SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SIWZ)
Nr sprawy KP-341-2/2017

Zamawiający
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ „ZACISZE”

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej
kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy pzp

Nazwa zamówienia:

Dostawa żywności na potrzeby Domu Pomocy Społecznej „Zacisze”
z podziałem na 9 pakietów (części).

Rodzaj zamówienia:

dostawa

Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
Biuletyn Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 16.11.2017r. pod nr 617414-N-2017
Siedziba Zamawiającego: tablica ogłoszeń w dniu 16.11.2017r.
Na własnej stronie internetowej: www.biuletyn.abip.pl/dpszacisze w dniu 16.11.2017r.

Specyfikacja istotnych Warunków Zamówienia udostępniona jest na stronie internetowej :
www.biuletyn.abip.pl/dpszacisze
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Katowice, 16.11.2016r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SIWZ)

CZĘŚĆ I
OBLIGATORYJNE POSTANOWIENIA SIWZ
1. Nazwa oraz adres Zamawiającego.
Dom Pomocy Społecznej „Zacisze”
40-695 Katowice, ul. Traktorzystów 42
Telefon/faks: 32 20 25 432 / 32 20 28 791
Adres e-mail: dps_zacisze.przetargi@wp.pl
Godziny urzędowania od 07:00 do 15:00
NIP: 634 18 90 179, Regon: 000686641
2. Tryb udzielenia zamówienia.
Trybem udzielenia zamówienia jest przetarg nieograniczony, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29
stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z zm.),
zwaną dalej ustawą pzp .
3. Opis przedmiotu zamówienia.
3.1 Nazwa zamówienia: Dostawa żywności na potrzeby Domu Pomocy Społecznej „Zacisze”
z podziałem na 9 pakietów (części).
3.2 Zakres zamówienia: Dostawa żywności na potrzeby Domu Pomocy Społecznej „Zacisze”
z podziałem na 9 pakietów (części) tj:
Pakiet nr 1 – Dostawa mięsa wołowego i wieprzowego (KOD CPV: 15110000-2)
Pakiet nr 2 – Dostawa drobiu (KOD CPV: 15112000-6)
Pakiet nr 3 – Dostawa wędlin (KOD CPV: 15131130-5)
Pakiet nr 4 – Dostawa mrożonek (KOD CPV : 15331100-8)
Pakiet nr 5 – Dostawa nabiału, dżemów, oleju, tłuszczy zwierzęcych i roślinnych oraz
konserw (KOD CPV: 15500000-5 produkty mleczarskie 15332290-3 dżemy
15400000-2 olej i tłuszcze)
Pakiet nr 6 – Dostawa pieczywa (KOD CPV: 15811000-6)
Pakiet nr 7 – Dostawa różnych artykułów spożywczych (KOD CPV 15800000-6)
Pakiet nr 8 - Dostawa ryb (KOD CPV: 15200000-0)
Pakiet nr 9 – Dostawa jaj (KOD CPV: 03142500-3)
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3.3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 – odpowiednio do
pakietu.
3.4 Wykonawcy mogą składać swoje oferty na jeden lub więcej pakietów (części).
3.5 Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub
pochodzenie przedmiotu zamówienia publicznego, w domyśle, wskazaniu takiemu każdorazowo
towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Zgodnie z art. 29 ust 3 ustawy pzp Zamawiający
dopuszcza składanie ofert równoważnych i zastosowanie produktów równoważnych na cały
asortyment stanowiący przedmiot zamówienia publicznego, tj. produktów innych producentów
niż wymienione w SIWZ z zastrzeżeniem, by ich minimalne parametry jakościowe były co
najmniej takie same jak parametry i cechy produktów wskazanych w opisie przedmiotu
zamówienia publicznego. W przypadku zaoferowania asortymentu równoważnego, Wykonawca
jest zobowiązany wykazać, że oferowany przez niego produkt spełnia wymagania określone przez
Zamawiającego. Na potwierdzenie spełniania wymagań, Wykonawca przedłoży na żądanie
Zamawiającego specyfikację produktu równoważnego oferowanego przez Wykonawcę, która ma
zawierać wyszczególnione cechy charakterystyczne, potwierdzające zgodność oferowanego
asortymentu z asortymentem opisanym przez Zamawiającego (skład, wagę, gramaturę itp.).

UWAGA: Jeżeli zaoferowane artykuły będą posiadały parametry gorsze od wymaganych
w opisie przedmiotu zamówienia publicznego , Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie
art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp. Ciężar udowodnienia, że zaoferowane przez Wykonawcę artykuły
odpowiadają wymaganiom wskazanym przez Zamawiającego, spoczywa na Wykonawcy.
4. Termin wykonania zamówienia.
Wymagany termin wykonania zamówienia: sukcesywnie w ciągu 12 miesięcy wg wymagań
określonych w załączniku nr 1 - pakiety od nr 1 do nr 9 „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”,
od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r.
5. Podwykonawcy.
5.1 Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
5.2 Jeśli wykonanie zamówienia zostanie powierzone podwykonawcom Wykonawca w swojej
ofercie jest zobowiązany wskazać wykonanie której części zamówienia, zamierza powierzyć
podwykonawcom, wraz z podaniem nazwę (firmę) podwykonawców.
5.3 Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy pzp, w celu
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca jest obowiązany wykazać
zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je
w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby zamawiający powoływał się w
trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
6. Warunki udziału w postępowaniu i podstawy wykluczenia wykonawcy.
6.1 O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu,
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy pzp dotyczące:
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a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie
oświadczenia o spełnianiu warunków udziału.
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie
oświadczenia o spełnianiu warunków udziału.
c) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie
oświadczenia o spełnianiu warunków udziału.
6.2 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na
podstawie art. 24 ust.1 pkt 12- 23 ustawy pzp.
6.3 Ponadto Zamawiający wykluczy wykonawcę na podstawie przesłanek określonych w art. 24 ust.
5 pkt 1 – 8 ustawy pzp j.n.
a) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego
majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015
r. — Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz.
615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł
układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia
wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w
trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. — Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz.
233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);
b) jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 14, uprawnione do reprezentowania
wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 z:
a. zamawiającym,
b. osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,
c. członkami komisji przetargowej,
d. osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a — chyba że jest możliwe
zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie
wykonawcy z udziału w postępowaniu;
c) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w
szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie
wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą
stosownych środków dowodowych;
d) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym
stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą
z zamawiającym, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;
e) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom
pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę
aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych;
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f) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki
w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa
w pkt 5;
g) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków
wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów
o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000
złotych;
h) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków
dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał
płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z
odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

7. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.
7.1 Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie
oświadczeń stanowiących załączniki 3 i 4 do niniejszej SIWZ.
Sposób oceny spełniania warunków wymaganych od wykonawców będzie zgodny z formułą
SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.
7.2 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części,
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim
stosunków prawnych.
7.3 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu
do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
7.4 Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne
lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez
wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec
tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. I pkt 13-23 i ust. 5.
7.5 Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę
poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za
nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
7.6 W przypadku gdy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na
zasadach określonych w art. 22a ustawy pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami
w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego , w celu oceny czy
stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich
zasobów, zamawiający wymaga od wykonawcy, przedłożenia dokumentów, które określają
w szczególności:
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a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia publicznego;
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w
postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje
dostawy, których wskazane zdolności dotyczą.
8. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu.
8.1 W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w art. 25a ust. 1 ustawy pzp
Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania zobowiązany jest załączyć oświadczenie
wg wzoru na załączniku nr 3 do SIWZ.
8.2 W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do
wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których
mowa w art. 25a ustawy pzp składają oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, wg wzoru
na załączniku nr 4 do SIWZ.
8.3 Ponadto Zamawiający wymaga przedłożenia przez Wykonawcę wypełnionego formularza
ofertowego (załącznik nr 2)
8.4 Zamawiający zastosuje procedurę, której mowa w art. 24aa ust.1 ustawy PZP. Zamawiający
najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy, Wykonawca, którego oferta została
oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postepowaniu
9. Oferty wspólne.
9.1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. jako konsorcjum, spółka
cywilna).
9.2 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanowią pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
9.3 Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem
(liderem konsorcjum).
9.4 Jeżeli oferta Wykonawców, wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, została
wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia
publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
9.5 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcjum lub spółka cywilna)
składają dokumenty lub oświadczenia, z których treści wynikać będzie, że razem/łącznie
spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 25a ust. 1 ustawy pzp - dot.
zał. nr 3 do SIWZ.
9.6 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcjum lub spółka cywilna)
składają oddzielnie oświadczenia o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 25a ust. 1
ustawy pzp - załącznik nr 4 do SIWZ.
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10. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z Wykonawcami.
10.1.1 Sposób porozumiewania się z Wykonawcami. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a
Wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem Zamawiającego za pośrednictwem operatora
pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012r.
poz. 1529 oraz z 2015r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu
usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013r. poz. 1422, z 2015r. poz. 1844 oraz z 2016r. poz. 147
i 615)
Nr faksu: 32 20 28 791
E-mail: dps_zacisze.przetargi@wp.pl
10.1.2 W przypadku wezwania przez Zamawiającego do złożenia, uzupełnienia lub poprawienia
oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw w trybie art. 26 ustawy, oświadczenia,
dokumenty lub pełnomocnictwa należy przedłożyć (złożyć/uzupełnić/poprawić) w formie
wskazanej przez Zamawiającego w wezwaniu. Forma ta winna odpowiadać wymogą
wynikającym ze stosownych przepisów.
10.1.3 W przypadku przesyłania wniosków i informacji drogą elektroniczną należy w temacie
e-maila wpisać: „nr sprawy 341-2/17 ” co ułatwi stronom identyfikację wiadomości.
10.1.4 Zgodnie z art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) odpowiedź na korespondencję zostanie udzielona
jedynie, gdy zawierać będzie następujące dane:
 imię i nazwisko osoby kierującej zapytanie, oraz nazwa firmy,
 adres (kod pocztowy, miejscowość, ulica i nr domu),
 treść pytania (określenie przedmiotu sprawy).
10.2 Pytania i odpowiedzi do SIWZ.
10.2.1 Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z
prowadzonym postępowaniem na warunkach określonych w art. 38 ustawy pzp.
10.2.2 Treść wyjaśnienia zostanie przekazana jednocześnie wszystkim Wykonawcom, którym
Zamawiający przekazał SIWZ bez wskazania źródła zapytania.
10.3 Zmiany do SIWZ.
10.3.1 W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert,
zmienić treść SIWZ.
10.3.2 Dokonaną zmianę Zamawiający przekaże niezwłocznie na stronie internetowej:
www.biuletn.abip.pl/dpszacisze
10.3.3. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest niezbędny
dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin
składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców na stronie internetowej:
www.biuletn.abip.pl/dpszacisze
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10.4 Wyjaśnienia do ofert.
W toku oceny i badania ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień
dotyczących treści złożonej ofert.
11. Wymagania dotyczące wadium.
Zamawiający nie żąda zabezpieczenia wadium.
12. Termin związania ofertą.
12.1 Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.
12.2 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.
12.3 Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
13 Opis sposobu przygotowywania ofert.
13.1 Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną
trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania
Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.
13.2 Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez
osobę podpisującą ofertę.
13.3 W interesie Wykonawcy zaleca się aby ofertę złożyć w opakowaniu opisanym:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nazwa i adres Wykonawcy:
Dom Pomocy Społecznej „Zacisze”
ul. Traktorzystów 42
40-695 Katowice
OFERTA
Nr sprawy: 341-2/17
Zamawiający – ………………………………………………………………………………………………………………….
Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………………
nie otwierać przed: 27.11.2017 r. do godz. 09:30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(można wyciąć i nakleić na kopertę z ofertą)
13.4 Wszystkie dokumenty oferty powinny być złożone wewnątrz opakowania.
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13.5 W interesie Wykonawcy leży aby opakowanie oferty było zamknięte i zabezpieczone przed
otwarciem bez uszkodzenia, gwarantujące zachowanie poufności jej treści do czasu otwarcia.
13.6 W interesie Wykonawcy leży zabezpieczenie oferty przed dekompletacją więc należy zadbać aby
wszystkie strony oferty były ponumerowane a oferta była spięta lub zszyta. Zamawiający nie
bierze odpowiedzialności za kompletność ofert składających się z luźnych kartek.
13.7 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.
13.8 Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana
oferta tj. odpowiednio oznakowanych z dopiskiem „ZMIANA”.
13.9 Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy,
który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną
dołączone do oferty.
13.10 Wykonawca ma prawo wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego
powiadomienia złożonego do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Oferta,
która zostanie wycofana nie będzie otwierana przez Zamawiającego i zostanie zwrócona temu
Wykonawcy po terminie otwarcia ofert.
13.11 Informacje zawarte w ofercie stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca, nie później
niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być udostępniane, muszą być oznaczone
klauzulą: NIE UDOSTĘPNIAĆ. INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA
W ROZUMIENIU ART. 11 UST. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (tekst
jednolity Dz. U. z 2003r. nr 153 z późn. zm.) i powinny być odrębną częścią nie złączoną z ofertą
w sposób trwały.
14. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
14.1 Miejsce oraz termin składania ofert.
14.1.1 Oferty należy składać do dnia 27.11.2017r.do godz. 09:00 w siedzibie zamawiającego: Dom
Pomocy Społecznej „Zacisze” w Katowicach ul. Traktorzystów 42, pok. nr 2.
14.1.2 Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania na podstawie art.
84 ust. 2 ustawy pzp.
14.2 Otwarcie ofert.
14.2.1 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.11.2017r.o godz. 09:30 w siedzibie Zamawiającego
pok. nr 5.
14.2.2 Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
14.2.3 Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także
informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków
płatności zawartych w ofertach.
14.2.4 Informacje ogłaszane w trakcie otwarcia ofert zostaną niezwłocznie udostępnione na stronie
internetowej Zamawiającego tj. www.biuletyn.abip.pl/dpszacisze
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14.2.5 Wykonawca – zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy pzp w terminie 3 dni od dnia przekazania
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp przekazuje Zamawiającemu
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy pzp – załącznik nr 5 do SIWZ. Wraz ze złożeniem
ww. oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
15. Opis sposobu obliczenia ceny.
15.1 Cena – należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 lipca
2001r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, ze zm.).
15.2 Cenę oferty należy obliczyć jako maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy, (dotyczy każdego
pakietu) uwzględniając zakres zamówienia oraz wszelkie koszty związane z realizacją
zamówienia w danym pakiecie oraz inne mające wpływ na ostateczna cenę składniki niezbędne
do wykonania przedmiotu zamówienia. W cenie powinny być ujęte koszty transportu, dostawy i
jego ryzyka.
15.3 Cenę należy podać w zł polskich w formularzu „Formularz ofertowy” odpowiednio do pakietu.

16. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
16.1 Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert w SIWZ.
16.2 Kryterium oceny ofert jest: cena - waga 100 punktów w każdym pakiecie.
16.3 Wzór do klasyfikacji ofert w kryterium cena:

Cena najniższa oferowana brutto
Ilość punktów =

¬-------------------------------------------------- x 100 punktów
Cena badanej oferty brutto

16.4 Zamawiający dokona punktowej oceny ofert wśród ofert nieodrzuconych.
16.5 Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta w danym pakiecie, która otrzyma najwyższą ilość
punktów w tym pakiecie w wyniku zastosowania wzoru przedstawionego w pkt. 16.3 oraz
odpowiadająca wszystkim warunkom przedstawionym w niniejszej specyfikacji.
16.6 Wykonując postanowienia art.91 ust. 2a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Pzp, Zamawiający
uzasadnia , że w przedmiotowym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego zastosowano 100% ceny jako jedyne kryterium wyboru oferty z powodu iż:
przedmiot zamówienia jest dostawą powszechnie dostępną o ustalonych standardach
jakościowych i został szczegółowo opisany w SIWZ. Zamawiający opisując przedmiot zamówienia
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w SIWZ określił, że Wykonawca sporządzając ofertę zobowiązany jest w łącznej cenie brutto
oferty uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia oraz inne, mające wpływ
na ostateczną cenę składniki niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. W cenie ujęte są
koszty transportu, dostawy i jego ryzyka. Dostawa dotyczy artykułów żywnościowych i nie niesie
za sobą kosztów cyklu życia produktu, a w przypadku wystąpienia takich kosztów, są one
identyczne niezależnie od tego, jaki Wykonawca uzyska przedmiotowe zamówienie. W całym
okresie realizacji zamówienia Zamawiający nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów
związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.
16.7 Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny w stosunku do
przedmiotu zamówienia, może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie
wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

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

17.1 Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem
umowy zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu:
a) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - formularze cenowe odpowiednio do pakietu
(załącznik nr 1),
b) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp.
Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenia zamówienia, dokument ten składa
każdy z nich,
c) pełnomocnictwo podmiotów występujących wspólnie (jeżeli dotyczy),
d) oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej - załącznik nr 5 do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje
potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
w postępowaniu. Termin złożenia powyższego wskazano w rozdziale 14.2.5 SIWZ.
e) poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopie decyzji sanepidu lub inspekcji
weterynaryjnej dla środków transportu (samochodów dostawczych) przystosowanych do
przewozu artykułów spożywczych, którymi będą dowożone artykuły spożywcze, zwłaszcza
te które wymagają odpowiednio niskiej temperatury.
17.2 Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej.
17.2.1 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale 17.1 lit. b) niniejszej SIWZ
składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogłoszono jego upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
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17.2.2 Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których
mowa w pkt 8.4 zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie
Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub
oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub
miejsce zamieszkania tej osoby, z uwzględnieniem terminów wskazanych w pkt 8.4.
17.3 Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy
spełnia warunki udziału w postepowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną
spośród pozostałych ofert.

18.Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Nie będzie wymagane wniesienie zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

19.Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy.
19.1

Wzór umowy stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.

19.2

Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu w przypadkach:

a) zmiana danych Wykonawcy (np. zmiana adresu, nazwy) lub zmiana wynikająca
z przekształcenia podmiotowego po stronie Wykonawcy,
b) w przypadku wstrzymania lub zakończenia produkcji artykułów będących przedmiotem
dostawy, możliwość dostarczenia odpowiednich artykułów objętych umową, o parametrach
nie gorszych niż artykuły objęte ofertą, przy zachowaniu ceny ofertowej towaru, na
podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy pod warunkiem uzyskania zgody Zamawiającego,
c) w przypadku działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne) mogą
ulec zmianie terminy sukcesywnych dostaw objętych niniejsza umową.
d) nastąpi ustawowa zmiana wysokości podatku od towarów i usług VAT, lub w przypadku
zmian cen korzystnych dla Zamawiającego.
20 Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy.
W toku postępowania o udzielenie zamówienia w prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie
przepisy zawarte w dziale VI, art. 179 do 198g ustawy pzp.
CZĘŚĆ II
DODATKOWE POSTANOWIENIA SIWZ
1. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
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2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
3. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1
pkt. 6 ustawy pzp.
4. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego.
5.1 Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną.
5.2 Adres poczty elektronicznej: e-mail: dps_zacisze.przetargi@wp.pl
5.3 Adres strony internetowej: www.biuletyn.abip.pl/dpszacisze
6. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między
Zamawiającym a Wykonawcą.
W związku z wykonaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego nie będą prowadzone
rozliczenia w walutach obcych.
7. Postanowienia dotyczące aukcji elektronicznej.
Nie dotyczy postępowania.
8. Wysokość zwrotu kosztów postępowania
Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4
ustawy pzp.
9. Zamawiający nie wymaga i nie dopuszcza możliwości złożenia oferty w postaci katalogów
elektronicznych lub dołączenia do oferty katalogów elektronicznych.

CZĘŚĆ III
SZCZEGÓLNE POSTANOWIENIA SIWZ
Nie dotyczy
CZĘŚĆ IV
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 (plik w formacie Excel)
CZĘŚĆ V
ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ:
Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla pakietów od nr 1 do nr 9 (pliki w
formacie Excel).
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy.
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Załącznik nr 3 – Oświadczenie wykonawcy z art. 25a ustawy pzp.
Załącznik nr 4 – Oświadczenie wykonawcy z art. 25a ustawy pzp.
Załącznik nr 5 - Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo o braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej.
Załącznik nr 6 – Wzór umowy
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Załącznik nr 2
FORMULARZ OFERTOWY

Zamawiający:

Dom Pomocy Społecznej „Zacisze” w Katowicach

Nazwa przedmiotu zamówienia:

Dostawa żywności na potrzeby Domu Pomocy Społecznej
„Zacisze” z podziałem na 9 pakietów (części).

NAZWA I SIEDZIBA WYKONAWCY:
Nazwa………………………………………………………………………
Adres………………………………………………………….……………
……………………………………………………………………………..…
Tel./fax……………………………………………………………………
e-mail………………………………………………………………………
REGON..............................................………..………………
NIP ..............................................................................

NAZWISKA I FUNKCJE OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO
REPEREZENTACJI WYKONAWCY
....................................................................................
...................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................

NR REJESTRU...............................................................
NAZWA PODSTAWOWEGO BANKU

NR KONTA

....................................................................................... ……...............................................................................
.................................................................................... ....................................................................................
Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z warunkami zawartymi w dokumentacji przetargowej
w pakiecie/pakietach jak poniżej za cenę:

CENA BRUTTO
Pakiet nr 1 - Dostaw mięsa wołowego
i wieprzowego

...............................................................................PLN
słownie..........................................................................
......................................................................................
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CENA BRUTTO
..............................................................................PLN

Pakiet nr 2 - Dostawa drobiu

słownie..........................................................................
......................................................................................
CENA BRUTTO
..............................................................................PLN

Pakiet nr 3 - Dostawa wędlin

słownie..........................................................................
.....................................................................................
CENA BRUTTO
Pakiet nr 4 – Dostawa mrożonek

..............................................................................PLN
słownie..........................................................................
......................................................................................
CENA BRUTTO

Pakiet nr 5 – Dostawa nabiału, dżemów, oleju,
tłuszczy zwierzęcych i roślinnych oraz konserw

............................................................................. PLN
słownie..........................................................................
......................................................................................
CENA BRUTTO
............................................................................ PLN

Pakiet nr 6 – Dostawa pieczywa

słownie..........................................................................
......................................................................................
CENA BRUTTO
Pakiet nr 7 – Dostawa różnych artykułów spożywczych

................................................................................PLN
słownie............................................................................
........................................................................................
CENA BRUTTO

Pakiet nr 8 - Dostawa ryb

...............................................................................PLN
słownie............................................................................
........................................................................................
CENA BRUTTO
………………………………………………………………..…………PLN

Pakiet nr 9 – Dostawa jaj

słownie............................................................................
........................................................................................
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Wykonawca wykona przedmiot zamówienia przy udziale podwykonawców w następującym zakresie**
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………
** wypełnić jeżeli dotyczy, niewypełnienie powyższej pozycji będzie równoważne z faktem niekorzystania, przy w
wykonaniu przedmiotu zamówienia, z podwykonawców.

Warunki płatności: ……………………………………………………………………………………………………..……………………………….
Oświadczam(y), że jestem(śmy):


małym przedsiębiorcą,



średnim przedsiębiorcą

(zaznaczyć, jeżeli wykonawca jest małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie
działalności gospodarczej /Dz. U. z 2016 r., poz. 1829)

Oświadczam, że zapoznałem się z wzorem umowy dotyczącym przedmiotowego zamówienia publicznego i
warunki w nim zawarte akceptuję bez zastrzeżeń.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
data, podpisy i pieczęcie osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
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ZAŁĄCZNIKI DO OFERTY

1

Załącznik nr ...........
str ............
do.....................................................

2

Załącznik nr ...........
str ............
do....................................................

3

Załącznik nr ...........
str ............
do.....................................................

4

Załącznik nr ...........
str ............
do.....................................................

5

Załącznik nr ...........
str ............
do...................................................

6

Załącznik nr ...........
str ............
do......................................................

7

Załącznik nr ...........
str ............
do.....................................................

8

Załącznik nr ...........
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do.....................................................
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Załącznik nr 3
Zamawiający:
Dom Pomocy Społecznej „Zacisze”
40-695 Katowice, ul. Traktorzystów 42

Wykonawca:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (dalej jako: ustawa pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa żywności na potrzeby
Domu Pomocy Społecznej „Zacisze” z podziałem na 9 pakietów (części), prowadzonego przez Dom
Pomocy Społecznej „Zacisze” oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego
w SIWZ część I rozdz. 6.1 pkt 2

…………….…………………..…., dnia ………….……. r.
(miejscowość)

…………………………………………
(podpis)
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INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez
zamawiającego w SIWZ część I rozdz. 6.1 pkt 2, polegam na zasobach następującego/ych
podmiotu/ów:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………....…………
…………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..,
w następującym zakresie: …………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….……………………………………………………..………
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….…………………..…., dnia ………….……. r.
(miejscowość)

…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne
z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….…………………..…., dnia ………….……. r.
(miejscowość)

…………………………………………
(podpis)
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Załącznik nr 4
Zamawiający:
Dom Pomocy Społecznej „Zacisze”
40-695 Katowice, ul. Traktorzystów 42

Wykonawca:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa żywności na potrzeby
Domu Pomocy Społecznej „Zacisze” z podziałem na 9 pakietów (części), prowadzonego przez Dom
Pomocy Społecznej „Zacisze” oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 1223 ustawy pzp.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 18 ustawy pzp.

…………….…………………..…., dnia ………….……. r.
(miejscowość)

…………………………………………
(podpis)
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Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie
art. …………. ustawy pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych
w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy pzp). Jednocześnie oświadczam, że
w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy pzp podjąłem następujące środki
naprawcze:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..…………………...........…………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………….…………………..…., dnia ………….……. r.
(miejscowość)

…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję
się w niniejszym postępowaniu, tj.:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….…………………..…., dnia ………….……. r.
(miejscowość)

…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY
POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych
podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę,
adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia
z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….…………………..…., dnia ………….……. r.
(miejscowość)

………………………………………………….
( podpis )
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….…………………..…., dnia ………….……. r.
(miejscowość)

………………………………………
(podpis)
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Załącznik nr 5

Zamawiający:
Dom Pomocy Społecznej „Zacisze”
40-695 Katowice, ul. Traktorzystów 43
Wykonawca:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)
Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo o braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa żywności na potrzeby Domu Pomocy Społecznej „Zacisze” z
podziałem na 9 pakietów (części), w okresie od 01.01.2017r. do 31.01.2017r.”, prowadzonego przez
Dom Pomocy Społecznej „Zacisze” w Katowicach , działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy
oświadczam, że:
a) nie należę do grupy kapitałowej*, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy prawo zamówień
publicznych
lub
a) należę do grupy kapitałowej*, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy prawo zamówień
publicznych, w załączeniu lista podmiotów należących do tej samej grupy (zawierająca nazwę
i siedzibę podmiotu):
1) …………………………………………………………………………………………………………
2) …………………………………………………………………………………………………………
3) …………………………………………………………………………………………………………

…………….…………………..…., dnia ………….……. r.
(miejscowość)

…………………………………………
(podpis)

* niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 6

UMOWA Nr…………. /2017
(Wzór)

zawarta zgodnie z przepisami Ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2015 r.
poz. 2164 z zm.), zwaną dalej Ustawą Pzp w postępowaniu prowadzonym
w trybie przetarg nieograniczony pn.: „Dostawa żywności na potrzeby Domu Pomocy Społecznej
„Zacisze” z podziałem na 9 pakietów (części)”, pomiędzy:
Nabywcą: Miasto Katowice, ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice NIP 634 001 01 47
Odbiorcą: Dom Pomocy Społecznej „Zacisze” z siedzibą w 40-695 Katowice, ul. Traktorzystów 42
reprezentowanym przez: Krzysztofa Kołodzieja – Dyrektora
zwanym dalej Zamawiającym, a
…………………………………………………………………….………………………………………………………….………………….…….
z siedzibą ……………………………………………………………………………………………………….……………..………………….
w imieniu którego działają: ………………………………………………..…………………………………………….………..………
zwanym dalej Wykonawcą,
została zawarta umowa treści następującej:
PRZEDMIOT UMOWY:
§1
1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest dostawa żywności na potrzeby Domu Pomocy Społecznej
„Zacisze” w pakiecie:
Pakiet nr ………..-………………………………………………………………………………………………………………………..
2. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy określony
w ust. 1
3. Wykonawca będzie realizował wykonanie przedmiotu zamówienia samodzielnie / przy pomocy
podwykonawcy/ów w zakresie określonym w ofercie.
4. Przedmiot Umowy jest szczegółowo określony w załączniku nr 1 – Pakiet nr ………………
5. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony towar jest wysokiej jakości, zgodnie z obowiązującymi
normami i wymogami.
6. Żywność będąca przedmiotem zamówienia musi odpowiadać warunkom jakościowym, zgodnym
z obowiązującymi atestami, Polskimi Normami oraz prawem żywnościowym.
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7. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości zdrowotnej i trwałości dostarczonej
żywności do daty minimalnej trwałości lub terminu przydatności do spożycia określonych na
czytelnych etykietach.
8. Dostarczana żywność musi być oznakowana widocznym, czytelnym i nieusuwalnym kodem
identyfikacyjnym oraz terminem przydatności, umożliwiającym identyfikację artykułu
spożywczego z danej partii produkcyjnej, nadanym przez producenta i umożliwiające ich
identyfikowalność, zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa żywnościowego.
9. Wykonawca gwarantuje, że dostarczone produkty będą odpowiadały przepisom ustawy z 25
sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. nr 171, poz. 1225) oraz
rozporządzenia Ministra Zdrowia z 19 grudnia 2002r. w sprawie wymagań sanitarnych dotyczących
środków transportu żywności (Dz. U. z 2003r. nr 21, poz. 179).
10. Przez cały okres realizacji umowy Wykonawca musi posiadać decyzję właściwego organu Inspekcji
Weterynaryjnej lub Państwowej Inspekcji Sanitarnej dotyczącą możliwości produkcji lub obrotu
danego produktu będącego przedmiotem zamówienia.
11. Mięso, drób dostarczane będzie w zamkniętych pojemnikach plastikowych z pokrywami
posiadającymi odpowiednie atesty. Pojemniki będą czyste i nieuszkodzone.
12. Przy każdej dostawie Wykonawca przedstawi „Handlowy dokument identyfikacyjny” zgodnie
z ustawą z 16 grudnia 2005r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2006r. nr 117, poz.
127) - odpowiednio do pakietu.
13. W przypadku otrzymania żywności o niewłaściwej jakości zdrowotnej czy handlowej Zamawiający
odmówi przyjęcia i zgłosi niezwłocznie reklamację osobiście lub telefonicznie w dniu dostawy.
14. Wykonawca zobowiązuje się odebrać lub wymienić żywność nie spełniającą wymagań
jakościowych na wolną od wad, max do 6 godzin od dnia i godziny jego zgłoszenia i na własny koszt.
Wykonawca podpisuje odbiór żywności nie spełniającej wymagań.
15. Wykonawca zobowiązuje się przekazywać żywność bezpośrednio osobie upoważnionej do odbioru
i kontroli ilościowej i jakościowej. Nie dopuszcza się pozostawiania żywności przez Wykonawcę
osobom nieupoważnionym.
16. Odbiór ilościowo-jakościowy dostarczonej żywności, będzie potwierdzany przez upoważnionego
pracownika Zamawiającego.
17. Wykonawca zobowiązuje się do udostępnienia przy dostawie niezbędnych dokumentów (FV lub
innym dokumencie księgowym) w celu dokonania oceny ilościowo – jakościowej odbieranej
żywności.
TERMIN REALIZACJI
§2
1. Dostawy będące przedmiotem niniejszej Umowy realizowane będą od dnia 01.01.2018r. do
31.12.2018r.
2. Dostawy realizowane będą – zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr 1 do umowy
– pakiet nr ………….
3. Wykonawca dostarczać będzie żywność do Zamawiającego własnym środkiem transportu, na
własny koszt i ryzyko odpowiednio do pakietu tj:
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a)

pakiet nr 1- towar przywożony wg potrzeb 1 lub 2 razy w tygodniu od godz. 07:00 do godz.
09:00. Realizacja dostawy następnego dnia po złożeniu zamówienia,

b) pakiet nr 2
- towar przywożony 1 lub 2 razy w m-cu od godz. 07:00 do godz.09:00.
Realizacja dostawy następnego dnia po złożeniu zamówienia,
c) pakiet nr 3
- towar przywożony wg potrzeb 1 lub 2 razy w tygodniu od godz. 07:00 do godz.
09:00. Realizacja dostawy następnego dnia po złożeniu zamówienia,
d) pakiet nr 4
- towar przywożony wg potrzeb 1 raz w tygodniu. Realizacja dostawy
następnego dnia po złożeniu zamówienia,
e) pakiet nr 5
- towar przywożony codziennie od godz. 07:00 do godz. 07:30. Realizacja
dostawy następnego dnia po złożeniu zamówienia,
f)

pakiet nr 6
- towar przywożony od poniedziałku do soboty od godz. 07:00 do godz. 07:30.
Realizacja dostawy następnego dnia po złożeniu zamówienia,

g) pakiet nr 7
- towar przywożony 1 lub 2 razy w m-cu od godz. 07:00 do godz.09:00.
Realizacja dostawy następnego dnia po złożeniu zamówienia,
h) pakiet nr 8
i)

- towar przywożony 1 lub 2 razy w m-cu od godz. 07:00 do godz.09:00

pakiet nr 9
- towar przywożony 1 raz w tygodniu od godz. 07:00 do godz. 11:00. Realizacja
dostawy następnego dnia po złożeniu zamówienia.

4. Dostawa żywności następować będzie na podstawie zamówień składanych Wykonawcy przez
Zamawiającego telefonicznie, mailem lub osobiście. W zamówieniu Zamawiający przekaże
rodzaj i ilość zamawianej żywności jaka ma być dostarczona.

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
§3
1. Za wykonanie Umowy Wykonawcy przysługuje maksymalne wynagrodzenie brutto
w pakiecie nr ……………… : ……………………..…..…. Słownie : …….………………………………..
2. JEST TO MAKSYMALNA WARTOSĆ WYNAGRODZENIA (odpowiednio do pakietu), KTÓRA
PRZYSŁUGUJE WYKONAWCY.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 nie podlega waloryzacji w trakcie trwania umowy.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
a)

nie wykupienia ilości maksymalnej określonej w każdym pakiecie. Minimalna ilość jaką
zamawiający jest zobowiązany wykupić od Wykonawcy stanowić będzie min. 70%
w każdym pakiecie.

b)

zmian ilościowych przedmiotu zamówienia do wysokości ceny sprzedaży określonej
w umowie.

5. Z uwagi na trudność przewidzenia ilości diet w przeciągu całego roku, Zamawiający zastrzega
sobie prawo do zamiany wyszczególnionego w załączniku nr 1 do SIWZ asortymentu, na inny
o zbliżonych właściwościach (w ramach wartości umowy).
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SPOSÓB ROZLICZANIA
§4
1. Należność, o której mowa w ust. 1 § 3 Zamawiający będzie regulował na podstawie faktur za
zrealizowane dostawy, o których mowa w § 2 ust. 3 przelewem na rachunek bankowy
wskazany na fakturze w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury wystawionej przez
Wykonawcę.
2. Kwota należności zostanie każdorazowo obliczona na podstawie cen jednostkowych
określonych w załączniku nr 1 do umowy – pakiet nr …………. i ilości faktycznie dostarczonych
towarów.
3. Faktury będą wystawiane zgodnie z poszczególnymi zamówieniami i doręczane bezpośrednio
do siedziby Zamawiającego na :
Nabywca: Miasto Katowice, ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice NIP 634 001 01 47
Odbiorca: Dom Pomocy Społecznej „Zacisze” 40-695 Katowice, ul. Traktorzystów 42
4. Strony postanawiają, iż zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
§5
Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności z niniejszej umowy
na osoby trzecie.
KARY UMOWNE
§6
1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy
w formie kar umownych.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne :
a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia określonego
w § 3 ust. 1 odpowiednio, za każdy dzień zwłoki,
b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy w wysokości
10% wynagrodzenia określonego w § 3 ust.1 odpowiednio.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy
z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 3
ust. 1 odpowiednio.
4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia roszczenia uzupełniającego na zasadach
ogólnych, jeżeli wartość szkody przewyższa ustalona umową wysokość kar umownych.

§7
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1. Zamawiający może odstąpić od umowy bez sankcji , o której mowa w § 6 ust 3 w razie
wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, zawiadamiając
o tym Wykonawcę na piśmie w terminie 1 miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych
okolicznościach.
2. W przypadku rażącego naruszenia przez jakąkolwiek ze stron postanowień niniejszej Umowy,
druga strona ma prawo do rozwiązania Umowy bez okresu wypowiedzenia. W szczególności
prawo takie przysługuje Zamawiającemu w przypadku nie wywiązania się przez Wykonawcę
z obowiązku dostarczania przedmiotu Umowy w terminach określonych w § 2 ust. 3.

SZCZEGÓLNE PRAWA I OBOWIĄZKI STRON
§8
Zamawiający stworzy niezbędne warunki organizacyjne umożliwiające dostęp pracownikom
Wykonawcy do pomieszczeń i personelu Wykonawcy – w zakresie niezbędnym do wykonania
niniejszej umowy.
§9
Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy zgodnie z warunkami przedstawionymi przez
Zamawiającego w SIWZ.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 10
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
2. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie na piśmie pod rygorem
nieważności i musi być zgodna z obowiązującymi przepisami prawa.
3. Sprawy sporne rozpatrywane będą przez właściwy rzeczowo Sąd dla siedziby Zamawiającego.
4. Umowę wraz z załącznikami sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po
jednym dla każdej ze stron.

Załączniki do umowy:
Załącznik Nr 1 – pakiet nr ……………..

Katowice, ……………………………………….

Zamawiający

Wykonawca
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