
Numer sprawy: DPS 252.3.2019

Zamawiający:
Dom Pomocy Społecznej w Wirowie, Al. Jana Pawła II 2 , 08-304 Jabłonna Lacka
Telefon: 25 781 10 66; Fax: 25 781 10 66
e-mail: dpswirow@siedlce.home.pl
adres strony internetowej: http://www.dpswirów.com.pl/

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
( zwana dalej siwz lub specyfikacją )

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

na realizację zadania pn.

Dostawa mięs i wędlin dla Domu PomocySpołecznej w Wirowie,  Al. Jana Pawła II 2, 08-304 Jabłonna Lacka w okresie
od daty podpisania umowy do 31.12.2020 r.

Opracował:
1. Leszek Krakowski
2. Krystyna Lubik
3. Wanda Michalczuk
4. Anna Piekart
5. Anna Lipka

Zatwierdził: Wirów , dnia 12.12.2019r.

Dyrektor
Tomasz Andrzejczuk

Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej SIWZ. Wykonawca ponosi 
ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów, oraz przedłożenia oferty nie 
odpowiadającej wymaganiom określonym przez Zamawiającego.



I.         INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM.  

Dom Pomocy Społecznej( zwanym dalej DPS) w Wirowie Al. Jana Pawła II 2, zwany w dalszej części Zamawiającym, 
zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pn. Dostawa mięs iwędlin dla DPS w 
Wirowie, Al. Jana Pawła II 2, od daty podpisania umowy do 31.12.2020 r.

II.        TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.  

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. z 2019 roku, poz.1843 z późn. zm.), zwanej 
dalej ustawą pzp  i przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie.

2. Wartość szacunkowa zamówienia jest  mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8  
ustawy pzp.

3. Zgodnie z art. 9 ustawy pzp postępowanie prowadzi się w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. Dostawa mięs i wędlin dla DPS w Wirowie, Al. Jana Pawła II 2,  
tj. sukcesywna dostawa do Zamawiającego, w okresie od daty podpisania umowy do 31.12.2020r. nr5. 6: mięso i wędliny

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w zał. do siwz : nr5. 6.mięso i wędliny

2. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we wspólnym Słowniku Zamówień CPV:
15110000-2;15130000-8 mięso i wędliny

3. Wymagania 
dotyczące przedmiotu
umowy:

IV. SKŁADANIE OFERT 
CZĘŚCIOWYCH , 
OFERT 
WARIANTOWYCH, 
UMOWA RAMOWA, 
AUKCJA 
ELEKTRONICZNA:

1. Zamawiający nie 
dopuszcza składanie 
ofert częściowych.

2. Zamawiający nie 
dopuszcza składania 
ofert wariantowych.

3. Zamawiający nie 
przewiduje zawarcia  
umowy ramowej.

4. Zamawiający nie 
zamierza ustanowić 
dynamicznego 
systemu zakupów.

5. Zamawiający nie 
przewiduje aukcji 
elektronicznej.

V. TERMIN i MIEJSCE 
REALIZACJI 
PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA:

1. Termin rozpoczęcia 
realizacji: od dnia 
podpisania umowy

1) Towar I gatunku, dopuszczony do obrotu zgodnie z obowiązującymi normami, atestami, 
terminami przydatności do spożycia, z nienaruszonymi cechami pierwotnymi opakowania
- w tym szczególnie towar spełniający wymogi Polskiej Normy, wymogi określone w 
ustawie z 25.08.2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia ( Dz.U. z 2015r. poz. 594 z
późn.zm.) oraz zgodny z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 
23.12.2014r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych
( Dz.U z 2015r. poz. 29 z późn. zmianami).Każdy oferowany artykuł powinien być 
oznakowany etykietą zawierającą następujące dane: a) nazwa środka spożywczego 
b)nazwa producenta, c)  wykaz składników występujących w środku spożywczym
d) termin przydatności do spożycia.

2) Dostawy ( w tym  rozładunek) do magazynów Domu Pomocy Społecznej .
3) Dostawa transportem i na koszt Wykonawcy.
4) Dostawy:

a) w dniach roboczych, asortyment nr 5.6; 1-3 razy w tygodniu, tygodniu , wszystkie 
dostawy w godz. 730:13°°, szczegółowe terminy dostaw wskazane w zamówieniu

5) Zamówienie składane na jeden dzień przed dostawą:
 przesłane faxem lub elektronicznie emailem
 lub telefoniczne

6) Dostawa towaru partiami, stosownie do potrzeb i zamówień Zamawiającego.
7) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości asortymentu objętego 

zamówieniem. Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego roszczenia 
odszkodowawcze z tytułu  zmniejszenia zamówienia.

8) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości i zmiany asortymentu  objętego 
umową,  do wysokości kwoty określonej w § 4 pkt 1 umowy.

9) W związku z obowiązującym w Domu Pomocy Społecznej  systemem HACCP należy:
a) przedstawić, w momencie rozpoczęcia dostaw i na żądanie SANEPID-u  n/w 
dokumenty:
 Decyzję Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego dla środka transportu 

zezwalającą na przewóz produktów spożywczych,
 Aktualne orzeczenie lekarskie z badania do celów sanitarno-  epidemiologicznych 

osoby dostarczającej towar
b) umożliwić kontrolę:
 środka transportu pod kątem czystości i właściwej temperatury
 pojemników pod kątem ich czystości

10) Do każdej dostawy Wykonawca dołącza:
 handlowy dokument identyfikacyjny
 WZ lub Fakturę

11) Opakowania wypożyczone Zamawiającemu nieodpłatnie lub wliczone w cene towaru.
12) Terminy przydatności do spożycia określone w zał. 5.6, do siwz.
13) Warunki realizacji przedmiotu zamówienia zawarte są we wzorze umowy stanowiącym 

załącznik nr 3 do siwz.



2. Za termin zakończenia dostaw przyjmuje się dzień 31.12.2020r.
3. Miejsce realizacji: magazyn w budynku przy ul. Al. Jana Pawła II 2
VI. WARUNKI  UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy:
 którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania

2. Przesłanki wykluczenia wykonawcy:
2.1. Obligatoryjne przesłanki wykluczenia Wykonawcy określone w art. 24 ust. 1 pkt 12-22 ustawy pzp
2.2. Podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, stosownie do treści art. 24 ust. 5 pkt 1 

ustawy pzp:
a) z postępowania wyklucza sie wykonawcę ,  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. l ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo 
restrukturyzacyjne (Dz, U, z 2015 r. póz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. póz. 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. l ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. -Prawo upadłościowe 
(Dz. U. z 2015 r. póz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz, 615) .

2.3. Podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, stosownie do treści art. 24 ust. 1 pkt 23 
ustawy pzp
 z postępowania wyklucza sie wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z 

dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli 
odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że 
istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia

3. Warunki udziału w postępowaniu: Zamawiający nie określił warunków w postępowaniu dotyczących:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia okreslonej działalności,
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
3) zdolności technicznej lub zawodowej

VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W   
POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA

VII.1. 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, czyli tych, o których mowa w punkcie VI ppkt 2.2.a) niniejszej SIWZ;

VII.2. Dokumenty podmiotów zagranicznych:
1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 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 upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

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 powyżej, 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.

Dokumenty/oświadczenia powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesiący przed upływem składania ofert.

7.3. Dokumenty, które wykonawcy muszą złożyć w ofercie:
1) wypełniony FORMULARZ OFERTOWY, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ

Uwaga:
Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza 
to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy, to do 
oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie;

2) wypełniony załącznik nr 2 do SIWZ, stanowiący oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z 
postępowania, o których mowa w punkcie VI ppkt 2.1  oraz 2.2  SIWZ;

3) pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia 
publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem 
notarialnie.

4) Zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeżeli dotyczy);
 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
(art. 22a ust. 2 ustawy pzp).



5) Załączniki: nr 5.6 asortyment mięso i wędliny,
6) Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

7.4. Terminy składania innych dokumentów niż wymienione w punkcie 7.3.SIWZ:
1) Zgodnie z art. 24 ust. 11 Prawa zamówień publicznych, Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na 

stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o 
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Prawa 
zamówień publicznych. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z 
innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Oświadczenie stanowi zał. Nr 4 do siwz.
2) Zamawiający może wezwać Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie 

krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności,
o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.

UWAGA:
Dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia, czyli dokumenty o których mowa w punkcie 7.1 będą 
musieli złożyć odpowiednio: Wykonawca, (w przypadku składania oferty wspólnej – każdy ze wspólników 
konsorcjum) oraz podmioty, na których zasoby powołuje się Wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu.

VIII. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O ZAMÓWIENIE

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. spółka cywilna, konsorcjum). W takim 
przypadku Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie zamówienia 
publicznego. Pełnomocnictwo musi jednoznacznie wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę 
pisemną, musi w swej treści zawierać wskazanie niniejszego postępowania.

Pełnomocnictwo musi być załączone w oryginale i podpisane przez uprawnionych, w świetle dokumentów rejestracyjnych, 
przedstawicieli wykonawców lub mieć postać aktu notarialnego albo notarialnie potwierdzonej kopii. Wszelka 
korespondencja prowadzona będzie z pełnomocnikiem.

Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których mowa w pkt. 1). Jeżeli oferta 
Wykonawców o których mowa w pkt. 1) została wybrana, jako najkorzystniejsza, Zamawiający może żądać przed 
zawarciem Umowy w sprawie zamówienia publicznego Umowy regulującej współpracę tych podmiotów.

2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie dotyczące przesłanek 
wykluczenia, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te 
potwierdzają brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje brak podstaw 
wykluczenia.

IX. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ 
PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO 
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1. W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje  przekazywane będą 
drogą elektroniczną.

2. W przypadku, gdyby Wykonawca nie posiada poczty elektronicznej musi to zgłosić Zamawiającemu. W takiej sytuacji 
porozumiewanie będzie następowało za pomocą faksu.

3. Dokumenty, oświadczenia itp., o których mowa w pkt 1 będą przesylane na adres poczty elektronicznej lub wyjątkowo
na nr faxu wskazany przez Wykonawcę w ofercie.

4. Strona, która otrzymuje dokumenty lub informacje pocztą elektroniczną, lub wyjątkowo faksem, zobowiązana jest bez 
wezwania strony przekazującej dokument lub informację do niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.

5. Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym strony postępowania otrzymały informację za pomocą   
poczty elektronicznej lub faksu.

6. Do porozumiewania się z Wykonawcami upoważnione są następujące osoby:Wanda Michalczuk ; Leszek Krakowski.
7. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemną prośbą o wyjaśnienie treści siwz. Zamawiający udzieli 

wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że 
wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 
wyznaczonego terminu składania ofert. Wyjaśnienie treści siwz Zamawiający  przekazuje niezwłocznie wszystkim 
Wykonawcom, którym przekazano siwz ( bez ujawniania źródła zapytania) oraz zamieszcza na stronie internetowej.

8. Modyfikacja treści siwz:
a) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie
wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja 
jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

b) Jeżeli zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o 
zamówieniu, Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

9. Zamawiający nie będzie zwoływać zebrań wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.



X. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.
Wadium nie jest wymagane.

XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.
1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE  ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Nie dotyczy

XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, sam lub jako partner konsorcjum.
2. Ofertę należy przygotować według wymagań określonych w niniejszej SIWZ.
3. Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia).
4. Upoważnienie osób do podpisywania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów. Oznacza to, że jeżeli 

upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego 
rejestru) to do oferty należy dołączyć oryginał stosownego pełnomocnictwa lub notarialnie poświadczoną kopię. W 
przypadku udzielenia pełnomocnictwa wymagana jest forma i rodzaj pełnomocnictwa właściwy do poszczególnych 
czynności.

5. Wzory wymaganych przez Zamawiającego dokumentów dołączonych do niniejszej SIWZ muszą zostać przez Wykonawcę
odpowiednio wypełnione (bądź też przygotowane przez Wykonawcę w formie zgodnej z treścią SIWZ), podpisane przez 
osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

6. Wszystkie dokumenty dotyczące oferty muszą być sporządzone w języku polskim, 
a oferta napisana na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie, długopisem bądź niezmywalnym atramentem. 
Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej.

7. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 
dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz.1503 ze zm.), Wykonawca 
powinien to wyraźnie zastrzec w ofercie i odpowiednio oznaczyć zastrzeżone informacje.

8. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były kolejno ponumerowane i złączone w sposób uniemożliwiający zmianę 
zawartości oferty.

9. Każda zapisana strona oferty powinna być parafowana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu 
Wykonawcy.

10. Formularz oferty (zał. nr 1) powinien być opieczętowany pieczęcią firmową oraz imiennymi pieczęciami osób 
uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

11. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osoby podpisujące ofertę i opatrzone datami 
ich dokonania.

12. Ofertę należy składać w jednym egzemplarzu, w nieprzeźroczystym opakowaniu lub kopercie. Na kopercie lub 
opakowaniu należy zamieścić informacje:

Nazwa i adres wykonawcy:……………

Nazwa i adres Zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej w Wirowie,ul. Al. Jana Pawła II 2
08-304 Jabłonna Lacka

Oferta na wykonanie  zadania pn. Dostawa mięs i wędlin dla DPS w Wirowie, Al. Jana Pawła II
2, 08-304 Jabłonna Lacka w 2019 r.
Oferta dla części nr …………….

Nie otwierać przed:18.12. 2019r. godz. 09:35

W przypadku braku ww. danych zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące wyniknąć z powodu
tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty 
pocztą lub pocztą kurierską - jej nieotwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.

XIV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

Miejsce oraz termin składania ofert.
1. Oferty należy składać, nie później niż do 18.12. 2019r. do godz. 09:30 w siedzibie Zamawiającego: Dom Pomocy 

Społecznej w Wirowie Al. Jana Pawła II 2 , 08-304 Jabłonna Lacka (sekretariat).
2 Zamawiający zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu składania ofert, w trybie wynikającym z Art. 38 ustawy. W takim 
przypadku wszystkie prawa i obowiązki Zamawiającego i Wykonawców odnoszące sie do terminu pierwotnego będą odnosiły 
sie do terminu zmienionego.
2. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona, na zasadach określonych w art. 84 ust. 2ustawy Pzp.



Miejsce oraz termin otwarcia ofert.
1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi dnia 18.12. 2019 o godz. 09:35  w  siedzibie Zamawiającego:

Dom Pomocy Społecznej, w Wirowie, pok.Z-cy dyrektora.Otwarcie ofert jest jawne , Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji
otwarcia ofert.

2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
3. Otwarcie ofert nastąpi na zasadach i w trybie Art. 86 ust. 2, 3 i 4 ustawy. Podczas otwarcia ofert przewodniczący komisji 

poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu 
gwarancji  i warunków płatności.

4. Informacje, o których mowa w pkt. 3, zostaną zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

XV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.
1. Wszystkie ceny, rozliczenia i płatności prowadzone będą wyłącznie w PLN (złotych polskich), z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku.
2. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z 

przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, zamawiający
w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek 
wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca , składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty 
będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę towaru, których dostawa 
będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

3. Cena oferty uwzględnia wszystkie koszty (w tym koszty związane z ewentualną koniecznością zmian w posiadanym 
oprogramowaniu komputerowym) związane z prawidłową  realizacją przedmiotu  zamówienia.

4. Podana przez Wykonawcę cena brutto będzie traktowana przy ocenie ofert jako cena ostateczna. Cena oferty w każdej 
części powinna zostać wyliczona odpowiednio na podstawie zał. nr5.6,do SIWZ. Cenę należy wyliczyć poprzez 
pomnożenie cen jednostkowych brutto  przez ilość jednostek  asortymentu.  Suma pozycji „cena brutto”  stanowić będzie 
cenę oferty .Dane te należy wpisać do formularza oferty.

5. Wykonawca nie może dokonywac zmian w zakresie jednostek miary i ilości podanych w zał. nr 5.6,
6. W wyniku nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia Wykonawca ponosić będzie skutki 

błędów w ofercie. Od Wykonawcy wymagane jest bardzo szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, a także
sprawdzenie warunków wykonania zamówienia i skalkulowania ceny oferty z należytą starannością.

7. Wszelkie upusty udzielone przez Wykonawcę mają być uwzględnione w cenach jednostkowych, określonych przez 
Wykonawcę w formularzu cenowym.

8. Zamawiający dokona poprawek w ofercie zgodnie   z Art. 87 ust. 2 ustawy Pzp .
9. Zamawiający informuje, że nie przewiduje możliwości udzielenia Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

XVI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ ZAMAWIAJĄCY PRZY WYBORZE OFERT, WRAZ Z 
PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.

1. Ocenie punktowej będą podlegać wyłącznie oferty uznane za ważne i nie podlegające odrzuceniu.
2. Oferty w każdej części  będą oceniane wg n/w kryterium:
Lp. Kryterium Znaczenie kryterium

( waga)
Maksymalna ilość punktów w kryterium

1. Cena oferty 100 % 100 pkt

1% = 1 pkt.

Kryterium: cena

cena brutto najniższej oferty
P1 =   ----------------------------------------- x 100,00 pkt
cena brutto badanej oferty

3.Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w 
ustawie Prawo zamówień publicznych oraz siwz i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w punkcie 2 
kryteria wyboru.
4.O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty, na zasadach i 
w trybie Art. 92 ustawy.

XVII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU 
ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.
1. Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych we wzorze stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej siwz i terminie 

określonym w art. 94 ust. 1 lub 2  ustawy pzp.
2. Wybrany Wykonawca zostanie powiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy jak również o wszelkich ewentualnych 

dodatkowych formalnościach, jakie winny zostać dopełnione w celu zawarcia umowy.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego 



badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki , o których mowa w art. 93 ust.1 ustawy Pzp dot. unieważnienia 
postępowania.

4. Jeśli wykonawcą jest spółka cywilna przedłożyć należy wyciąg z umowy spółki oraz ewentualną uchwałę wszystkich 
wspólników w zakresie należytej reprezentacji (art. 866 k.c.). W przypadku, gdy umowę  podpisuje jeden ze wspólników 
spółki cywilnej, pozostali jej przedsiębiorcy muszą przedłożyć stosowne dla niego upoważnienie do reprezentowania w 
sprawie (wybór Wykonawcy będącego spółką cywilną, skutkuje podpisaniem umowy ze wszystkimi przedsiębiorcami 
prowadzącymi w tej formie i nazwie działalność gospodarczą).

XVIII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA TREŚCI UMOWY - WZÓR UMOWY.
1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji.
2. Zmiany umowy zawarte są we wzorze umowy – zał. Nr 3 do siwz.

XIX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU 
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

1. W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w dziale VI ustawy pzp Środki ochrony prawnej.
2. Zgodnie z art. 180 ust. 2 ustawy pzp odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

1) określenia warunków udziału w postępowaniu;
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
3) odrzucenia oferty odwołującego;
4) opisu przedmiotu zamówienia;
5) wyboru najkorzystniejszej oferty.

3. Zgodnie z art. 181 ustawy pzp:
1. Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 

zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do 
której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 
ustawy pzp.

2. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności 
zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

3. Na czynności, o których mowa w ust. 2, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy pzp.

XX. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE I DODATKOWE.
Zamawiający nie przewiduje możliwości zamówień uzupełniających.

XXI. Udział podwykonawców w realizacji zamówienia.
Zamawiający żąda, aby Wykonawca, który powierzy realizację zamówienia podwykonawcom,  wskazał w ofercie te części 
zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą specyfikacją zastosowanie mają przepisy Ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (j.t. Dz. U. z 2019 roku, poz.1843 z późn. zm.)

XXII. Zestawienie załaczników do SIWZ
Nr 
załącznika

Nazwa załącznika / formularza

1. Formularz oferty

2.
Wzór oświadczenia Wykonawcy dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania – 
do wypełnienia przez wykonawców i załączenia do oferty

3. Wzór umowy

4.

Przynależność do grupy kapitałowej
Zgodnie z art. 24 ust. 11 Prawa zamówień publicznych, Wykonawca, w terminie 3 dni od 
dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, 
przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Prawa zamówień 
publicznych. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, 
że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia

5. Zał., nr 5.6,– asortyment dla przedmiotu zamówienia

6.
Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 
13 lub art. 14 RODO



Zał. nr 1 do siwz
…………………………………..
pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ OFERTY

W odpowiedzi na ogłoszenie o postępowaniu prowadonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania  pn. 
Dostawa mięs i wędlin dla DPS w Wirowie , w 2020 r.

Ja/my niżej podpisany(i), działając w imieniu i na rzecz:

Wykonawcy:
Nazwa Wykonawcy
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Adres Wykonawcy
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Tel. ................................................ fax .........................................................
e-mail: …………………….
Regon ................................................. NIP ...........................................................
Nr rachunku bankowego : .......................................................................................................................

Imię i nazwisko osoby/osób składającego(ych)  ofertę w imieniu wykonawcy:
1/ ..............................................................................................................................................
2/ ..............................................................................................................................................

składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia dla:

dostawy mięs i wędlin za cenę wyliczoną na podstawie zał. nr 5.6. - asortyment w przedmiocie zamówienia

Cena brutto razem
w zł

Cena netto razem
w zł

Słownie cena brutto: …………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………

Oświadczamy, że:
1. Zapoznaliśmy się z treścią  specyfikacji istotnych warunków zamówienia ( w tym z załącznikiem nr 5.6, zawierającym 

asortyment zamówienia)  i nie  wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do 
właściwego wykonania zamówienia

2. Zapoznaliśmy się ze wszystkimi czynnikami, mogącymi mieć wpływ na realizację przedmiotu zamówienia;
3. Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia, sukcesywnie, zgodnie z zamówieniami Zamawiającego ,  w terminie 

od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2020r.
4. Zapoznaliśmy się z wzorem  umowy, załączonym do specyfikacji istotnych warunków zamówienia ( zał. nr 3 ) i 

przyjmujemy warunki w niej zawarte  bez zastrzeżeń.
5. W przypadku przyznania zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez 

Zamawiającego,
6. Oświadczamy, że jako Wykonawca składający ofertę* (wspólnicy konsorcjum składający ofertę wspólną*) oraz podmioty, 

na których zasoby się powołujemy nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp oraz  w 
zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o przetargu oraz w SIWZ, a odnoszącym się do art. 24 ust. 5 
Pzp. W załączeniu przekazujemy stosowne oświadczenie na wzorze stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.  
Oświadczamy, że złożymy, na każde wezwanie Zamawiającego i w terminie przez niego wyznaczonym, oświadczenia 
potwierdzające brak podstaw do wykluczenia podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w 
imieniu tych podmiotów oraz wszystkich wspólników konsorcjum oraz dokumenty to potwierdzające określone przez 
zamawiającego w SIWZ.

7. Przed podpisaniem umowy zobowiązujemy się przedłożyć:
 Umowę spółki ( jeżeli dotyczy)



 Wykonawcy występujący wspólnie winni dostarczyć  umowę regulującą współpracę tych wykonawców. Z treści takiej 
umowy powinny w szczególności wynikać: zasady współdziałania, zakres współuczestnictwa oraz podział obowiązków 
wykonawców w wykonaniu przedmiotu zamówienia

8. Zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, informujemy, że:
*  zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części  zamówienia:

Nr5. 6: mięso i wędliny
a) wykonanie dostawy dotyczącej .......................... ………………………………………………………
firmie ….............................................................................. z siedzibą  w …............................... .

*  nie zamierzamy powierzyć podwykonawcom  wykonania żadnej części zamówienia.
9. Informujemy, że informacje składające się na ofertę, a zawarte na stronach od …... do …... stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W załączeniu oświadczenie zawierającego 
wykaz zastrzeżonych dokumentów.

10. Oświadczamy, że zgodnie z art. 24 ust. 11 Prawa zamówień publicznych złożymy,   w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia 
na stronie internetowej Zamawiającego informacji,   o której mowa w art. 86 ust. 5,  oświadczenie o przynależności lub 
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Prawa zamówień publicznych. 
Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca przedstawi dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do 
zakłócenia konkurencji w postępowaniu    o udzielenie zamówienia.

11. Oświadczamy, że  uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia.

12. Składając ofertę informujemy Zamawiającego, że wybór oferty będzie**/nie będzie prowadzić do powstania u 
Zamawiającego obowiązku podatkowego. Jednocześnie ze złożonym oświadczeniem, podajemy nazwę (rodzaj) towaru, 
których dostawa będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazujemy ich wartość bez kwoty podatku. W zał. zestawienie 
w formie tabelarycznej.

...............................................                                               ………..........................................................
(miejsce, data)                                                                                               ( podpis/y osób/osoby uprawnionych/upoważnionych
do reprezentowania  wykonawcy)

*   niepotrzebne skreślić



Zał. nr 2 do siwz

Nazwa i adres Wykonawcy(pieczęć)

Oświadczenie Wykonawcy dotyczącego 
przesłanek wykluczenia z postępowania – do 
wypełnienia przez wykonawców i załączenia do 
oferty

Zamawiający:
Dom Pomocy Społecznej w Wirowie Al. Jana Pawła II 2 , 08-304 Jabłonna Lacka

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 mięs i wędlin dla DPS w Wirowie, Al. Jana Pawła II 2, w  2020 r. (nazwa postępowania), prowadzonego przez
Dom Pomocy Społecznej w Wirowie, ul.al. Jana Pawła II 2 (oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co następuje::

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie ww. 
przepisu]
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

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

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

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



OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, 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 podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

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

(podpis)

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE 
SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: 
……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

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

(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.

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

…………………………………………
(podpis)



Zał. nr 3 do siwz

WZÓR UMOWY
Umowa nr ……/2019
zawarta w dniu ............... r. w Wirowie, pomiędzy:
Powiat Sokołowski  ul. Wolności 23 , 08-300 Sokołów Podlaski identyfikujący się numerem NIP 8231627536 
reprezentowanym przez Tomasza Andrzejczuka Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wirowie Al. Jana Pawła II 
2 , 08-304 Jabłonna Lacka działającego na podstawie upoważnienia udzielonego przez Zarząd Powiatu 
Sokołowskiego Uchwałą Nr 73/2019 z dnia 18 czerwca 2019r.
zwanym w dalszej treści  ZAMAWIAJĄCYM

a
........................................................................................, w imieniu którego działa:
.........................................
NIP…………………  REGON …………………………….
zwanym w dalszej treści WYKONAWCĄ.

o następującej treści:

§ 1
Umowa została zawarta w rezultacie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 
DPS…………….w  trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych ( tekst jedn. Dz. U. z 2019 roku, poz.1843  z póżn. zmianami)

§ 2
1. Przedmiotem umowy jest dostawa mięs i wędlin zgodnie z załączonym zestawieniem asortymentu zawierającym :

 nazwę 
asortymentu 
lub 
producenta

 ceny 
jednostkowe

 sumaryczną 
wartość

Zestawienie 
asortymentu jest  
integralną częścią 
niniejszej umowy i 
stanowi załącznik nr 5.6
2. Wymagania 

dotyczące przedmiotu
umowy, o którym 
mowa w pkt.1

§ 3

1. Wykonawca 
zobowiązuje się 
dostarczyć przedmiot 
umowy, o którym 
mowa w § 2 w 
terminie:
a. Termin 

rozpoczęcia: od 
dnia podpisania 
umowy.

1) Towar I gatunku, dopuszczony do obrotu zgodnie z obowiązującymi normami, atestami, 
terminami przydatności do spożycia, z nienaruszonymi cechami pierwotnymi opakowania
- w tym szczególnie towar spełniający wymogi Polskiej Normy, wymogi określone w 
ustawie z 25.08.2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia ( Dz.U. z 2015r. poz. 594 z
późn.zm.) oraz zgodny z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 
23.12.2014r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków 
spożywczych( Dz.U z 2015r. poz. 29 z późn. zmianami).Każdy oferowany artykuł 
powinien być oznakowany etykietą zawierającą następujące dane: a) nazwa środka 
spożywczego b)nazwa producenta, c)  wykaz składników występujących w środku 
spożywczym d) termin przydatności do spożycia.

2) Dostawy ( w tym  rozładunek) do magazynów Domu Pomocy Społecznej .
3) Dostawa transportem i na koszt Wykonawcy.
4) Dostawy:

a) w dniach roboczych, 1-3 razy w tygodniu, w godz. 8°°:12°°, szczegółowe terminy 
dostaw wskazane w zamówieniu

5) Zamówienie składane na jeden dzień przed dostawą:
 przesłane faxem lub elektronicznie emailem
 lub telefoniczne

6) Dostawa towaru partiami, stosownie do potrzeb i zamówień Zamawiającego.
7) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości asortymentu objętego 

zamówieniem. Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego roszczenia 
odszkodowawcze z tytułu  zmniejszenia zamówienia.

8) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości i zmiany asortymentu  objętego 
umową,  do wysokości kwoty określonej w § 4 pkt 1 umowy.

9) W związku z obowiązującym w Domu Pomocy Społecznej  systemem HACCP należy:
c) przedstawić, w momencie rozpoczęcia dostaw i na żądanie SANEPID-u  n/w 
dokumenty:
 Decyzję Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego dla środka transportu 

zezwalającą na przewóz produktów mleczarskich i tłuszczy jadalnych
 Aktualne orzeczenie lekarskie z badania do celów sanitarno-  epidemiologicznych 

osoby dostarczającej towar
d) Umożliwić kontrolę:
 środka transportu pod kątem czystości i właściwej temperatury
 pojemników pod kątem ich czystości

10) Do każdej dostawy Wykonawca dołącza:
 handlowy dokument identyfikacyjny
 WZ lub Fakturę

11) Opakowania wypożyczone Zamawiającemu nieodpłatnie lub wliczone w cenę towaru.



b. Termin wykonania: do dnia 31.12.2020r.
2. Dostawa towaru następować będzie sukcesywnie, stosownie do potrzeb Zamawiającego.
3. Ostateczna wielkość i termin dostawy każdej partii towaru wynikać będzie z jednostronnych dyspozycji Zamawiającego  

zgłoszonych Wykonawcy elektronicznie (mail) lub faksem  lub telefonicznie.
§ 4
1. Za wykonanie przedmiotu umowy o którym mowa w §.2, Wykonawca otrzyma zapłatę  w kwocie brutto ................................

zł  ( słownie...................................................................) , zgodnie z ofertą.
2. Strony będą się rozliczać za przedmiot umowy, prawidłowo wystawionymi fakturami wystawianymi przez Wykonawcę , od 

daty pokwitowania przyjęcia dostawy przez Zamawiającego.
3. Faktura ma być wystawiona na Nabywcę:Powiat Sokołowski , ul. Wolności 23, 08-300 Sokołów Podlaski , NIP 

8231627536. Odbiorca : Dom Pomocy Społecznej w Wirowie , al. Jana Pawła II 2 ,08-304 Jabłonna Lacka. Fakturę  
przesyłać lub dostarczać na adres Odbiorcy.

4. Rozliczenie wykonanej dostawy odbędzie się na podstawie faktury zawierającej także dane z zał. nr 1 tj. ceny 
jednostkowe brutto oraz wyliczenie wartości brutto wynikające z pomnożenia ilości asortymentu i ceny 
jednostkowej brutto.

5. Zapłata następować będzie przelewem na konto Wykonawcy ……………………………………….., w  ciągu 21 dni od daty 
otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

6. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 5
Strony ustalają, że :
1. Miejscem wykonania dostawy ( w tym rozładunku, przewiezienie, wniesienie do magazynu) jest magazyn Zamawiającego, 

w budynku Domu Pomocy Społecznej w Wirowie przy ul. Al. Jana Pawła II 2( magazyny w piwnicy) Wykonawca dostarczy 
przedmiot umowy, o którym mowa w § 2 niniejszej umowy, własnym transportem i na własny koszt, w miejsce wskazane 
przez Zamawiającego.

2. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy nowy, z ważnym, zgodnym z zał. nr 1 terminem przydatności do użycia,  bez wad
i uszkodzeń.

3. Zamawiający zastrzega sobie 2-dniowy termin do sprawdzenia dostarczonego przedmiotu dostawy co do ilości i jakości , 
liczony od dnia dostawy  towaru.

4. W razie stwierdzenia przeterminowania daty przydatności do użycia, wad jakościowych, uszkodzeń  towaru, asortymentu 
niezamawianego (niezgodnego z umową) lub braków ilościowych Zamawiający złoży stosowną reklamację Wykonawcy, 
który w ciągu 1 dnia, od jej otrzymania , zobowiązany jest wymienić towar na dobry jakościowo lub uzupełnić braki 
ilościowe.

5. W przypadku powtórnej reklamacji Zamawiającemu przysługuje odstąpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez 
Wykonawcę i naliczenie kar umownych określonych w § 6 ust. 2 niniejszej umowy.

6. W przypadku wykonania przedmiotu umowy w sposób wadliwy lub nieterminowy Zamawiający  wezwie Wykonawcę do 
zmiany sposobu wykonywania umowy,  wyznaczając Wykonawcy 2-dniowy termin do prawidłowego zrealizowania zapisów
umowy.

7. W przypadku powtórnego wykonania przedmiotu umowy w sposób wadliwy lub nieterminowy, Zamawiającemu przysługuje
odstąpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę i naliczenie kar określonych w § 6 ust.2 umowy.

§ 6
1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania będą kary umowne.
2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach :

Wykonawca  zapłaci Zamawiającemu kary umowne :
a) za zwłokę w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu dostawy– w wysokości 0,2% wartości dostawy, za każdy dzień

zwłoki,
b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze dostawy – w wysokości 10% niezrealizowanej wartości dostawy,
c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę – w wysokości 20% wartości umownej, o której 

mowa w § 4 pkt 1 umowy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
4. Zamawiający w razie wystąpienia zwłoki w wykonaniu dostawy, może wyznaczyć dostawcy dodatkowy termin, nie 

rezygnując z kary umownej i odszkodowania.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy :
a) za zwłokę w zapłacie rachunku – odsetki ustawowe.
3. Roszczenia odszkodowawcze.

Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście 
poniesionej szkody.

§ 7
Podwykonawstwo:
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotyu umowy , o którym mowa w § 2 umowy:

a) siłami własnymi w zakresie: ……………………………………………………………
b) z udziałem podwykonawcy/ów w zakresie: ( nazwa podwykonawcy i zakres powierzonego przedmiotu umowy)



2. Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia umowy z podwykonawcą, ma obowiązek przedłożenia zawartej umowy,  
Zamawiającemu. Jeżeli Zamawiający w ciągu 7 dni od daty otrzymania umowy z podwykonawcą,nie zgłosi do niej 
sprzeciwu lub zastrzeżeń, to należy uznać, iż wyraził zgodę na jej zawarcie.

3. Zamawiający nie wyraża zgody na zawarcie przez podwykonawców umów z dalszymi podwykonawcami.
4. Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i 

zaniedbania podwykonawcy, w takim samym zakresie jak za swoje działania.
5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia, za część zamówienia wykonaną przez podwykonawcę. 

Wykonawca zobowiązany będzie, w pierwszej kolejności, do zapłaty  należność dla podwykonawcy, za wykonane przez 
niego zamówienie. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu potwierdzenie zapłaty dla podwykonawcy. 
Potwierdzenie zapłaty,  to pisemne oświadczenie Podwykonawcy, potwierdzające uregulowanie przez Wykonawcę 
wszelkich wymagalnych zobowiązań finansowych względem podwykonawcy związanych z realizacją  przedmiotu 
niniejszej Umowy. W przeciwnym razie, Zamawiający wstrzyma płatności  faktury dla Wykonawcy za wykonane 
zamówienie objęte niniejszą Umową, do czasu wyjaśnienia powyższej okoliczności.

§ 8
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty, na 

podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie:

a. Zmniejszenia ilości  asortymentu objętego zamówieniem. Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego roszczenia 
odszkodowawcze z tytułu zmniejszenia zamówienia.

b. Zmiany ilości i zmiany asortymentu  objętego umową,  do wysokości kwoty określonej w § 4 pkt 1 umowy +
_ 20%.

c. Podwykonawstwa –za zgodą Zamawiającego:
- zmiany zakresu wykonania zamówienia przez podwykonawcę
- powierzenia podwykonawcom części dostaw, mimo oświadczenia o samodzielnej realizacji zamówienia złożonego 

przez Wykonawcę w ofercie,
2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 

czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od 
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części umowy,

§ 9
Umowę zawiera się na czas określony tj. od dnia podpisania do 31.12.2020r. z tym, że Zamawiający ma prawo rozwiązać 
umowę w trybie natychmiastowym w przypadku:
1. kiedy Wykonawca nie realizuje przedmiotu umowy
2. w przypadkach opisanych w § 5 pkt 6 i pkt 8
3. w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 

czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
4. Wykonawca nie rozpoczął wykonywania przedmiotu umowy  bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo

wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, a przerwa ta trwa dłużej niż 2 dni.
§ 10
1. Przedstawicielem Zamawiającego jest: …………………………………………..tel. 25 781 10 66, faks:25 781 10 66,  e-mail: 

dpswirow@siedlce.home.pl
2. Przedstawicielem Wykonawcy jest …………………………. tel……………. .e-mail. ……………….
3. Zmiana postanowień pkt. 1 i 2 wymaga poinformowania drugiej Strony na piśmie, pod rygorem nieważności.

§ 11
1. Jakiekolwiek zmiany w treści niniejszej umowy, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieregulowanych niniejszą umową zastosowanie maja przepisy Kodeksu Cywilnego oraz  ustawy z dnia 29 

stycznia 2004r. Prawo  zamówień publicznych.
3. Spory mogące wyniknąć z umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
4. Załącznikami do niniejszej umowy są:

 Zał. nr … – Zestawienie asortymentu
5. Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach ; 2 egz. dla Zamawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY                                                                              WYKONAWCA

Zał. Nr 6 do siwz

Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w 
art. 13 lub art. 14 RODO



Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie 

zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

______________________________

1)
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 
04.05.2016, str. 1).
*W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku 
informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego 
wykreślenie).



Zał. nr 4 do siwz

OŚWIADCZENIE
dotyczące przynależności do grupy kapitałowej

dla zadania pn. Dostawa mięs i wędlin dla DPS w Wirowie, Al. Jana Pawła II 2, w 2020 r.

Zgodnie z art. 24 ust. 11 Prawa zamówień publicznych, Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie 
internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Prawa zamówień publicznych. Wraz ze 
złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do 
zakłócenia konkurencji w postępowaniu  o udzielenie zamówienia.

………………………………….
Nazwa i adres Wykonawcy

Ja/my  (imię i nazwisko składającego oświadczenie ) niżej podpisany/ni 
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy 
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
firma (nazwa lub nazwisko) oraz adres wykonawcy
oświadczam(y), że:

WYKONAWCA NIE NALEŻY DO GRUPY KAPITAŁOWEJ*/ WYKONAWCA NALEŻY DO GRUPY KAPITAŁOWEJ*,

W przypadku, gdy wykonawca należy do grupy kapitałowej: Składam  listę podmiotów należących do tej samej grupy 
kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015r. poz. 184

Lp. Nazwa podmiotu Adres podmiotu

....................................                                            ………..........................................................
(miejsce, data)                                                         ( podpis/y osób/osoby uprawnionych/upoważnionych
do reprezentowania  wykonawcy)

* niepotrzebne skreślić



Zał. nr 5.6 do SIWZ

Asortyment Mięso i wędliny
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego, którego 
przedmiotem jest dostawa mięs i wędlin dla DPS w Wirowie Al. Jana Pawła II 2 , w 2020 r.

MIĘSO I WĘDLINY CPV: 15110000-2; 15130000-8

Załącznik - Formularz cenowy

Wykaz artykułów żywnościowych dla DPS w Wirowie - różne rodzaje mięs i wędlin
Lp. Nazwa zamawianego

produktu
Jedn. 
miary

Cena 
jednostkowa
netto

Cena jednostkowa
brutto

Ilość Iloczyn C.j brutto
X ilość

1 Boczek surowy Kg 15
2 Baleron wieprzowy Kg 170
3 Kiełbasa krakowska Kg 220
4 Kiełbasa parówkowa Kg 280
5 Kiełbasa podwawelska Kg 10
6 Kiełbasa toruńska Kg 180
7 Kiełbasa zwyczajna Kg 200
8 Mielonka puszki 300g Szt. 300
9 Szynka tyrolska Kg 150
10 Szynka wieprzowa

gotowana
Kg 140

11 Kiełbasa szynkowa Kg 80
12 Wątroba wieprzowa Kg 50
13 Kurczak Kg 60
14 Porcje rosołowe Kg 650
15 Filet z piersi kurczaka Kg 230
16 Podudzie z kurczaka Kg 520
17 Karkówka b/k Kg 140
18 Łopatka b/k Kg 950
19 Podgardle Kg 170
20 Polędwica sopocka Kg 80
21 Smalec kostka 250g. szt 260
22 Szynka smakowita Kg 140
23 Żeberka wieprzowe 

mostki
Kg 100

24 Kaszanka Kg 200
25 Pasztet pieczony Kg 10
26 Szynka z piersi kurczaka Kg 40
27 Salceson włoski Kg 20
28 Szynka z indyka Kg 90
29 Pasztet z kurczaka 120g szt. 2100
30 Smaczek w konserwie Kg 80
31 Kiełbasa biała parzona Kg 220
32 Kurczak faszerowany Kg 160
33 Salami Kg 100
34 Pieczeń rzymska Kg 70
35 Luncheon królewski Kg 100
36 Polędwica drobiowa Kg 130
37 Polędwica domowa Kg 10
38 Żołądki drobiowe Kg 40
39 Pasztet z indyka Kg 210
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Cena ogółe netto:

VAT ogółem:

Cena ogółem brutto:

Podpis wykonawcy :

40 Pieczeń wiedeńska Kg 150

41 Flaki wołowe Kg 40

42 Szynka biała Kg 10

43 Salceson z indyka Kg 100

44 Słonina Kg 20

39 Pasztet z indyka Kg 210

45 Parówki wieprzowe Kg 200

46 Parówki drobiowe Kg 350

47 Pasztetowa Kg 80

48 Pieczeń śniadaniowa Kg 80

49 Mortadela Kg 25

50 Salceson ozorkowy Kg 15

51 Filet z piersi indyka kg. 50

52 Schab b/k kg. 150

53 Mięso z indyka gulaszowe Kg. 50

54. Kiełbasa pieczona Kg. 10

55 Kiełbasa śląska Kg. 5
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Klauzula informacyjna z art. 13 RODO stosowana przez zamawiającego w celu związanym z postępowaniem o 
udzielenie zamówienia publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:


administratorem Pani/Pana danych osobowych jest /Dom Pomocy Społecznej w Wirowie al. Jana Pawła II 2 , 
08-304 Jabłonna Lacka  tel. 25 781 10 66 , email : dpswirow@siedlce.home.pl


inspektorem ochrony danych osobowych w  Domu Pomocy Społecznej w Wirowie jest Pan Leszek Krakowski, 
kontakt: Dom Pomocy Społecznej w Wirowie al. Jana Pawła II 2 , 08-304 Jabłonna Lacka  tel. 25 781 10 66 , 
email : dpswirow@siedlce.home.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego  postępowanie, Dostawa artykułów spożywczych  dla Domu 
PomocySpołecznej w Wirowie,  Al. Jana Pawła II 2, 08-304 Jabłonna Lacka w okresie od daty podpisania umowy do 
31.12.2020 r.
Numer sprawy: DPS 252.2.2019 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;


odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja 
postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia

29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz.1843 z późn. zm), dalej „ustawa 

Pzp”;


Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia

zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres 
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;


obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 

wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;


w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 
stosowanie do art. 22 RODO;


posiada Pani/Pan:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

−  na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

−  na  podstawie  art.  18  RODO  prawo  żądania  od  administratora  ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art.

18 ust. 2 RODO ***;



− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących narusza przepisy RODO;

 nie przysługuje Pani/Panu:

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 
osobowych;

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania 

danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana 

danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

______________________

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp 
oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

* Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania,
w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej 
lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa 
członkowskiego.
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