
 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Zabrze, dn.27.11.2017r. 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

(SIWZ) 

ZAMAWIAJĄCY: 

Dom Pomocy Społecznej nr 2 w Zabrzu, ul. Jaskółcza 11, 41 – 800 Zabrze 

Tel. kontaktowy (032) 271-48-54 

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. 700 – 1500 

Adres poczty elektronicznej:  referent@dps2.zabrze.pl 

Adres strony internetowej:  www.dps2.zabrze.magistrat.pl 

PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA: 

1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z 
późn. zm.) zwaną dalej „pzp” 

2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, 
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
(Dz.U. z 2016 r. poz. 1126) 

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.). 

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest realizowanie cyklicznych dostaw żywności na potrzeby Domu Pomocy 

Społecznej nr 2 w Zabrzu, w roku 2018. 

Część 1: produkty mleczarskie 

Część 2: warzywa i owoce 

Część 3: produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne 

Część 4: różne produkty spożywcze 

Część 5: pieczywo i wyroby ciastkarskie 

Część 6: ryby przetworzone i konserwowane 

Część 7: mrożonki 

Część 8: jaja kurze 

 

 

 

 



 
 

CPV: 03142500-3; 15551000-5; 15430000-1; 15530000-2; 15511210-8; 15400000-2; 15542100-; 
15540000-5; 15412100-0; 15510000-6; 15800000-6; 15830000-5; 15330000-0; 15211000-0; 
15860000-4; 15841000-5; 15331425-2; 15131000-5; 15612100-2; 15831600-8; 15981000-8; 
15871250-1; 15871100-5; 15613311-1; 15870000-7; 03311000-2; 03222115-2; 15840000-8; 
15842220-0; 15812100-4; 15842000-2; 15842300-5; 15820000-2; 15821200-1; 41110000-3; 
03221000-6; 03222111-4; 03221111-7; 03221113-1; 03222210-8; 03221210-1; 03221220-4; 
03222320-2; 03221420-6; 03221410-3; 03222118-3; 03222240-7; 03221112-4; 03221270-9; 
03222220-1; 03221240-0; 03221320-5; 03222313-0; 03212100-1; 03221212-5; 03221230-7; 
15131410-2;  15110000-2; 15112000-6; 15112100-7; 15131400-9; 15113000-3;15811000-6; 
15812000-3. 
 
II.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
Wymagany termin realizacji zamówienia:  do 31.12.2018r. 

III.WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

3.1  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w 

postępowaniu tj.: 

a) nie podlegają wykluczeniu ; 

b) spełniają warunki udziału w postępowaniu 

3.2 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z 

udziału w postępowaniu na podstawie: 

3.2.1 Przesłanek obligatoryjnych z art. 24 ust. 1 pkt 12, pkt 14  – 23 ustawy PZP, 

3.2.2 Przesłanek  fakultatywnych, o których mowa w  art. 24 ust. 5  ustawy PZP, 

3.2.3 Zamawiający wykluczy z przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

Wykonawcę : 

1) 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. poz. 978, ze zm.) 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, ze zm.). 

2) 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;  

3) jeżeli Wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 14 ustawy Pzp, uprawnione do 

reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust.1 pkt 2-4 ustawy Pzp z : 

a) zamawiającym, 

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/wody-mineralne-929/


 
 

b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego, 

c) członkami komisji przetargowej, 

d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust.2a ustawy Pzp, 

- chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie Zamawiającego w inny sposób niż 

przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

4) 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, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1- 4 ustawy pzp, co doprowadziło do rozwiązania 

umowy lub zasądzenia odszkodowania; 

5) 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; 

IV. INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY 

W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

4.1.  W celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczeniu wskazanych w pkt. 3.2. 

SIWZ Wykonawca składa wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert  oświadczenie o braku 

podstaw do wykluczenia- zgodnie z załącznikiem  nr 2 do SIWZ  (Wstępne Oświadczenie). 

4.2. W celu wstępnego wykazania spełniania warunków udziału w postepowaniu, Wykonawca 

składa wraz z ofertą wypełnione oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – 

zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ.  

4.3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia 

wobec nich podstaw wykluczenia wskazanych w pkt. 3.2 SIWZ oraz spełniania, w zakresie, w jakim 

powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także Wstępne Oświadczenia 

dotyczące tych podmiotów. 

4.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Wstępne 

Oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Wstępne 

Oświadczenie potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 

wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

4.5. W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczeniu wskazanej w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy 

PZP Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której 

mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 

ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, ze zm.).  Wraz ze złożeniem 

oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie 



 
 

prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku 

Wykonawców występujących wspólnie oświadczenie, o których mowa w zdaniu pierwszym, składa 

każdy z Wykonawców(wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ) 

UWAGA! Załącznik należy złożyć w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 

informacji, o której mowa w art. 86 ust 5 Pzp. 

4.6. W celu definitywnego potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych 

przez Zamawiającego w pkt. 4.1 SIWZ oraz braku podstaw do wykluczeniu wskazanych w pkt. 4.2 

SIWZ Zamawiający może przed udzieleniem zamówienia wezwać Wykonawcę, którego oferta 

zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych 

na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów, o których mowa w rozdziale IV SIWZ. Niniejsze 

postanowienie nie nakłada na Zamawiającego obowiązku takiego wezwania, a jedynie uprawnienie. 

4.7. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 

zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia 

wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w rozdziale IV  SIWZ 

potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli 

zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie 

są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 

4.8. W celu definitywnego tj. zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 4.6 SIWZ potwierdzenia, że 

Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, na żądanie Zamawiającego, które to wezwanie 

ma charakter uprawnienia Zamawiającego, a nie jego obowiązku, przedkłada: 

4.8.1. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 

13), 14) i 21) ustawy PZP, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

ofert. 

4.8.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania 

braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP, wystawiony nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

4.8.3     Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 26 ust. 2d 

ustawy Pzp  lub oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa 

w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp  - należy przedstawić w formie oryginału wg załączonego druku -  

załącznik nr 4 do SIWZ. 

4.8.4 oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub 

ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - 



 
 

dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności lub zawarcie wiążącego 

porozumienia w sprawie spłat tych należności  

4.8.5 Oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego 

zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;  

4.9  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 nimi stosunków prawnych. 

Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, 

będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając w tym 

celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 

potrzeby wykonania zamówienia.  

4.10 Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 22 a ust. 1, odpowiada 

solidarnie z wykonawcą za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek 

nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

• Ocena spełniania warunków wymaganych przez Zamawiającego od Wykonawców zostanie 

dokonana na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których 

mowa w rozdziale VI SIWZ. 

• Sposób dokonywania oceny spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców będzie 

dokonany na zasadzie: spełnia/ nie spełnia.  

4.11 W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub 

więcej Wykonawców, dokumenty, o których mowa w rozdziale IV, składa każdy z nich. 

V. WYKAZ DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE USŁUGI ODPOWIADAJĄ 

WYMAGANIOM OKREŚLONYM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W ZAKRESIE ZDOLNOŚCI TECHNICZNEJ 

LUB ZAWODOWEJ 

5.1 Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie  przedstawionego przez wykonawcę wykazu 

minimum 2 wykonanych dostaw, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 

wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie o 

tematyce będącej przedmiotem postępowania lub podobnej o minimalnej wartości : 

 

 

 

 



 
 

Dla części 1 : 20 000,00 zł brutto każda, 

Dla części 2 : 7 000,00 brutto każda, 

Dla części 3 : 20 000,00 zł brutto każda, 

Dla części 4 : 12 500,00 zł brutto każda, 

Dla części 5 : 10 000,00 zł brutto każda, 

Dla części 6 : 5 000,00 zł brutto każda, 

Dla części 7 : 750,00 zł brutto każda, 

Dla części 8 : 2 500,00 zł brutto każda. 

 

Na potwierdzenie należytego wykonania należy załączyć dokument potwierdzający, że dostawa ta 

została wykonana należycie tzw. list referencyjny lub inny dokument potwierdzający, iż dostawa 

została wykonana należycie. Z zastrzeżeniem, że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw 

okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed 

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert – 

załącznik nr 5 do SIWZ.  

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 

dokumentów należy dołączyć oświadczenie wykonawcy. 

UWAGA – NALEŻY WYKAZAĆ MINIMUM 2 DOSTAWY O PODANEJ WARTOŚCI KAŻDA w RAMACH 

KAŻDEJ z ośmiu CZĘŚCI POSTĘPOWANIA 

Pod pojęciem usług o tematyce będącej przedmiotem postępowania lub podobnej Zamawiający 

rozumie usługi zrealizowane na podstawie odrębnych umów, które obejmowały cykliczne dostawy 

żywności objętych daną częścią postępowania. 

W oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w Rozdziale IV 

i V niniejszej SIWZ, Zamawiający oceni czy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił. 

• Uzupełnienie wymaganych dokumentów jest możliwe po upływie terminu składania ofert, tylko i 

wyłącznie na podstawie art. 26 ustawy Pzp.  

• Uzupełnienie wymaganych dokumentów może odbywać się faxem, mailem lub drogą pocztową. 

W przypadku przesyłania dokumentów faxem lub mailem konieczne jest przesłanie Zamawiającemu 

wymaganej dokumentacji również drogą pocztową.   

Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z 

postępowania, a następnie odrzuceniem oferty. 

 

 



 
 

VI. INFORMACJE O WSZYSTKICH DOKUMENTACH i OŚWIADCZENIACH  JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W OFERTACH ORAZ FORMIE W JAKIEJ MAJĄ BYĆ SKŁADANE 

6.1 Wypełniony formularz oferty – załącznik nr 1a – 1h do SIWZ 

6.2 Oświadczenie dotyczące przesłanek  wykluczenia z postępowania składane na podstawie art. 

25a ust 1 ustawy pzp – załącznik nr 2 do SIWZ 

6.3 Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3 do SIWZ 

6.4 Oświadczenie wykonawcy z art. 26 ust 2d ustawy Pzp o przynależności lub nie do grupy 

kapitałowej -  załącznik nr 4 do SIWZ  

6.5 Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. 

Zamiast odpisu o którym mowa powyżej Wykonawca może wskazać dostępność dokumentów w 

formie elektronicznej pod określonym adresem internetowym – ogólnodostępną i bezpłatną bazą 

danych. Wówczas Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę 

doświadczenia i dokumenty. 

6.6 Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie  przedstawionego przez wykonawcę wykazu 

minimum 2 wykonanych dostaw, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 

wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie o 

tematyce będącej przedmiotem postępowania lub podobnej o minimalnej wartości : 

 

Dla części 1 : 20 000,00 zł brutto każda, 

Dla części 2 : 7 000,00 brutto każda, 

Dla części 3 : 20 000,00 zł brutto każda, 

Dla części 4 : 12 500,00 zł brutto każda, 

Dla części 5 : 10 000,00 zł brutto każda, 

Dla części 6 : 5 000,00 zł brutto każda, 

Dla części 7 : 750,00 zł brutto każda, 

Dla części 8 : 2 500,00 zł brutto każda. 

 

Na potwierdzenie należytego wykonania należy załączyć dokument potwierdzającego, że dostawa ta 

została wykonana należycie tzw. list referencyjny lub inny dokument potwierdzający, iż dostawa 

została wykonana należycie. Z zastrzeżeniem, że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw 

okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed 



 
 

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert – 

załącznik nr 5 do SIWZ.  

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 

dokumentów należy dołączyć oświadczenie wykonawcy. 

UWAGA – NALEŻY WYKAZAĆ MINIMUM 2 DOSTAWY O PODANEJ WARTOŚCI KAŻDA w RAMACH 

KAŻDEJ z ośmiu CZĘŚCI POSTĘPOWANIA 

6.7 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 nimi stosunków prawnych. 

Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, 

będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając w tym 

celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 

potrzeby wykonania zamówienia.  

Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 22 a ust. 1, odpowiada 

solidarnie z wykonawcą za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek 

nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

Oświadczenie w sprawie realizacji zamówienia przy współudziale podwykonawców - załącznik nr 2 do 

SIWZ.  

Jeżeli nie dotyczy załącznika nie należy dołączać do oferty lub dołączyć i przekreślić z adnotacją „ nie 

dotyczy” i zaparafować. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia 

przez dwóch lub więcej Wykonawców, dokumenty, o których mowa w rozdziale VI, składa każdy z 

nich. 

6.8 Oświadczenie dotyczące specjalistycznego środka transportu – załącznik nr 7; 

6.9 Pełnomocnictwo do podpisania oferty, oświadczeń i dokumentów składających się na ofertę, o ile 

pełnomocnictwo to nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty - należy przedstawić w 

formie oryginału lub kopii potwierdzonej przez notariusza. 

6.10 W przypadku oferty składanej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia do oferty powinno zostać załączone pełnomocnictwo dla osoby uprawnionej do 

reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich  w postępowaniu i zawarcia 

umowy - należy przedstawić w formie oryginału lub kopii potwierdzonej przez notariusza. 

6.11 Oświadczenia  i  dokumenty  sporządzone w języku obcym należy złożyć  wraz z tłumaczeniem 

na język polski.  

6.12 Dokumenty należy złożyć w oryginale lub  kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem 

przez wykonawcę.  Poświadczenia dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego 



 
 

zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich 

dotyczą. 

6.13 Jeżeli oferta wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, zamawiający zażąda 

przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych 

wykonawców. 

6.14 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej 

Polskiej, składa odpowiednie dokumenty wymienione w § 7 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 

dnia 26  lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 

wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia ( Dz.U. z 2016 r. poz. 1126). 

6.14.1. Dokumenty, o których mowa w § 7  powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 

Dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem tego terminu. 

6.14.2 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 

ust. 1, 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. Przepis ust. 2 stosuje się. 

6.15 W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający 

może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie 

niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 

6.16 W przypadku gdy złożona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub wzbudzi wątpliwości co do jej  

prawdziwości Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału dokumentu lub notarialnie 

poświadczonej kopii dokumentu. 

VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ 

PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH 

DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

7.1 Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim z zachowaniem formy 

pisemnej. 

7.2 Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują 

pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną na adres: 



 
 

Dom Pomocy Społecznej nr 2 ul. Jaskółcza 11; 41 – 800 Zabrze 

e-mail: place@dps2.zabrze.pl, fax: (32) 271-48-54 wew. 27, Anna Korzuch – reprezentująca 

Zamawiającego. 

7.3 Zawiadomienia (o wyborze oferty, odrzuceniu oferty, wykluczeniu wykonawcy, unieważnieniu 

postępowania, itp.), informacje, zapytania zamawiający i wykonawcy mogą przekazywać w formie 

pisemnej, mailem lub faksem na w/w adresy. 

7.4 W przypadku przesyłania zawiadomień, informacji, zapytań mailem Zamawiający wymaga aby 

wskazane dokumenty były podpisane przez osobę upoważnioną do kontaktów w zakresie 

postępowania, opatrzone pieczęcią firmową oraz przesłane w formie skanu. 

7.5 Z uwagi na dopuszczenie przesyłania informacji drogą mailową i pisemną domniemywa się, że 

pismo wysłane przez zamawiającego w/w sposób na wskazany w formularzu oferty adres mailowy 

lub fax zostało mu doręczone w sposób, który umożliwił zapoznanie się z treścią pisma. 

7.6 Wykonawca, zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Pzp, może zwrócić się do zamawiającego o 

wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie 

później niż: 

• na 6 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem że wniosek  o wyjaśnienie 

treści SIWZ wypłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 

wyznaczonego terminu składania ofert. 

Jeśli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłyną po upływie terminu składania wniosku, o którym 

mowa w art. 38 ust 1 ustawy Pzp, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić 

wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaże wykonawcom, którym przekazał 

specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, oraz umieszcza je na 

stronie internetowej  na której opublikował SIWZ. 

7.7 Zamawiający nie będzie zwoływać zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia 

wątpliwości dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

7.8 Uprawnieni do porozumiewania się z wykonawcami są: 

- Anna Korzuch 

VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

Zamawiający nie wymaga złożenia wadium od wykonawców.  

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

9.1 Termin związania ofertą obejmuje maksymalnie 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

9.2 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. Odmowa wyrażenia zgody nie powoduje utraty wadium.  

9.3 Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem 

okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na 

przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po 

wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia 

dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 

10.1 Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1a - 1h do SIWZ.  

10.2 Zamawiający wymaga wykorzystania formularzy stanowiących załączniki do SIWZ. Dopuszcza się 

złożenie wraz z ofertą załączników opracowanych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że będą one 

zbliżone co do treści z formularzami opracowanymi przez Zamawiającego  tzn. będą zawierały 

wszystkie informacje wymagane przez Zamawiającego. Dopuszcza się możliwość poszerzenia treści 

załączników o dodatkowe informacje nie wymagane przez Zamawiającego.  

10.3 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

10.4 Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 

10.5 Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

10.6 Zaleca się, by każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami oraz by 

strony oferty były połączone w sposób trwały. 

10.7 Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

10.8 Do oferty należy dołączyć wszystkie dokumenty i oświadczenia wymienione w Rozdziale IV—VI 

oraz inne wymienione w treści SIWZ. Ofertę należy umieścić w kopercie opatrzoną nazwą i adresem 

zamawiającego, nazwą i adresem wykonawcy oraz oznaczeniem:  

Cykliczna dostawa żywności na potrzeby Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Zabrzu 

Nie otwierać przed dniem 11.12.2017 godzina 10.15 

Ofertę należy złożyć osobiście lub przesłać na adres:  

Dom Pomocy Społecznej nr 2 ul. Jaskółcza 11,  41-800 Zabrze. 

10.9 Koperta powinna być zamknięta i oznaczona w taki sposób, aby nie było możliwe zapoznanie się 

z treścią oferty przed upływem terminu otwarcia ofert oraz by wyróżniała się pośród innej 

korespondencji. 

10.10 Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę, pod 

warunkiem, że wykonawca złoży powiadomienie na takich zasadach jak złożenie oferty z dopiskiem 

ZMIANA. 



 
 

10.11 Koperty oznakowane dopiskiem ZMIANA zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, 

który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności dokonania zmian, zostaną dołączone do 

oferty. 

10.12 Koperta oznakowana dopiskiem WYCOFANE nie będzie otwierana. 

10.13 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 firmy na 

zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.  

10.14 Wykonawca poda cenę oferowaną na formularzu oferty, zgodnie z załącznikiem nr 1a-1h do 

SIWZ. 

10.15 Podana cena oferowana musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, 

wynikające z opisu przedmiotu zamówienia 

10.16 Cena oferowana musi być podana w złotych polskich, cyfrowo i słownie (do drugiego miejsca 

po przecinku). 

10.17 Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być poprawiane przez skreślenie 

błędnej treści lub kwoty, z utrzymaniem czytelności skreślonych wyrażeń lub liczb, wpisanie treści 

poprawnej oraz złożenie podpisu osoby upoważnionej do złożenia oferty. 

10.18 Dokumenty sporządzone przez wykonawcę winny być podpisane przez osobę upoważnioną 

do reprezentacji. 

10.19 Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której 

wykonanie powierzy podwykonawcom – załącznik nr 2 do SIWZ 

10.20 Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją w całości warunków zawartych w 

dokumentacji przetargowej. Niedostosowanie się do wymogów dotyczących składania ofert jest 

ryzykiem wykonawcy i skutkuje odrzuceniem lub stwierdzeniem nieważności oferty. 

10.21 Brak jakiegokolwiek z dokumentów wymaganych w SIWZ, lub złożenie dokumentu w 

niewłaściwej formie( np. nie poświadczenie za zgodność z oryginałem lub inny co do treści załącznik)  

10.22 Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe,  

z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na 

niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie 

zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona ( Art. 87 ust 2 pzp.) 

10.23 Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust 3 ustawy Pzp protokół wraz z załącznikami jest 

jawny i  podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących 

tajemnice przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli 

Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. 



 
 

10.23.1. zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były 

przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „ tajemnica 

przedsiębiorstwa”  lub spięte(zszyte) oddzielnie od pozostałych , jawnych elementów oferty; 

10.23.2. wykonawca, m.in. nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu wykonania 

zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie. 

10.24 Udostępnianie protokołu oraz załączników do protokołu odbywać się będzie na poniższych 

zasadach: 

10.24.1              osoba zainteresowana zobowiązana jest złożyć w siedzibie Zamawiającego pisemny 

wniosek o udostępnienie protokołu lub załączników do protokołu; 

10.24.2              zamawiający ustali, z uwzględnieniem złożonego w ofercie zastrzeżenia tajemnicy 

przedsiębiorstwa, zakres informacji, które mogą być Wykonawcy udostępnione; 

10.24.3             po przeprowadzeniu powyższych czynności Zamawiający ustali miejsce, termin, sposób 

udostępnienia dokumentów, o czym poinformuje zainteresowanego w pisemnym zawiadomieniu.  

 

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

11.1 Oferty należy złożyć w siedzibie DPS nr 2 (pokój Administracji, parter, ul. Jaskółcza 11, 41 – 800 

Zabrze) do dnia 11.12.2017r. - godz. 10.00 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w formie 

mailowej. 

11.2 Konsekwencje złożenia oferty nie zgodnej z opisem określonym w SIWZ ponosi Wykonawca. 

Wykonawca otrzyma w kancelarii na swój wniosek pisemne potwierdzenie złożenia oferty wraz z 

numerem jaki został nadany ofercie oraz datą i godziną wpływu oferty. 

11.3 Miejsce otwarcia ofert: siedziba DPS nr 2, 41 – 800 Zabrze, ul. Jaskółcza 11, pokój Administracji, 

parter. 

11.4 Termin otwarcia ofert: 11.12.2017r. 

11.5 Otwarcie ofert jest jawne.  

11.6 Przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia.  

11.7 Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także 

informacje dotyczące ceny oraz pozostałe informacje przewidziane w Pzp. 

11.8 Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje 

dotyczące: 

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w 

ofertach. 



 
 

11.9 Oferty złożone po terminie będą zwrócone bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego 

na wniesienie odwołania. 

 

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

12.1 Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z realizacją 

zamówienia i będzie podana w polskich zł z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

12.2 Zamawiający wymaga zachowania stałości cen przez okres trwania umowy.  

12.3 Oferta powinna być przygotowana w oparciu o formularz cenowy, stanowiący załącznik nr  od 

1a do 1h do SIWZ w zależności od części zamówienia, którego dotyczy  

12.4  Wartość oferty obliczamy w następujący sposób:  

a) Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z realizacją 

zamówienia i będzie podana w polskich zł z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

b) Zamawiający wymaga zachowania stałości cen przez okres trwania umowy.  

c) Oferta powinna być przygotowana w oparciu o formularz cenowy, stanowiący załącznik nr 

1a-h. 

d) Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 

zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym 

wewnątrzwspólnotowego 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.  

e) Opis sposobu obliczania ceny dla wszystkich części jest takie samo, tj.  ilość x cena 

jednostkowa netto = wartość netto + VAT = wartość brutto. 

f) Ceną netto oferty jest SUMA kolumny „wartość netto” w formularzu oferty, zaś SUMA 

kolumny „wartość brutto” stanowi cenę brutto oferty w formularzu oferty. 

12.5 Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 

zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym 

wewnątrzwspólnotowego 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.  

XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, 

WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

A. Oferty zostaną otwarte dnia 11.12.2017r. o godz. 10.15 w DPS nr 2, ul. Jaskółcza 11, 41 – 800 

Zabrze przez komisję, która oceniając je weźmie pod uwagę: 

Cenę oferty    70 % 

Termin dostawy   30 % 



 
 

 

       B. Sposób oceny ofert: 

Członkowie komisji oceniając cenę oferty (ocena indywidualna), użyją następującego wzoru: 

 

a. Ocena ceny  

 

C min     

C =     ---------  x 100 pkt x 70 % 

Co 

Cmin – cena najniższa – biorąc pod uwagę ceny wszystkich otrzymanych ofert, 

Co – cena oferowana, 

C – cena  

70 % – waga kryterium 

b. Ocena terminu dostawy 

Termin wskazany przez Wykonawcę za który może on otrzymać maksymalną  ilość 30 punktów 

liczony będzie na poniżej przyjętych kryteriach: 

Realizacja dostawy do 1 dnia roboczego od dnia złożenia zamówienia  - 30 pkt 

Realizacja dostawy do 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia  - 15 pkt 

Realizacja dostawy do 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia  - 5 pkt 

Realizacja dostawy powyżej 4 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia  - 0 pkt 

Wykonawca wskaże termin realizacji zamówienia dla każdej części w załącznikach nr 1a-1h 

przypisanym do poszczególnych części zamówienia. 

Łączna ilość punktów oferty będzie stanowiła sumę punktów przyznanych w ocenie ceny oraz 

doświadczenia.  

       1. Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do 2 miejsc po przecinku.  
       2. Wykonawca nie może samodzielnie zmieniać i wprowadzać dodatkowych pozycji do oferty. 

3. Należności z tytułu wykonania zamówienia będą regulowane na warunkach określonych           
w umowie. 
4. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone w PLN.  

 

XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE 

OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. Po zakończeniu postępowania wykonawcy, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia zostaną 

pisemnie zawiadomieni o wyborze najkorzystniejszej oferty; wykonawcach, których oferty zostały 

odrzucone; wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania. 

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza powyższe informacje 



 
 

na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego. 

3. W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający poinformuje wykonawcę o 

terminie zawarcia umowy.  

4. Osoby reprezentujące wykonawcę przy podpisaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty 

potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z 

dokumentów załączonych do oferty.  

5. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez 

przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia 

postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy. 

 

XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

Zamawiający nie będzie żądać od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

XVI. ISTOTNE  DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI 

ZAWIERANEJ UMOWY, OGÓLNE WARUNKI UMOWY, WZÓR UMOWY 

Istotne postanowienia umowy stanowi załącznik nr 6 do SIWZ 

XVII. OKREŚLENIE WARUNKÓW ZMIANY ZAWARTEJ UMOWY. 

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień w zawartej umowie wprowadzonych 

aneksem takich jak:  

- zmiana osób funkcyjnych – z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy 

- zmiana sposobu reprezentacji – z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy 

- zmiana adresu siedziby jednej ze stron – z przyczyn zewnętrznych 

- zmiana miejsca realizacji zamówienia - na podstawie obiektywnych przesłanek zaakceptowanych   

  przez Zamawiającego 

-  zmiana lub wycofanie podwykonawcy – w uzasadnionych przypadkach, za pisemną zgodą 

Zamawiającego, 

- zmiana środka transportu dostaw, 

- dopuszcza się zmiany cen w następujących przypadkach: 

▪ w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku VAT, Zamawiający dopuszcza możliwość 

zmniejszenia lub zwiększenia wynagrodzenia o kwotę różnicy w kwocie podatku VAT,  

▪ ceny mogą być regulowane co kwartał w granicach wskaźnika wzrostu cen towarów i usług 

konsumpcyjnych publikowanych w Monitorze Polskim w formie obwieszczenia Prezesa GUS o 

wskaźnik w poprzednim kwartale. 



 
 

▪ w przypadku istotnej zmiany cen spowodowanych czynnikami niezależnymi od Wykonawcy, 

po pisemnym uzasadnieniu zmiany i wyrażeniu zgody przez Zamawiającego 

▪ obniżka cen – np. cena promocyjna z uwzględnieniem wymogów określonych w opisie 

przedmiotu umowy po uwzględnieniu powyższego pomiędzy stronami umowy, 

- zmiana asortymentu na podobny o zbliżonej gramaturze i tej samej jakości ustalonej i 

zaakceptowanej przez Zamawiającego 

Przewidziane powyżej okoliczności stanowiące podstawę zmian do umowy, stanowią uprawnienie 

Zamawiającego nie zaś jego obowiązek wprowadzenia takich zmian. 

Zmiany będą wprowadzone aneksem do umowy. 

XVIII. ZALICZKI 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

XIX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

Zamawiający informuje, że wobec podjętych przez niego czynności wykonawcom przysługują środki 

ochrony prawnej określone w dziale VI Prawa Zamówień Publicznych. 

XX. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE MOŻLIWOŚCI ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ 

XXI. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH 

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 

XXII. OFERTY WARIANTOWE I CZĘŚCIOWE 

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty przewidującej odmienny niż określony 

przez niego sposób wykonania zamówienia (oferta wariantowa). 

2. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

XXIII. ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY INTERNETOWEJ 

referent@dps2.zabrze.pl, www.dps2.zabrze.pl  

XXIV. AUKCJA ELEKTRONICZNA 

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

XXV. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE 

ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM I WYKONAWCĄ 

Zamawiający nie przewiduje możliwości rozliczania się w walucie innej niż złotówki (PLN). 

XXVI. WYSOKOŚĆ ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, Zamawiający nie 

przewiduje ich zwrotu, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy Pzp. W sprawach nieuregulowanych 

niniejszą specyfikacją mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu 

postępowania cywilnego. 

http://www.dps2.zabrze.pl/

