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SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

zwana dalej w skrócie SIWZ nr DPS.01.1/16 

 

 

 

WYKONAWCA POWINIEN DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZĄ SIWZ  

I ZŁOŻYĆ OFERTĘ ZGODNIE Z JEJ WYMAGANIAMI 

 
I.  

Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego. 

       Dom Pomocy Społecznej im Św. Brata Alberta 

       34-144 Izdebnik nr 3  

       e-mail dps@dpsizdebnik.pl, strona  internetowa: www.dpsizdebnik.pl 

       tel. 33 876 32 22    fax. 33 876 32 29     

 

Ogłoszenie  o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zamieszczono: 

a) w Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnianym na stronach portalu internetowego Urzędu 

Zamówień Publicznych,  

b)  na stronie internetowej Zamawiającego 

c) na Tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. 

 

II.  

Tryb udzielenia zamówienia. 

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z poźn. zm.), zwaną 

w dalszej części SIWZ „Pzp”.  

2. Do  czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie 

niniejszego zamówienia stosuje się przepisy przywołanej ustawy Prawo zamówień publicznych oraz 

aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie , a w sprawach nieuregulowanych przepisy ustawy z 

dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U z 2016 poz.380). 

3. W niniejszym postępowaniu Zamawiający będzie stosował procedurę określoną w art. 24aa ustawy 

PZP, tzn. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego 

oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki 

udziału w postępowaniu. W przypadku uchylenia się wybranego Wykonawcy od zawarcia umowy 

Zamawiający może zbadać następną najwyżej ocenioną ofertę spośród pozostałych ofert. 

4. Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 

8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

III.  
Opis przedmiotu zamówienia. 

1. Nazwa przedmiotu zamówienia nadana przez Zamawiającego: Dostawa artykułów spożywczych w 

roku 2017 do Domu Pomocy Społecznej w Izdebniku.  

2. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów spożywczych podzielonych na 13 

części opisanych Wspólnym Słownikiem Zamówień CPV: 

 Część I  – Pieczywo świeże, wyroby ciastkarskie i piekarskie  (CPV 15810000-9) 

 Część II  – Produkty mleczarskie     (CPV 15500000-3) 

 Część III – – produkty wędliniarskie     (CPV 15131120-2)  

 Część IV –  – Mięso wieprzowe i wołowe     (CPV 15110000-2) 

 Część V  – Drób i podroby      (CPV 15112000-6) 

 Część VI  – Jaja        (CPV 03142500-3) 

 Część VII  – Mrożonki      (CPV 15331100-8, 15555000-3) 

 Część VIII  – Ryby mrożone i przetworzone, konserwy  (CPV 15200000-0, 15131310-1) 

 Część IX  – Produkty przemiału ziarna skrobi i prod. skrobiowych  

         (CPV 15600000-4, 15851100-9) 

http://www.dpsizdebnik.pl/
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 Część X  – Różne artykuły spożywcze    (CPV 15330000-0, 15800000-6) 

 Część XI  – Oleje i tłuszcze roślinne i zwierzęce   (CPV 15400000-2) 

 Część XII  – Owoce i warzywa     (CPV 15300000-1, 03200000-3) 

 Część XIII  – Produkty niskobiałkowe PKU   (CPV 15880000-0)   

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w formularzu zestawienia cenowego stanowiącego 

załącznik nr 1a do 1ł do SIWZ nr DPS.01.1/16. 

3. Wymagania dotyczące sposobu realizacji zamówienia:  

a) Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego, 

określonymi w załączniku nr 1a do 1ł do SIWZ, dostarczane towary muszą być zgodne z 

Polskimi Normami i spełniać wszystkie wymagania i normy dla artykułów spożywczych dla 

ludzi, 

b) Wykonawca na dostarczone towary, zgodnie z załącznikami nr 1a do 1ł do SIWZ - formularz 

zetawienia cenowego  musi zapewnić gwarancję jakości, 

c) Wykonawca musi zapewnić realizację zamówienia w terminie wskazanym w SIWZ oraz w 

załączniku nr 1a do 1ł  do SIWZ (formularz zetawienia cenowego),  

d) Wykonawca musi zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach, w tym zaoferować termin 

i warunki płatności opisane we wzorze umowy stanowiącej załącznik do niniejszej SIWZ. 

4. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie 

przedmiotu zamówienia publicznego, w domyśle, wskazaniu takiemu każdorazowo towarzyszą 

wyrazy „lub równoważny”.  Zgodnie z art. 29 ust 3 ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający 

dopuszcza składanie ofert równoważnych i zastosowanie produktów równoważnych na cały asortyment 

stanowiący przedmiot zamówienia publicznego, tj. produktów innych producentów niż wymienione w 

załączniku nr 1a do 1ł  do SIWZ z zastrzeżeniem, by ich minimalne parametry jakościowe były co 

najmniej takie same jak parametry i cechy produktów wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia 

publicznego. W przypadku zaoferowania asortymentu równoważnego, Wykonawca jest zobowiązany 

wykazać, że oferowany przez niego produkt spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Na 

potwierdzenie spełniania wymagań, Wykonawca przedłoży na żądanie Zamawiającego specyfikację 

produktu równoważnego oferowanego przez Wykonawcę, która ma zawierać wyszczególnione cechy 

charakterystyczne, potwierdzające zgodność oferowanego asortymentu z asortymentem opisanym przez 

Zamawiającego  (skład, wagę, gramaturę itp.).  

5. Każda partia dostarczonych towarów musi spełniać wymagania Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o 

bezpieczeństwie żywności i żywienia, (Dz.U. z 2015r., poz.594z późn. zm.) oraz innych przepisów 

prawa dotyczących dopuszczenia ich do  obrotu. 

6. Wszystkie towary stanowiące przedmiot zamówienia  będą transportowane tranportem na koszt 

Wykonawcy zgodnie z wszelkimi przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie. 

7. Jeżeli zaoferowane artykuły będą posiadały parametry gorsze od wymaganych w opisie przedmiotu 

zamówienia publicznego , Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie  art. 89 ust. 1 pkt  2 ustawy prawo 

zamówień publicznych. Ciężar udowodnienia, że zaoferowane przez Wykonawcę artykuły odpowiadają 

wymaganiom wskazanym przez Zamawiającego, spoczywa na Wykonawcy. 

8. Zamówienie będzie realizowane według aktualnych potrzeb żywnościowych zamawiającego. 

 

IV.  
Termin wykonania zamówienia. 

 

1. Zamówienie należy wykonać w terminie: od 02.01.2017 r. do 31.12.2017 r. 

2. Miejscem wykonania zamówienia (dostawy) będzie:  
 - magazyn spożywczy Domu Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w Izdebniku, 34-144 

Izdebnik Nr 3, 

3. Częstotliwość dostawy  

 
Część I  codziennie od poniedziałku do soboty   w godz. 4.30 - 6.30 

Część II  mleko - codziennie od poniedziałku do soboty  od godz. 5.00 do 6.30,  

 pozostałe artykuły 3 raz w tygodniu  (dzień do uzgodnienia)  w godz. 6.00 do 6.30 

Część III  2 raz w tygodniu  (dzień do uzgodnienia)  w godz. 7-14, (dostawa na drugi dzień od zgłoszenia zamówienia) 

Część IV  2 raz w tygodniu  (dzień do uzgodnienia)  w godz. 7-14, (dostawa do dwóch dni od zgłoszenia zamówienia) 

Część V   2 raz w tygodniu  (dzień do uzgodnienia)  w godz. 7-14, (dostawa do dwóch dni od zgłoszenia zamówienia) 

Część VI   raz w tygodniu  (dzień do uzgodnienia)  w godz. 7-14 (dostawa na drugi dzień od zgłoszenia zamówienia) 
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Część VII   raz w tygodniu  (dzień do uzgodnienia)  w godz. 7-14 (dostawa do dwóch dni od zgłoszenia zamówienia)  

Część VIII   raz w tygodniu  (dzień do uzgodnienia)  w godz. 7-14 (dostawa do dwóch dni od zgłoszenia zamówienia) 

Część IX  3 razy w miesiącu  (dzień do uzgodnienia) w godz. 7-14 (dostawa do dwóch dni od zgłoszenia zamówienia) 

Część X  3 razy w miesiącu  (dzień do uzgodnienia)  w godz. 7-14 (dostawa do dwóch dni od zgłoszenia zamówienia) 

Część XI   raz w tygodniu  (dzień do uzgodnienia)  w godz. 7-14 (dostawa do dwóch dni od zgłoszenia zamówienia) 

Część XII  3 razy w tygodniu (dzień do uzgodnienia) w godz. 7-14 (dostawa następnego dnia od zgłoszenia 

zamówienia) 

Część XIII    raz w miesiącu w godz. 7-14 (dostawa do dwóch dni od zgłoszenia zamówienia) 

 

V.  

Warunki udziału w postępowaniu. 

1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy: 

1. Nie podlegają wykluczeniu z postepowania  

2. Spełnią warunki dotyczące: 

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów.  

Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie. Warunek zostanie spełniony przez 

złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału. 

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.  

Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie. Warunek zostanie spełniony przez 

złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału. 

c) zdolności technicznej lub zawodowej.  

Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie. Warunek zostanie spełniony przez 

złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału. 

2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. w formie spółki cywilnej lub 

konsorcjum). W takim przypadku Wykonawcy winni upoważnić jednego spośród siebie jako 

przedstawiciela pozostałych do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego a jego upoważnienie musi być udokumentowane 

pełnomocnictwem podpisanym przez uprawnionych przedstawicieli wszystkich pozostałych 

Wykonawców. Przedmiotowe pełnomocnictwo musi zostać dołączone do oferty w oryginale lub lub 

kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Warunek opisany w pkt 1 musi 

spełniać każdy z wykonawców działających wspólnie. Jeżeli za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta 

Wykonawcy ubiegającego się wspólnie o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed 

zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych 

Wykonawców. Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia zamawiającemu oryginału umowy 

do wglądu oraz do pozostawienia kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem właściwej umowy 

np. konsorcjum, która określi zakres, formę działalności i sposób rozliczania się uczestników.  
3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów 

dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczone za zgodność z oryginałem 

przez Wykonawcę lub te podmioty. 

4. W przypadku realizacji zadania przy udziale podwykonawcy, Zamawiający żąda od Wykonawcy 

wskazania w ofercie którą część zamówienia powierzy podwykonawcy/ów oraz  podania przez 

wykonawcę nazw firm podwykonawcy/ów. Zamawiający nie ogranicza zakresu przedmiotu zamówienia, 

który nie może być powierzony podwykonawcom. Zakres zamówienia planowany do powierzenia 

podwykonawcom musi być wskazany w ofercie (wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ). 

Brak informacji w sprawie zakresu zamówienia powierzonego podwykonawcom będzie traktowany jako 

deklaracja samodzielnej realizacji zamówienia przez Wykonawcę.  

a) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust 1 ustawy Pzp w celu 

wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać 

zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je 

w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w 

trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

5. Zamawiający na podstawie art.86 ust.5 ustawy Pzp zamieści niezwłocznie po otwarciu ofert  na stronie 

internetowej informacje dotyczące: 

  - kwoty, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 

  - firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie 

  - ceny, terminy wykonania zamówienia, warunków płatności zawartych w ofertach 
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Va. 

Podstawy wykluczenia z postępowania Wykonawcy zostały opisane w art.24 ust.1 ustawy Pzp 

 
Vb. 

Podstawy wykluczenia z postępowania Wykonawcy, o których mowa w art.24 ust.5 Ustawy pzp. 
 
Dodatkowo zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy:  

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. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844) 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 2003r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 

1844);  

 
 

VI.  
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w 

postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. 

 
W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do 

wykluczenia, po wstępnej ocenie ofert zgodnie z rozdz. II pkt.3 nin. SIWZ Zamawiający żąda: 

1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w 

zakresie wskazanym (według wzoru) w załączniku nr 2 i załączniku nr 3 do SIWZ. Informacje 

zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu 

oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.  

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o którym 

mowa w rozdz. V niniejszej SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak 

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

udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.  

3. Oprócz wyżej wymienionego oświadczenia oferta musi zawierać: 

 Wypełniony i podpisany formularz oferty wraz z załącznikiem - według wzoru – załącznik nr 1 do 

SIWZ; 

 Wypełniony formularz zestawienia cenowego – części zamówienia (pakiety). 

o Pakiet I - załącznik nr 1a  do SIWZ 

o Pakiet II – załącznik nr 1b do SIWZ 

o Pakiet III – załącznik nr 1c do SIWZ 

o Pakiet IV – załącznik nr 1d do SIWZ 

o Pakiet V – załącznik nr 1e do SIWZ 

o Pakiet VI – załącznik nr 1f do SIWZ 

o Pakiet VII – załącznik nr 1g do SIWZ 

o Pakiet VIII – załącznik nr 1h do SIWZ 

o Pakiet IX – załącznik nr 1i do SIWZ 

o Pakiet X – załącznik nr 1j do SIWZ 

o Pakiet XI – załącznik nr 1k do SIWZ 

o Pakiet XII – załącznik nr 1l do SIWZ 

o Pakiet XIII – załącznik nr 1ł do SIWZ 

 projekt umowy -  załącznik  nr 6 do SIWZ. 

4. W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia 

ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP Wykonawca zobowiązany jest przekazać 

Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP – załącznik nr 5 wraz ze złożeniem 
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oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą 

do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzieleniu zamówienia.  

5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej 

oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień 

złożenia oświadczeń lub dokumentów, działając zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra 

Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od 

Wykonawcy w postępowaniu o udzieleniu zamówienia (Dz. U. z 2016, poz. 1126 tj.: 

a) aktualnego odpisu 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 do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy 

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert; 

 

6. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji 

finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w 

wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w 

postępowaniu. 

7. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdz. V. 1. niniejszej SIWZ, oświadczeń 

lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub 

innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są 

niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający 

wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo 

ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 

postępowania.  

8. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa 

w § 2, § 5 i § 7 Rozporządzenia  Prezesa Rady Ministrów 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), w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi 

ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych 

wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. W przypadku, o którym mowa nin. pkt 4, 

zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez 

wykonawcę i pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów. 
9. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 2, § 5 i § 

7 Rozporządzenia  Prezesa Rady Ministrów 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), które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub 

dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, zamawiający w 

celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, korzysta z 

posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 
10. Jeżeli będzie 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 potwierdzających, że nie podlegają 

wykluczeniu, 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. 
11. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

zamiast dokumentów o których mowa w rozdziale VI 5. pkt. a niniejszej SIWZ składa dokument 

wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto 

jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; Jeżeli w kraju, w 

którym wykonawca ma siedzibę 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 sadowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 

właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej 

osoby. 
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VII.  

Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania 

oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z 

wykonawcami. 

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy zgodnie z 

art. 15 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych 

oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1020) przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza 

porozumiewanie się za pomocą faksu i/lub drogą elektroniczną. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca 

przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, 

każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.  

2. W przypadku nie potwierdzenia przez Wykonawcę faktu otrzymania dokumentów za pomocą faksu lub 

drogi elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną Zamawiający uzna, iż dokumenty dotarły czytelnie do Wykonawcy w dniu i godzinie ich 

nadania – zgodnie z raportem rejestru połączeń urządzenia faksowego lub raportu wysłania. 

3. SIWZ dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego www.dpsizdebnik.pl Na stronie tej 

znajdować się będą pytania zadawane przez Wykonawców i odpowiedzi, zmiany SIWZ dokonywane 

przez Zamawiającego oraz informacje o środkach ochrony prawnej a po otwarciu ofert informacje 

dotyczące kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, nazwy firm 

oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, 

okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach  

4. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące prowadzonego postępowania należy kierować  

w języku polskim do Zamawiającego: 

 faksem – na nr  33 /  876 32 29     

 e-mailem na adres: dps@dpsizdebnik.pl 

 w formie pisemnej na adres: Dom Pomocy  Społecznej im. Św. Brata Alberta, 34 – 144 

Izdebnik nr 3; 

a) lub dostarczyć osobiście do Domu  Pomocy  Społecznej  im. Św. Brata Alberta, 34 – 144 

Izdebnik nr 3; 

5. Do porozumiewania się z wykonawcami ze strony zamawiającego upoważnieni są: 

w zakresie merytorycznym  

 – Duda Danuta  tel. 33/876-32-22; w godzinach 7:00 – 14:00 w dni robocze 

email: dps_izdebnik@bielsko.man.pl, 

w zakresie formalnym  

 - Smolec Beata - tel.33/876-32-22; w godzinach 9:00 – 15:00 w dni robocze 

6. Wykonawca może, zwrócić się pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, pod 

warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca 

dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.  

7. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże wszystkim wykonawcom, którym przekazał 

SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a także zamieści na własnej stronie internetowej.W 

uzasadnionych przypadkach, Zamawiający, może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść 

Specyfikacji. Dokonaną zmianę treści specyfikacji Zamawiający udostępnia na  stronie internetowej.  

Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.  

 

VIII.  

Wymagania dotyczące wadium. 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
 

IX.  
Termin związania ofertą. 

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz 

z upływem terminu składania ofert.  

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 terminu o oznaczony okres, nie 

dłuższy jednak niż 60 dni.  

http://www.dpsizdebnik.pl/
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3. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania 

ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajowa Izbę Odwoławczą Orzeczenia.  
 

X.  

Opis sposobu przygotowywania ofert. 

1. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Składana oferta winna być sporządzona na formularzu 

oferty – załącznik nr 1 do SIWZ 

2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w zakresie części 1 do 13. Za ofertę częściową 

uważa się ofertę złożoną na pełny asortyment danej części. 

3. Ofertę tworzą wypełnione formularze, których wzory Zamawiający określił i przekazał Wykonawcom 

w niniejszej specyfikacji oraz wszelkie inne dokumenty, których dołączenie jest wymagane jej 

postanowieniami. 

4. Oferta winna być sporządzona w języku polskim, pisemnie, trwałą i czytelną techniką oraz spięta w 

sposób zapobiegający jej dekompletacji. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w formie 

elektronicznej lub faksem 

5. Dokumenty i załączniki tworzące ofertę winny być opracowane wg warunków i postanowień 

niniejszej specyfikacji i odpowiadać ich wymaganiom oraz treści. Zaleca się aby wszystkie  strony 

opracowania tworzącego ofertę były ponumerowane oraz powinny być podpisane przez osoby 

uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy (tj. osoby wykazane w 

prowadzonych przez sądy rejestrach, w zaświadczeniach o wpisie do ewidencji działalności 

gospodarczej lub osoby legitymujące się odpowiednim pełnomocnictwem udzielonym przez osoby, 

o których mowa wcześniej), Ponadto wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany 

muszą być datowane i podpisane przez osobę podpisującą ofertę. Odpowiednie pełnomocnictwa 

winny być dołączone do oferty.  

6. W przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawca winien w sposób nie budzący 

wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa (np. informacje te umieścić w osobnym wewnętrznym opakowaniu, połączone ze 

sobą, podpisane i ponumerowane z zachowaniem ciągłości numeracji stron oferty oraz opatrzyć 

klauzulą „nie udostępniać - dokument stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa”. 

7. Oferta powinna być złożona w nieprzezroczystej i zaklejonej kopercie (opakowaniu) opisanej według 

poniższego wzoru: 

 

Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej im Św. Brata Alberta, 34-144 Izdebnik nr 3  

Wykonawca (nazwa i adres)............................................................................................... 

OFERTA 

Przetarg pn.  „Dostawa artykułów spożywczych w roku 2017 do Domu Pomocy Społecznej 

w Izdebniku” część ........  

 

Nie otwierać przed 9 grudnia 2016 r. godz. 9
30

.”  
 

8. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że 

Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed 

upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi 

być oznaczone jak w rozdz. X.7. oraz dodatkowo zawierać odpowiednio dopisek „zmiana” lub 

„wycofanie”. Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści 

oferty po upływie terminu składania ofert. 
 

XI 

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego tj.: Dom Pomocy Społecznej im. Św.Brata 

Alberta, 34 – 144 Izdebnik nr 3,  pokój nr  46 (parter) lub pocztą na adres Zamawiającego. 

2. Termin składania ofert upływa dnia 9 grudnia 2016 roku o godz. 9
00

. 

3. Zamawiający niezwłocznie zwraca oferty, które zostały złożone po terminie, bez otwierania. 

4. Za oferty złozone z dotrzymaniem terminu Zamawiający uzna tylko oferty, które znalazły się w jego 

siedzibie przed upływem terminu składania ofert  
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5. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 9 grudnia 2016 roku o godz. 9
30

 w siedzibie 

Zamawiającego, tj. Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta, 34 – 144 Izdebnik nr 3,  

pokój nr 43 - parter. 

6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza  przeznaczyć na    

sfinansowanie zamówienia. 

7. Podczas otwarcia ofert Zamawiający ogłosi nazwy i adresy Wykonawców oraz ceny ofertowe. 

8. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert.  

9. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe z 

uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonywanych poprawek oraz inne omyłki 

polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 

niepowodujących istotnych zmian w treści oferty, zgodnie z zapisami art. 87 ust. 2 „Pzp”. 
 

XII 

Opis sposobu obliczenia ceny. 

1. Wykonawca musi przedstawić wyrażoną w PLN cenę za realizację całości przedmiotu zamówienia (w 

ramach wybranej części) z podaniem ceny jednostkowej netto (z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku) i wartości netto, wysokości stawki należnego podatku od towarów i usług VAT, oraz ceny 

jednostkowej brutto (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)  i wartości brutto, w formie 

indywidualnej kalkulacji cenowej, przy uwzględnieniu wymagań i zapisów ujętych w niniejszej SIWZ i 

jej załącznikach, jak i wszelkich kosztów związanych z realizacją zamówienia (w tym kosztu dostawy, 

kosztów reklamacyjnych), podatków oraz rabatów, upustów, których wykonawca zamierza udzielić, 

przy uwzględnieniu wszytskich pozycji ujętych w danym formularzu cenowym stanowiącym załacznik  

nr 1a do 1ł do SIWZ. 

2. Prawidłowego ustalenia stawki podatku VAT należy dokonać zgodnie z przepisami ustawy o podatku od 

towarów i usług i podatku akcyzowym. Źle naliczoną stawkę podatku VAT zamawiający uzna za błąd w 

obliczeniu ceny i na podst. art. 89 ust. 1 pkt. 6 ustawy PZP odrzuca ofertę. 

3. Wszystkie wartości określone w formularzu zestawienia cenowego  (załącznik nr 1a do 1ł do SIWZ) 

oraz ostateczne ceny oferty muszą być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, w polskich 

złotych (PLN) zgodnie z zasadą określoną w §9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 

2005r. w sprawie zwrotu podatku zasad wystawiania faktur (Dz.U. z 2005r. Nr 95, poz.798) końcówki 

poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyżej zaokrągla się do 1 grosza. 

4. Nie przewiduje się żadnych przedpłat ani zaliczek na poczet realizacji przedmiotu umowy, a płatność 

nastąpi zgodnie z zapisem § 9 umowy i ofertą Wykonawcy. 

5. Nie przewiduje się waloryzacji ceny oferty, zaś wyliczona cena będzie ceną za całość przedmiotu 

zamówienia. 

6. W przypadku oferowania towaru objętego przedmiotem zamówienia, opodatkowanego stawką podatku 

od towarów i usług VAT inną niż obowiązującą, Wykonawca powinien dostarczyć wraz z ofertą 

odpowiednie dokumenty lub zaświadczenia potwierdzające legalność takiego rozwiązania. 

7. Na formularzu oferty, należy podać kwotę brutto wykonania zamówienia tj. zawierającą wszystkie 

koszty jej wykonania. Na kwotę brutto składa się wartość netto + stawka należnego podatku VAT 

wyrażona % i kwotowo. Cena uwidoczniona w ofercie powinna być podana w złotych polskich, 

zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku. 

8. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego 

zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do 

przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z 

tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie 

prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru 

lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich 

wartość bez kwoty podatku. 

9. Do porównania ofert brana będzie pod uwagę cena całkowita oferty, brutto w PLN. 

10. Wprowadzenie przez Wykonawcę zmian w opisie lub ilościach przedmiotu zamówienia określonych 

przez Zamawiającego w poszczególnych pozycjach formularza cenowego spowoduje odrzucenie oferty. 

11. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich pozycjach 

występujących w formularzu cenowym. 

12. Brak wypełnienia i określenia wartości w pozycji w formularzu cenowym spowoduje odrzucenie oferty. 
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13. Wstawienie w pozycji formularza cenowego zera, jako wartości ceny jednostkowej, spowoduje 

odrzucenie oferty.    

14. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny w stosunku do przedmiotu 

zamówienia, może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień 

dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 

15. Zamawiający nie dopuszcza prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. 

16. Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą  będą prowadzone w PLN. 

17. W przypadku omyłek w zakresie obliczenia ceny Zamawiający będzie postępował zgodnie z zaleceniami 

określonymi w art. 87 i 89 „Pzp”.  
 

XIII 

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem 

znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, spośród ważnych ofert złożonych w postępowaniu, Zamawiający 

będzie kierował się niżej podanymi kryteriami i wagami: 

 

Każda część będzie rozpatrywane oddzielnie. 

Kryteria wyboru oferty: Cena /brutto/  - 100 % 

2. Maksymalną ilość punktów (100) otrzyma oferta z najniższą ceną  

3. Punktację pozostałych ofert komisja wyliczy wg wzoru: 

             Ocena =  ( Cn : Cb)  x  waga 

        gdzie:  Cn - cena oferty o najniższej cenie 

                    Cb - cena oferty badanej 

                    waga – 100 

 

4. Oferta, która otrzyma największą ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą. 

5. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

6. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia 

taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z 

najniższą ceną. 

7. Zamawiający odrzuci oferty, wykluczy z postępowania Wykonawców lub unieważni postępowanie na 

zasadach przewidzianych dla tych czynności w Prawie zamówień publicznych. 

 

 

XIV 

Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

1. Umowa z Wykonawcą, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą zostanie zawarta w terminie nie 

krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli 

zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli 

zostało przesłane w inny sposób, w brzmieniu zgodnym z projektem umowy stanowiącym załącznik nr 6 

do SIWZ. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 

terminów, o których mowa w zdaniu poprzednim, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

została złożona tylko jedna oferta. 

2. Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się  

o udzielenie zamówienia publicznego (np. konsorcja, spółka cywilna) zobowiązani są do dostarczenia umowy 

regulującej współpracę podmiotów występujących wspólnie na zadanie objęte zamówieniem. W przypadku 

nie przedłożenia przez Wykonawcę wymaganych dokumentów w terminie określonym przez 

Zamawiającego, umowa nie zostanie zawarta z winy Wykonawcy, a Zamawiający będzie uprawniony do 

dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych (za szkodę spowodowaną uchyleniem się od 

zawarcia umowy). 

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy  

w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych 

ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny. 

4. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy musi być tożsamy ze zobowiązaniem zawartym w 

złożonej przez niego ofercie. 
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5. O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi wykonawcę faxem lub  telefonicznie, 

a następnie potwierdzi ten fakt odrębnym pismem. 

 

XV 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 

XVI 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie 

zamówienia publicznego wg wzoru umowy: 

1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. 

2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zawrze umowę z Zamawiającym na 

warunkach określonych we wzorze umowy. Zamawiający ma zamiar podpisać umowy na części I do 

XIII wymieniose w załaczniakch nr 1a do 1ł. 

3. Zmiany do umowy mogą być wprowadzone zgodnie ze wzorem umowy, na podstawie przepisów 

określonych w art. 144 ustawy PZP.  

4. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

5. W związku z obowiązywaniem od 1 stycznia 2017 roku ustawy o szczególnych zasadach rozliczeń 

w podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na 

realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii 

Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez 

jednostki samorządu terytorialnego” (Dz. U. z 2016 r. poz. 1454) –Umowa zawarta zostanie przez  

Powiat Wadowicki – w imieniu którego działa Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta w 

Izdebniku, reprezentowany przez Dyrektor Domu na podstawie stosownego pełnomocnictwa. 

 

XVII 

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania  o 

udzielenie zamówienia 

wg Działu VI Rozdział 1-3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 

2015r. poz. 2164 z późn. zm.) - Środki ochrony prawnej. 

 

XVIII 

Informacje o powierzeniu części zamówienia podwykonawcy. 

Żądanie wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza 

powierzyć podwykonawcom 

 

1. Zamawiający żąda wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza 

powierzyć innym podmiotom. 

2. Zamawiający nie wskazuje części zamówienia, które Wykonawca jest zobowiązany wykonać osobiście. 

3. Wykonawca wskaże w formularzu ofertowym, które części zamówienia zamierza powierzyć 

Podwykonawcom - wg załącznika nr 4 do SIWZ. 

4. W przypadku nie wskazania części zamówienia Zamawiający uzna, że Wykonawca wykona przedmiot 

zamówienia bez Podwykonawców. 

5. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 

kopię umowy zawartej z Podwykonawcą.  

 

XIX. 

Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, min.: jedno z zadań określonych w pkt.3.2.- ilość 

częśći 13. Oferte można składać w odniesieniu do wszystkich części zamówienia publicznego. Szczegółowy 

opis przedmiotu zamówienia zastał zawarty w załaczniku nr 1a do 1ł) do SIWZ. Przy wypełnianiu 

załączonego do SIWZ formularza oferty należy wypełnić tylko te części, które dotyczą wybranych pakietów.   

 

XX. 

Określenie maksymalnej liczby wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli 

zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
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XXI. 

Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 

ust. 6 pkt. 3, jeżeli Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia takich zamówień 

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 „Pzp”. 

 

XXII.  

Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać 

oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 

XXIII.  

Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego. 
www.dpsizdebnik.pl;   
 

XXIV.  

Informacje dotyczące walut obcych, w jakich muszą być prowadzone rozliczenia między 

zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych 

Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich  (bez 

względu na uwarunkowania Wykonawcy). 

 

 

XXV. 

Postanowienia dotyczące aukcji elektronicznej 

Nie dotyczy postępowania. 

XXVI.  

Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje ich zwrot 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 

  

 

Zatwierdzam -  

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej  

Beata Smolec 

 

 

 

 

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią: 

 Formularz oferty - załącznik nr 1 do SIWZ nr DPS.01.1/16; 

 Formularz zestawienia cenowego – załącznik nr 1a do 1ł  do formularza oferty;  

 Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu- załącznik nr 2 

 Wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 3 

 Wzór oświadczenia o zakresie przewidywanym do powierzenia podwykonawcom – załącznik nr 4; 

 Wzór oświadczenia o przynalezności lub braku przynalezności do tej samej grupy kapitałowej - 

załącznik nr 5 do SIWZ nr DPS.01.1/16; 

 Wzór umowy - załącznik nr 6 do SIWZ nr DPS.01.1/16 
 


