dostawę artykułów 

żywnościowych. 

tj. dla części I: 

Za wykonanie porównywalnych dostaw uważa się: 

- zrealizowane prawidłowo, porównywalne zamówienie odpowiadające swoim 

rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, polegający na 

dostawie mięsa i wędlin przez okres jednego roku co najmniej o wartości min. 40 tys. zł 

brutto (jest to zsumowana w okresie 1 roku, wartość brutto sukcesywnych dostaw mięsa 

i wędlin, u jednego Zamawiającego) 

tj. dla części II: 

Za wykonanie porównywalnych dostaw uważa się: 

- zrealizowane prawidłowo, porównywalne zamówienie odpowiadające swoim 

rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, polegający na 

dostawie drobiu co najmniej o wartości min. 12 tys. zł  – (jest to zsumowana w okresie 

1 roku, wartość brutto sukcesywnych dostaw drobiu, u jednego Zamawiającego) 

e) dostarczą artykuły żywnościowe pojazdami przystosowanymi do przewozu  artykułów 

żywnościowych łatwo psujących się, we własnym zakresie i na własny koszt. 
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f) dostawa artykułów żywnościowych nastąpi w terminie dwóch dni od daty złożenia 

zamówienia przez Zamawiającego 

g) dostarczą artykuły żywnościowe dobrej jakości odpowiadający polskim normom 

żywnościowym. Stosują  system HACCP  (certyfikat wydany przez jednostkę 

certyfikującą lub zaświadczenie Państwowego Lekarza Weterynarii).  

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie 

spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach 

wyszczególnionych w pkt 9 niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi 

wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.  

Niespełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem 

Wykonawcy z postępowania. 

 9. Wykaz dokumentów niezbędnych do złożenia prawidłowej oferty: 

1/ wypełniony i podpisany formularz oferty (załącznik nr 1 SIWZ), na którym znajdują się 

oświadczenia dotyczące: SIWZ, terminu wykonania, spełniania warunków wymienionych 

w art. 22 ust. 1 (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.), 

poniesienia kosztów transportu, oświadczenie dot. jakości i polskich norm żywieniowych, 

w tym posiadaniu  HACCP, akceptacji projektu umowy. 

2/ oświadczenie Wykonawcy o nie zaleganiu z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na 

ubezpieczenie zdrowotne i społeczne (załącznik nr 3 SIWZ),  

3/ dla części I:  

 - wykaz zrealizowanych w okresie ostatnich trzech lat dostaw mięsa i wędlin, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, dostaw porównywalnych                  

z przedmiotem zamówienia (załącznik nr 4 SIWZ).  

     Wykaz dot. części I winien zawierać: wartość w złotych dostarczonych mięsa i wędlin. 

Wykaz winien zawierać ponadto: datę rozpoczęcia i datę zakończenia realizacji 

zamówienia oraz nazwę, siedzibę wraz z numerem telefonu Zamawiającego. 

     dla części II:  

 - wykaz zrealizowanych w okresie ostatnich trzech lat dostaw drobiu, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, dostaw porównywalnych                 

z przedmiotem zamówienia (załącznik nr 4 SIWZ).  

     Wykaz dot. części II winien zawierać: wartość brutto złotych sukcesywnie dostarczonego 

drobiu. Wykaz winien zawierać ponadto: datę rozpoczęcia i datę zakończenia realizacji 

zamówienia oraz nazwę, siedzibę wraz z numerem telefonu Zamawiającego. 



 6

4/ aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego albo aktualne zaświadczenie o wpisie do 

ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert 

5/ wykaz podwykonawców, którzy będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia (załącznik 

nr 6 SIWZ). 

Przedkładając dokumenty wymienione w pkt. 9, Wykonawca winien mieć na uwadze, iż 

Zamawiający wyklucza z postępowania Wykonawcę, jeżeli stwierdzi, iż dostarczone przez 

Niego informacje są nieprawdziwe.  

Wymagane przez Zamawiającego dokumenty i oświadczenia winny być złożone w formie 

oryginałów lub wyraźnej, czytelnej kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem 

przez Wykonawcę. 

Dostawcy mogą składać wszystkie wykazy, informacje czy oświadczenia także na 

własnych drukach pod warunkiem, że będą one opracowane według schematu druków 

załączonych do niniejszej specyfikacji.  

     Na pisemną prośbę Wykonawcy dołączoną do oferty, oryginały dokumentów zostaną 

zwrócone w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu pod warunkiem dołączenia do 

oferty ich kserokopii. 

  10. Przed ostatecznym terminem składania ofert Zamawiający może wprowadzić zmiany          

w SIWZ. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana zostanie przesłana do 

wszystkich Wykonawców i zamieszczona na stronie internetowej www.piotrkow.pl. 

  11. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: 

     - cena ofertowa – 100 %  

   Cena oferty zostanie przeliczona na punkty zgodnie ze wzorem (Cn/Cb) x 100 pkt, gdzie 

Cn – najniższa  cena spośród ofert nieodrzuconych, Cb – cena oferty rozpatrywanej. Cenę 

oferty należy obliczyć  uwzględniając zakres określony w opisie zamówienia.  

  12. Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć w dniu  

09. 12.2009 r. o godz. 1030 do siedziby Zamawiającego (pok. nr. 3 – świetlica) , po czym 

ogłosi nazwy i adresy Wykonawców, ceny ofertowe, okresy gwarancji i terminy 

wykonania zamówienia. 

  13. Zamawiający oceni i porówna tylko te oferty, które zostaną sporządzone zgodnie  

z wymaganiami niniejszej Specyfikacji. 

  14. Zamawiający przyzna kontrakt Wykonawcy, którego oferta została: 

        a/ określona jako zgodna i spełnia wymagania Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia,  

        b/ uznana została jako najkorzystniejsza. 
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  15. O wyniku przetargu Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców wskazując 

nazwę i siedzibę tego, którego ofertę wybrano oraz cenę. Wybrany Wykonawca zostanie 

powiadomiony o terminie zawarcia umowy. Ogłoszenie o wynikach przetargu zostanie 

ponadto wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Dziennego Domu Pomocy Społecznej             

w Piotrkowie Tryb. ul. Wojska Polskiego127, a także na stronie internetowej 

www.piotrkow.pl. 

 16. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 7 dni od 

dnia ogłoszenia o wyniku przetargu, nie później jednak niż przed upływem terminu 

związania ofertą. 

      Istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy, 

zawiera projekt umowy, stanowiący załącznik. nr 2 niniejszej SIWZ. 

   17. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych 

oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu 

od chwili ich otwarcia. 

   18. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego. 

    Wykonawcom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać 

uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień 

publicznych przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

Wykonawca ma prawo złożyć protest w terminie 7 dni od dnia, w którym powziął lub mógł 

powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia,                      

z zastrzeżeniem, iż protest dotyczący treści ogłoszenia lub postanowień SIWZ może zostać 

wniesiony w terminie 7 dni od dnia publikacji ogłoszenia w BZP lub zamieszczenia SIWZ 

na stronie internetowej.  

  Protest wniesiony po terminie lub wniesiony przez osobę nieuprawnioną Zamawiający 

odrzuca bez rozpatrywania. Protest musi być wniesiony na piśmie i umotywowany. 

  Protest winien wskazywać: 

  - oprotestowaną czynność albo zaniechanie Zamawiającego, 

  - żądanie Protestującego, 

  - zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających 

wniesienie protestu.  

 Wniesienie protestu możliwe jest tylko przed zawarciem umowy w sprawie zamówieni 

publicznego.  
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  Zamawiający rozstrzyga jednocześnie wszystkie protesty dotyczące: 

    - treści ogłoszenia, 

    - postanowień SIWZ 

    - wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia ofert           

i wyboru najkorzystniejszej oferty w terminie 10 dni od upływu ostatniego z terminów na 

wniesienie protestu. Protest inny niż wyżej wymieniony zamawiający rozstrzyga                

w terminie 10 dni od daty jego wniesienia. Brak rozstrzygnięcia protestu w w/w terminie 

uważa się za jego oddalenie. 

 Odwołanie przysługuje od rozstrzygnięcia protestu: 

  - wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki i zapytania o cenę, 

 - opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu 

 - wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, 

 - odrzucenia oferty. 

 Odwołanie wnosi się do Prezesa UZP w terminie 5 dni, jednocześnie przekazując kopię 

treści odwołania zamawiającemu. 

19. Zamawiający nie przewiduje w niniejszym postępowaniu: przeprowadzenie aukcji 

elektronicznej, wniesienia wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

20. W pozostałych sprawach nie uregulowanych niniejszą Specyfikacją obowiązują przepisy 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. 

U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, zmiana Dz. U. z 2008 r. Nr 171, poz. 1058) 

 

ZATWIERDZIŁ: 
 

 
SPIS ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ 

Załącznik nr 1. Formularze ofertowe(osobno dla części I i II).. 

Załącznik nr 2a i 2b. Projekt umowy. 

Załącznik nr 3. Oświadczenie w zakresie podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne. 

Załącznik nr 4. Wykaz zrealizowanych zamówień (osobno dla części I i II). 

Załącznik nr 5. Opis przedmiotu zamówienia 

Załącznik nr 6. Wykaz podwykonawców. 

 
 

Piotrków Tryb., dnia 01.12.2009 r. 


