SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
INFORMACJE OGÓLNE
1. Zamawiający:
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE
48-118 LISIĘCICE
www.dps-klisino.pl
www.bip.dps-klisino.pl
OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ ZAMÓWIENIA
MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE
ART. 11 UST. 8 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. PRAWO ZAMÓWIEŃ
PUBLICZNYCH (TEKST JEDNOLITY: DZ. U. z 2013 R. POZ. 907 Z PÓŹ. ZM.)

DOSTAWA WARZYW I OWOCÓW DLA DOMU POMOCY
SPOŁECZNEJ W KLISINIE I PODLEGŁYCH ZAKŁADÓW
/RADYNIA, BOBOLUSZKI, DZBAŃCE I BLISZCZYCE/ W
OKRESIE OD 1 WRZEŚNIA DO 31 GRUDNIA 2014 R.
(CPV 03200000-3) Zboża, ziemniaki, warzywa, owoce i
orzechy
2.Opis procedury zamówienia.
2.1. Oferty złożone w prowadzonym postępowaniu zostaną otwarte publicznie.
2.2. Po otwarciu ofert Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, zgodnie z zasadami i
kryteriami określonymi w ustawie Prawo zamówienień publicznych oraz w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
3.Opis przedmiotu zamówienia.
3.1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa warzyw i owoców dla Domu Pomocy Społecznej w
Klisinie i podległych zakładów (Radynia, Boboluszki, Dzbańce i Bliszczyce) w okresie od 1
września do 31 grudnia 2014 r.

ORIENTACYJNE ZAPOTRZEBOWANIE NA 4 MIESIĄCE 2014 R.

Część I

ZIEMNIAKI

Ziemniaki kg

34 750

Część II
Marchew kg
Seler kg

WARZYWA
2 335
449
1

Dom Pomocy Społecznej w Klisinie

Pietruszka kg
Pietruszka – nać (pęczek – 10 szt.)
Fasola Jaś kg
Groch łuskany połówki kg
Kapusta biała kg
Kapusta czerwona kg
Kapusta pekińska kg
Czosnek – główka szt.
Cebula kg
Por szt.
Pomidor kg
Pieczarka kg
Buraki ćwikłowe kg
Kalafior szt.
Sałata zielona szt.
Cebula – szczypior (pęczek – 10 szt.)
Koper – pęczek
Papryka świeża kg
Chrzan kg
Ogórek szklarniowy kg

Część III
Jabłka kg
Cytryny kg
Mandarynka kg
Pomarańcza kg
Banan kg
Kiwi szt.
Brzoskwinie szt.
Nektaryny szt.
Winogrona kg
Grapefruit – zielony kg
Gruszki kg

1 056
1 875
235
166
1 473
743
414
1 032
993
2 029
1 538
326
1 587
13
310
554
2 853
109
16
876

OWOCE
1 797
266
256
182
549
187
131
846
13
4
27

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Ziemniaki jadalne

Buraki ćwikłowe

wyrób spełniający wymagania normy PN – 75/R-74450
bulwy zdrowe, kształtne, jędrne, suche, czyste, jednolite odmianowo, sortowane, nieuszkodzone,
nienadmarzniete, bez pustych przestrzeni w środku.
Cechy dyskwalifikujące: porażenie chorobami, zwiędniecie, zazielenienie, uszkodzenia
mechaniczne.
Zapach- swoisty i charakterystyczny dla ziemniaków, przyjemny, korzenny, świeży,
niedopuszczalny zapach obcy oraz zapach inny nie swoisty, stęchły, zgniły
świeże, całe, zdrowe (bez oznak gnicia, śladów pleśni, zmarznięcia), czyste, jędrne,
wolne od szkodników i szkód przez nich wyrządzonych, pozbawione nieprawidłowej
wilgoci zewnętrznej, jednolite pod względem odmiany, wielkości.
Barwa - ciemnoczerwona, charakterystyczna dla odmiany
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Marchew

Cebula

Papryka swieża (słodka)

Pomidor

Ogórek szklarniowy

Sałata zielona

Kapusta biała

świeże, jędrne, całe, zdrowe (bez oznak gnicia, śladów pleśni, uszkodzeń
spowodowanych przez mróz), czyste, wolne od szkodników i szkód przez nich
wyrządzonych, niezdrewniałe, proste, kształtne (bez bocznych rozgałęzień i rozwidleń),
pozbawione nieprawidłowej wilgoci zewnętrznej, tj. należycie osuszone po umyciu, bez
oznak świadczących o wyrastaniu korzenia w pęd nasienny; dopuszczalne są niewielkie
wady kształtu, zabarwienia, zabliźnione pęknięcia, niewielkie pęknięcia lub bruzdy
powstałe w wyniku czynności manipulacyjnych lub mycia pod warunkiem, że nie
wpływają one ujemnie na ogólny wygląd produktów, jakość, utrzymanie jakości i
prezentację w opakowaniu.
Barwa- charakterystyczna dla odmiany, jednolita, dopuszcza się zielone lub
fioletowe/purpurowe wierzchołki o długości do 1cm w przypadku marchwi o długości
nieprzekraczającej 10 cm, oraz do 2cm w przypadku pozostałej marchwi.
cała, ścisła, jędrna, czysta, zdrowa (bez objawów gnicia, śladów pleśni, zmarznięcia),
wystarczająco sucha, bez objawów wyrośnięcia lub kiełkowania, z zaschniętą szyjką,
wolna od szkodników i uszkodzeń rzez nich wyrządzonych, pozbawiona nieprawidłowej
wilgoci zewnętrznej; dopuszczalne są lekkie zabrudzenia nie pokrywające więcej niż
jednej piątej części powierzchni pojedynczej cebuli oraz powierzchowne pęknięcia i
brak części łuski zewnętrznej (pod warunkiem że miąższ cebuli jest chroniony) jeżeli nie
wpływają one na ogólny wygląd produktu, jego jakość, trwałość i prezentację w
opakowaniu.
Kształt - kulisty, lekko spłaszczony lub wydłużony, dopuszczalne są niewielkie wady
kształtu
Barwa - jasnożółta do jasnobrązowej białokremowa lub kremowozielona dopuszczalne
są niewielkie wady zabarwienia
świeża, czysta, twarda, dobrze rozwinięta, cała, zdrowa (bez objawów gnicia, śladów
pleśni), wolna od szkodników i szkód przez nich wyrządzonych, pozbawiona
nieprawidłowej wilgoci zewnętrznej, bez uszkodzeń spowodowanych mrozem lub
słońcem; szypułki mogą być lekko uszkodzone lub obcięte z pozostawionym
nienaruszonym kielichem. Jednolita pod względem pochodzenia, odmiany, jakości,
wielkości, dojrzałości i zabarwienia
zdrowe (bez objawów gnicia, śladów pleśni), całe, czyste, praktycznie wolne od
szkodników i uszkodzeń przez nich wyrządzonych, pozbawione nieprawidłowej wilgoci
zewnętrznej i widocznych zazielenień; dopuszczalne są nieznaczne wady skórki,
kształtu, zabarwienia oraz bardzo nieznaczne ślady obicia pod warunkiem że nie
wpływają one ujemnie na ogólny wygląd produktu, jego jakość, własności
przechowalnicze, prezentację w opakowaniu; dla pomidorów „prążkowanych”
dopuszcza się:
- zaleczone pęknięcia o długości nie większej niż 1cm,
- nieznaczne wypukłości i wybrzuszenia, ale bez korkowego zwyrodnienia skórki,
- korkowe stwardnienia skórki o powierzchni do 1cm2,
- delikatne blizny o wydłużonym kształcie, ale nie dłuższe niż 2/3 największej średnicy
owocu.
Jednolite względem pochodzenia, odmiany, jakości i wielkości (jeżeli podlegają temu
kryterium), dojrzałości i zabarwienia
świeże, jędrne, czyste, całe, zdrowe (bez oznak gnicia, śladów pleśni), wolne od
owadów i szkodników oraz uszkodzeń spowodowanych przez choroby i szkodniki,
pozbawione nieprawidłowej wilgoci zewnętrznej; dobrze wykształcone i praktycznie
proste (o maksymalnej wysokości łuku: 10mm na każde 10cm długości ogórka)
dopuszczalne są nieznaczne zniekształcenia (z wyjątkiem zniekształceń
spowodowanych formowaniem się nasion), lekkie otarcia skórki pod warunkiem że są
zabliźnione.
Barwa - zielona, typowa dla odmiany, dopuszczalne rozjaśnienia barwy w części ogórka
stykającej się z ziemią w okresie wzrostu.
świeża, jędrna, czysta, zdrowa (bez oznak gnicia, śladów pleśni, ), odpowiednio
ukształtowana, wolna od szkodników oraz uszkodzeń spowodowanych przez choroby i
szkodniki, pozbawiona nieprawidłowej wilgoci zewnętrznej, bez pędów nasiennych;
korzenie powinny być odcięte blisko u podstawy liści zewnętrznych, a miejsce cięcia
powinno być czyste.
główki powinny być świeże, czyste, zdrowe (bez objawów gnicia, śladów pleśni),
zwarte, bez oznak kwitnienia, wolne od owadów i szkodników oraz uszkodzeń
spowodowanych przez choroby i szkodniki, pozbawione nieprawidłowej wilgoci
zewnętrznej; łodyga powinna być ucięta nieco poniżej najniższego poziomu wyrastania
liści; liście powinny pozostać mocno przytwierdzone, a miejsce cięcia powinno być
czyste; dopuszczalne są nieznaczne obicia, przycięcia liści zewnętrznych, niewielkie
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Kapusta czerwona

Kapusta pekińska

Kalafior

Pietruszka

Seler

Por

Pietruszka – nać

Cebula – szczypiorek

Czosnek

pęknięcia zewnętrznych liści oraz nieznaczne uszkodzenia spowodowane mrozem, pod
warunkiem że nie mają one wpływu na ogólny wygląd, jakość, zachowanie jakości oraz
prezentację w opakowaniu
główki powinny być świeże, czyste, zdrowe (bez oznak gnicia, śladów pleśni), zwarte,
wolne od owadów i szkodników oraz uszkodzeń spowodowanych przez choroby i
szkodniki, pozbawione nieprawidłowej wilgoci zewnętrznej, bez oznak kwitnienia;
łodyga powinna być ucięta nieco poniżej najniższego poziomu wyrastania liści; liście
powinny pozostać mocno przytwierdzone, a miejsce cięcia powinno być czyste;
dopuszczalne są nieznaczne obicia, przycięcia liści zewnętrznych, niewielkie pęknięcia
zewnętrznych liści oraz nieznaczne uszkodzenia spowodowane mrozem, pod warunkiem
że nie mają one wpływu na ogólny wygląd, jakość, zachowanie jakości oraz prezentację
w opakowaniu
świeża, czysta, zdrowa (bez oznak gnicia, śladów pleśni), wolna od owadów i
szkodników oraz uszkodzeń spowodowanych przez choroby i szkodniki, pozbawiona
nieprawidłowej wilgoci zewnętrznej, bez oznak kwitnienia; łodyga powinna być ucięta
nieco poniżej najniższego poziomu wyrastania liści; liście powinny pozostać mocno
przytwierdzone, a miejsce cięcia powinno być czyste; dopuszczalne są przycięcia i
niewielkie pęknięcia zewnętrznych liści, pod warunkiem że nie mają one wpływu na
ogólny wygląd, jakość, zachowanie jakości oraz prezentację w opakowaniu.
Kształt -wydłużony
świeże, czyste, zdrowe (bez oznak gnicia, śladów pleśni, zmarznięcia oraz uszkodzeń
takich jak skazy, obicia), całe, twarde o gęstej strukturze, wolne od owadów i
szkodników oraz uszkodzeń spowodowanych przez choroby i szkodniki, pozbawione
nieprawidłowej wilgoci zewnętrznej; dopuszczalne są nieznaczne wady kształtu,
rozwoju, zabarwienia oraz bardzo nieznaczne zdrewnienie, pod warunkiem, że nie mają
one wpływu na ogólny wygląd, jakość, zachowanie jakości oraz prezentację w
opakowaniu.
Barwa - biała, kremowa
zdrowe (bez oznak gnicia, śladów pleśni, zmarznięcia), czyste, twarde, jędrne, kształtne
(bez rozwidleń i bocznych rozgałęzień), bez stłuczeń, pęknięć oraz ordzawień skórki,
wolne od uszkodzeń spowodowanych przez choroby i szkodniki, pozbawione
nieprawidłowej wilgoci zewnętrznej.
Brawa - biała do biało kremowej
kształtne, twarde, jędrne, bez pustych przestrzeni na przekroju podłużnym, czyste, bez
stłuczeń i ordzawień skórki, zdrowe (bez oznak gnicia, śladów pleśni, zmarznięcia),
wolne od owadów i szkodników oraz uszkodzeń spowodowanych przez choroby i
szkodniki, pozbawione nieprawidłowej wilgoci zewnętrznej, bez oznak wyrastania pędu
kwiatostanowego.
Brawa -biała do biało kremowej
zdrowe (bez oznak gnicia, pleśni), wolne od szkodników i uszkodzeń przez nich
wyrządzonych, pozbawione nieprawidłowej wilgoci zewnętrznej, bez pędów
nasiennych, z usuniętymi nieświeżymi lub zwiędniętymi liśćmi oraz przyciętymi
końcówkami liści i korzeniami; biała lub zielonkawobiała część pora powinna stanowić
co najmniej jedną trzecią całkowitej długości lub połowę części osłoniętej; dopuszczalne
są nieznaczne wady powierzchniowe, lekkie uszkodzenia liści spowodowane przez
przylżeńce na liściach, nieznaczne pozostałości ziemi na łodydze pod warunkiem że nie
wpływają one ujemnie na ogólny wygląd produktu, jego jakość,
prezentację w opakowaniu.
świeża, zdrowa (bez oznak pleśni, gnicia lub zaparzenia), bez plam, pożółkłych i
zaschniętych części, pędów kwiatostanowych i innych zanieczyszczeń obcych (części
traw, chwastów), czysta, praktycznie wolna od szkodników i uszkodzeń wyrządzonych
przez szkodniki; dopuszczalne jest nieznaczne zwiędnięcie, ale bez zmiany barwy pod
warunkiem, że nie wpływa to na pogorszenie jakości i przydatności do spożycia
produktu.
Barwa – zielona.
świeży, zdrowy (bez oznak pleśni, gnicia lub zaparzenia), bez plam, pożółkłych i
zaschniętych części, bez pędów kwiatostanowych i innych zanieczyszczeń obcych
(części traw, chwastów), czysty, wolny od szkodników i uszkodzeń spowodowanych
przez szkodniki; dopuszczalne jest nieznaczne zwiędnięcie, ale bez zmiany barwy pod
warunkiem, że nie wpływa to na pogorszenie jakości i przydatności do spożycia
produktu.
Brawa – zielona.
główki twarde, zwarte, zdrowe ( bez oznak gnicia, śladów pleśni), o odpowiednio
regularnym kształcie, czyste, praktycznie wolne od szkodników i uszkodzeń przez nich

4
Dom Pomocy Społecznej w Klisinie

Pieczarki

Fasola Jaś

Groch łuskany

Koper

Jabłka

Banany

wyrządzonych, pozbawione nieprawidłowej wilgoci zewnętrznej, nieuszkodzone przez
słońce lub mróz, bez widocznych z zewnątrz kiełków; łodygi obcięte o długości
nieprzekraczającej 3cm; dopuszczalne są nieznaczne otarcia zewnętrznej skórki główki
pod warunkiem że nie wpływają one ujemnie na ogólny wygląd produktu, jego jakość,
prezentację w opakowaniu.
zdrowe (bez objawów gnicia, śladów pleśni), czyste (dopuszcza się obecność śladowych
ilości podłoża uprawy na trzonie pieczarek), praktycznie wolne od szkodników i
uszkodzeń przez nich wyrządzonych, pozbawione nieprawidłowej wilgoci zewnętrznej,
z zamkniętym lub lekko otwartym kapeluszem i odciętą dolną częścią trzonu;
dopuszczalne są nieznaczne wady kształtu, zabarwienia, nieznaczne powierzchowne
obicia pod warunkiem że nie wpływają one ujemnie na ogólny
wygląd produktu, jego jakość, prezentację w opakowaniu
Cała, bez uszkodzonych ziaren, zdrowa, nie dopuszcza się ziaren fasoli z objawami
zepsucia, które czynią ją niezdatnym do spożycia, wolna od szkodników i od uszkodzeń
spowodowanych przez szkodniki, bez zawilgocenia powierzchniowego, bez obcych
zapachów i smaków.
połówki, bez uszkodzonych ziaren, zdrowy, nie dopuszcza się ziaren grochu z objawami
zepsucia, które czynią go niezdatnym do spożycia, wolny od szkodników i od
uszkodzeń spowodowanych przez szkodniki, bez zawilgocenia powierzchniowego, bez
obcych zapachów i smaków.
Świeży, zdrowy (bez oznak pleśni, gnicia lub zaparzenia), bez plam, pożółkłych i
zaschniętych części, pędów kwiatostanowych i innych zanieczyszczeń obcych (części
traw, chwastów), czysty, praktycznie wolny od szkodników i uszkodzeń przez nich
wyrządzonych; dopuszczalne jest nieznaczne zwiędnięcie, ale bez zmiany barwy pod
warunkiem, że nie wpływa to na pogorszenie jakości i przydatności do spożycia
produktu.
Barwa – zielona
całe, zdrowe (bez oznak gnicia), czyste, praktycznie wolne od szkodników i uszkodzeń
przez nich wyrządzonych, pozbawione nieprawidłowej wilgoci zewnętrznej; pod
względem kształtu, rozmiaru i wybarwienia muszą spełniać wymogi cechy odmianowej;
dopuszczalne są następujące wady pod warunkiem że nie wpływają one ujemnie na
ogólny wygląd produktu, jego jakość, zachowanie jakości, prezentację w opakowaniu:
- nieznaczne wady kształtu, rozwoju, wybarwienia,
- lekkie uszkodzenie szypułki,
- nieznaczne wady skórki które nie mogą przekraczać:
- 2cm na długości w przypadku wad o podłużnym kształcie;
- 1cm2 powierzchni całkowitej w przypadku pozostałych wad, z wyjątkiem parcha
jabłoni, których łączna powierzchnia nie może przekraczać 0,25cm2 powierzchni
całkowitej produktu;
- nieznaczne obtłuczenie nieprzekraczające łącznie powierzchni 1cm2, lecz
nieodbarwione;
jabłka mogą być bez szypułek, pod warunkiem że miejsce odłamania szypułki jest
czyste, a sąsiadująca z nim skórka nie jest uszkodzona
całe, twarde, zdrowe (bez śladów gnicia i pleśni), czyste, bez zniekształceń i
nieprawidłowej krzywizny paluszków, wolne od szkodników i uszkodzeń przez nich
wyrządzonych, pozbawione nieprawidłowej wilgoci zewnętrznej;
rączki i kiście (części rączek) powinny zawierać:
- dostateczną część wiązki o prawidłowym zabarwieniu, solidną i wolną od zarażenia
grzybami,
- wiązkę uciętą w prawidłowy sposób ( nie na skos i nie rozdartą, bez fragmentów
łodygi);
Dopuszczalne są następujące wady pod warunkiem, że nie wpływają one ujemnie na
ogólny wygląd produktu, jego jakość, prezentację w opakowaniu:
- nieznaczne wady kształtu,
- niewielkie wady skórki spowodowane otarciem lub innymi niewielkimi uszkodzeniami
powierzchniowymi pokrywającymi w sumie nie więcej niż 2cm powierzchni owocu
wymienione wady nie mogą naruszać miąższu owocu.
Barwa - od jasnozielonkawej do jasnożółtej
całe, wolne od stłuczeń i nadmiernych zabliźnionych nacięć, zdrowe (bez śladów gnicia
i pleśni), bez oznak wewnętrznego wyschnięcia, czyste, praktycznie wolne od
szkodników i uszkodzeń przez nich wyrządzonych, pozbawione nieprawidłowej wilgoci
zewnętrznej; dopuszczalne są następujące wady pod warunkiem że nie wpływają one
ujemnie na ogólny wygląd produktu, jego jakość, zachowanie jakości, prezentację w
opakowaniu:
2

Cytryny
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Pomarańcze

Mandarynki

Kiwi

- nieznaczne wady kształtu, zabarwienia,
- nieznaczne wady skórki wynikające z procesu formowania się owocu, np. srebrne
łuski, rdzawienia itp.
- nieznaczne zabliźnienia uszkodzeń skórki owocu spowodowane przyczynami
mechanicznymi (uszkodzenia gradowe, otarcia, uszkodzenia w trakcie przeładunku).
Zabarwienie - typowe dla danej odmiany, dopuszcza się owoce z zielonym kolorem ( ale
nie ciemnozielonym), pod warunkiem że spełniają one minimalne wymagania w
zakresie zawartości soku
całe, wolne od stłuczeń i nadmiernych zabliźnionych nacięć, zdrowe (bez śladów gnicia
i pleśni), bez oznak wewnętrznego wyschnięcia, czyste, praktycznie wolne od
szkodników i uszkodzeń przez nich wyrządzonych, pozbawione nieprawidłowej wilgoci
zewnętrznej; dopuszczalne są następujące wady pod warunkiem że nie wpływają one
ujemnie na ogólny wygląd produktu, jego jakość, zachowanie jakości, prezentację w
opakowaniu:
- nieznaczne wady kształtu, zabarwienia,
- nieznaczne wady skórki wynikające z procesu formowania się owocu, np. srebrne
łuski, rdzawienia itp.
- nieznaczne zabliźnienia uszkodzeń skórki owocu spowodowane przyczynami
mechanicznymi (uszkodzenia gradowe, otarcia, uszkodzenia w trakcie przeładunku).
Zabarwienie - typowe dla danej odmiany, dopuszcza się owoce z jasnozielonym
kolorem, pod warunkiem że zielona część powierzchni owocu nie przekracza jednej
piątej całkowitej jego powierzchni
całe, wolne od stłuczeń i nadmiernych zabliźnionych nacięć, zdrowe (bez śladów gnicia
i pleśni), bez oznak wewnętrznego wyschnięcia, czyste, praktycznie wolne
od szkodników i uszkodzeń przez nich wyrządzonych, pozbawione nieprawidłowej
wilgoci zewnętrznej; dopuszczalne są następujące wady pod warunkiem że nie
wpływają one ujemnie na ogólny wygląd produktu, jego jakość, zachowanie jakości,
prezentację w opakowaniu:
- nieznaczne wady kształtu, zabarwienia,
- nieznaczne wady skórki wynikające z procesu formowania się owocu, np. srebrne
łuski, rdzawienia itp.
- nieznaczne zabliźnienia uszkodzeń skórki owocu spowodowane przyczynami
mechanicznymi (uszkodzenia gradowe, otarcia, uszkodzenia w trakcie przeładunku.
całe, jędrne, zdrowe (bez oznak gnicia, pleśni), czyste, dobrze wykształcone, wyklucza
się owoce złączone podwójnie lub wielokrotnie, praktycznie wolne od szkodników i
uszkodzeń przez nich wyrządzonych, pozbawione nieprawidłowej wilgoci zewnętrznej;
dopuszczalne są następujące wady pod warunkiem że nie wpływają one ujemnie na
ogólny wygląd produktu, jego jakość, zachowanie jakości, prezentację w opakowaniu:
- nieznaczne wady kształtu, zabarwienia,
- powierzchniowe wady skórki, pod warunkiem że całkowita ich powierzchnia nie
przekracza 1cm
kiście i poszczególne owoce powinny być zdrowe, czyste, wolne od szkodników i
uszkodzeń przez nich wyrządzonych, pozbawione nieprawidłowej wilgoci zewnętrznej;
ponadto poszczególne owoce powinny być całe, prawidłowo rozwinięte, kształtne,
twarde, mocno osadzone oraz posiadać możliwie nienaruszony charakterystyczny nalot;
dopuszczalne są następujące wady pod warunkiem że nie wpływają one ujemnie na
ogólny wygląd produktu, jego jakość, zachowanie jakości, prezentację w opakowaniu:
- nieznaczne wady kształtu, zabarwienia,
- bardzo nieznaczne odparzenia skórki spowodowane działaniem słońca
Oznacza to, ze nie mogą mieć żadnych ubytków i uszkodzeń powstałych podczas
wzrostu, zbioru i pakowania, zdrowe. Nie dopuszcza się owoców z objawami zepsucia.
Owoc musi być czysty, wolny od jakichkolwiek zanieczyszczeń obcych (ziemia, kurz),
wolny od uszkodzeń spowodowanych przez szkodniki, bez obcych zapachów i smaków,
jędrne. Owoce słodkie w smaku z miękkim i soczystym miąższem. Pestka łatwo
oddzielająca się od owocu.
2

Winogrona

Nektaryny całe

W skład Domu Pomocy Społecznej w Klisinie wchodzą następujące filie:
- DPS Branice (83 mieszkańców),
- DPS Boboluszki (76),
- DPS Radynia (75),
- DPS Dzbańce (199),
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- DPS Bliszczyce (81),
- DPS Głubczyce (29),
- DPS Kietrz (71),
W Klisinie zamieszkuje 126 mieszkańców.
Wszystkie znajdują się na terenie powiatu głubczyckiego.
Kuchnie i całe zaplecza magazynowe znajdują się w Klisinie, Radyni, Boboluszkach, Dzbańcach i
Bliszczyce.
Kuchnia w Boboluszkach przygotowuje również posiłki dla DPS Branice, natomiast kuchnia w
Radyni przygotowuje posiłki dla mieszkańców DPS Głubczyce.
Dla filii w Kietrzu posiłki przygotowuje kuchnia w Dzbańcach.
Do tych miejsc należy dostarczać zamawiane towary własnym transportem na wyłączny koszt i
ryzyko dostawcy.
Odległości od miejscowości Głubczyce:
Głubczyce – Klisino
Głubczyce – Radynia
Głubczyce – Boboluszki
Głubczyce – Dzbańce
Głubczyce - Bliszczyce

15 km
15 km
25 km
18 km
26 km

Zamawianie towaru odbywa się dwa razy w tygodniu – telefonicznie.
Godziny dostaw Wykonawca uzgodni indywidualnie z danym odbiorcą.
Osoby które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
posiadają aktualne zaświadczenie z zakresu przestrzegania zasad higieny w procesie produkcji
żywności i w obrocie żywnością wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18
grudnia 2002 roku w sprawie kwalifikacji w zakresie przestrzegania zasad higieny w procesie
produkcji lub obrocie żywności (D.U z 2003 roku Nr 27, poz. 233).
Wykonawca zamówienia posiada przynajmniej jeden pojazd spełniający wymagania określone w
Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 19.12.2002 r. ( Dz. U. z 2003 r. Nr 21 poz. 179 ) w sprawie
wymagań sanitarnych dotyczących środków transportu żywności, substancji pomagających w
przetwarzaniu, dozwolonych substancji dodatkowych i innych składników żywności.
3.2. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych.
3.3. Zamawiajacy dopuszcza do składania ofert częściowych (Część I – Ziemniaki, Część II –
Warzywa, Część III – Owoce)
3.4. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego.
3.5. Zamawiający żąda wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie wykonawca
zamierza powierzyć podwykonawcom. Brak informacji oznaczać będzie, ze wykonawca
samodzielnie zrealizuje zamówienie.
4. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków.
4.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonwacy, którzy wykażą się, iż spełniają warunki
podmiotowe dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności;
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca załączy do swojej oferty podpisane
oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
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Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca załaczy do swojej oferty podpisane
oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym;
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca załaczy do swojej oferty podpisane
oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2
4) osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca załaczy do swojej oferty podpisane
oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2
5) znajdowania się w stuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie zamówienia;
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca załaczy do swojej oferty podpisane
oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2
6) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.
1 i 2 ustawy Pzp.
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca złączy do swojej oferty podpisane
oświadczenie o niepodleganiu wyłączeniu z postępowania o udzielenie zamówienia –
załącznik nr 4
7) złożyli oświadczenie (załącznik nr 6), że nie przynależą do grupy kapitałowej według ustawy
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 50, poz.
331 z późn. zm.) lub złożyli listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej o
której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy prawo zamówień publicznych i wykażą, że istniejące
między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurecji pomiędzy
wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
4.2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych
do wykonywania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany
jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy
wykonywaniu zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie
tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich
przy wykonywaniu zamówienia – załacznik nr 5
4.3. Wykonwaca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami zamawiajacego,
zawartymi w SIWZ oraz w załączniku nr 1 do SIWZ.
4.4. Dokonanie oceny spełnienia warunków przez wykonawcę odbywać się będzie na podstawie
przedłożonych dokumentów i oświadczeń wymienionych w rozdziale 5 niniejszej SIWZ, zgodnie
z formułą „spełnia/nie spełnia”
4.5. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iżw/w warunki wykonawca
spełnił. Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli
wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust.
1 ustawy Pzp lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo który złożyli wymagane przez
zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust.1, zawierające błędy
lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwo, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że
mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie
postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny
potwierdzać spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie
przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez
zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert.
4.6. Niespełnienie warunków podmiotowych skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z
postępowania. Ofertę wykonawcy, który zostanie wykluczony, uznaje się za odrzuconą.
5. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
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1. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków na podstawie art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy
Pzp, zawarte w treści załącznika nr 2 do SIWZ.
2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustwy Pzp,
zawarte w treści załącznika nr 4 do SIWZ.
3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub 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. 1 ustawy wystawionego nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób
fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustwy.
4. Oświadczenie o nieprzynależności do grupy kapitałowej według ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) zawarte w
treści załącznika nr 6 do SIWZ.
5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 3 składa dokument lub dokumenty,
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające
odpowiednio, że:
1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje się powyższych dokumentów, o których mowa w ust. 3,
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem,
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
1. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku
podmiotów, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są
poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu lub do reprezentowania ich w
niniejszym postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Do oferty
składanej wspólnie należy dołączyć pełnomocnictwo podpisane przez wszystkich składających
ofertę wspólną.
3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.
4. Przy ocenie warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców ubiegających się wspólnie o
udzielenie zamówienia (konsorcjum) zamawiający będzie oceniał każdego z wykonawców w
zakresie spełniania warunków dotyczących statusu prawnego. Natomiast warunki materialne w
zakresie zdolności ekonomocznej, finansowej oraz technicznej będą oceniane poprzez spełnienie
tych warunków przez niektórych z tych wykonawców, tak jednak by sumarycznie w odniesieniu do
wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia były spełnione
łącznie. W związku z powyższym oferta składana przez wykonawców wspólnie ubiegajacych się o
udzielenie zamówienia winna zawierać:
1) wszystkie dokumenty i oświadczenia wymienione w rozdziale 5 ust. 1-3 SIWZ dla każdego
partnera konsorcjum osobno,
5. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, których oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą, przed zawarciem umowy o realizację zamównies są zobowiązani przedłożyć
zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych wykonawców. W tym celu przed podpisaniem
umowy o niniejsze zamówienie są oni zobowiązani przedstawić zamawiającemu stosowne
porozumienie (umowę) zawierające w swej treści co najmniej następujące postanowienia:
a) zawiązania porozumienia na czas nie krótszy niż czas trwania umowy o zamówienie publiczne,
b) wskazanie pełnomocnika,
c) zapis o wspólnej i solidarnej odpowiedzialności w zakresie realizowanego zamówienia,
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d) zakaz zmiany partnerów (wykonawców) wspólnie realizujących dane zamówienie publiczne w
trakcie jego obowiązywania.
7. Termin realizacji zamówienia.
Od 1 września do 31 grudnia 2014 roku
8. Wadium.
ZAMAWIAJĄCY NIE WYMAGA WNIESIENIA WADIUM
9. Tryb udzielania wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
9.1. Wyjaśnienia dotyczące warunków zamówienia udzielane będą z zachowaniem zasad określonych
w art. 27 i art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy
przekazują pisemnie i faksem.
Jeżeli wykonawca lub zamawiający przekazuje oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich
otrzymania.
Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak
nie później niż:
1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert,
2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert – w przetargu ograniczonym oraz
negocjacjach z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia,
3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – pod warunkiem że
wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do
zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego
terminu składania ofert.
1a. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po
upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 1, lub dotyczy udzielonych
wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
1b. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o
którym mowa w ust. 1.
9.2. Pytania mogą być przesyłane faksem na nr (077) 485-75-93 pod warunkiem potwierdzenia ich
pismem wysłanym na adres Zamawiającego.
9.3. Osobami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
w sprawie dokumentacji przetargowej:
1. Andrzej Siemiginowski, Grzegorz Madera (077) 485-75-93
w sprawie przedmiotu zamówienia:
1. Andrzej Siemiginowski, Grzegorz Madera (077) 485-75-93
9.4. Wszelkie zawiadomienia oraz informacje w trakcie postępowania zamawiający będzie umieszczał
na stronie internetowej: www.dps-klisino.pl, www.bip.dps-klisino.pl
10. Zmiany w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
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10.1.W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert zamawiający
może zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
10.2. Zmiany dokonane przez zamawiającego zostaną przekazane w formie uzupełnienia wszystkim
wykonawcom.
10.3. Wszystkie dokonane przez zamawiającego zmiany są wiążące dla wykonawców.
11. Tryb składania wszelkich oświadczeń, wniosków, zawiadomień itp.
W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
przekazywane będzą za pomocą faksu oraz zostaną przesłane pocztą. Każda ze stron na żądanie
drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się za pomocą poczty elektronicznej.
12. Dopuszczalna liczba składanych ofert.
12.1.Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych (Część I – Ziemniaki, Część II –
Warzywa, Część III – Owoce)
12.2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
13. Koszt sporządzenia oferty.
Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oraz złożeniem oferty ponosi wykonawca,
niezależnie od wyniku postępowania.
14. Opis sposobu obliczania ceny.
14.1. Podatek należy naliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami o podatku od towarów i usług.
14.2. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia określone zostały w projekcie
umowy stanowiącym załącznik nr 3
14.3. Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia w całości, na zasadach i
warunkach określonych przez zamawiającego w niniejszej SIWZ.
14.4. Wpisanie „0” jako ceny jednostkowej spowoduje odrzucenie oferty.
14.5. Cena podana w ofercie powinna być ceną kompletną i jednoznaczną. Będzie obowiązywała
strony przez cały okres trwania umowy.
Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a przyszłym wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.
15. Okres związania ofertą.
15.1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni.
15.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
15.3. 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.
16. Opis sposobu przygotowania oferty (instrukcja).
16.1. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez
wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej specyfikacji.
Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty Zał. Nr 1a, Zał. Nr 1b, Zał. Nr
1c
Do oferty wykonawca musi dołączyć komplet dokumentów wymaganych postanowieniami pkt.
17.1 niniejszej SIWZ.
11
Dom Pomocy Społecznej w Klisinie

Oferta wraz z załącznikami powinna być sporządzona w języku polskim i złożona na piśmie
pod rygorem nieważności. Dokumenty napisane w języku obcym są składane wraz z
tłumaczeniem na język polski, poświadczony przez wykonawcę.
Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi
wątpliwości co do jej prawdziwości.
Wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami powinny być podpisane przez osobę
(osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, przy czym
przynajmniej na pierwszej i ostatniej stronie oferty podpis (podpisy) muszą być opatrzone
pieczęcią imienną Wykonawcy, a pozostałe zapisane strony powinny być parafowane.
Wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami powinny być kolejno ponumerowane i
złączone w sposób uniemożliwiający wysunięcie się którejkolwiek kartki.
Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty powinny być parafowane przez osobę (osoby)
podpisującą ofertę i opatrzone datami ich dokonania.
W przypadku gdy informacje składane w trakcie postępowania stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca
zastrzegł, że nie mogą być udostępniane, muszą być oznaczone
klauzulą „Nie udostępniać. Informacje stanowią tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu art.
11 ust. 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003
r. Nr 153, poz. 1503 z póź. zm.”
17. Zawartość oferty.
17.1.Wykonawca musi dołączyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia :
L.p

Nazwa dokumentu
Wymagany Dokument
potwierdzającego
1 Formularz ofertowy Załączony formularz ofertowy
2 Odpis z właściwego Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i
rejestru
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. 1 ustawy
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych
oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustwy.
3 Oświadczenie
Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków na podstawie
art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy Pzp
4 Oświadczenie
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art.
24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp
5 Oświadczenie
Oświadczenie o nieprzynależności do grupy kapitałowej według
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.)
6 Pozostałe dokumenty wymienione w rozdziale 5 SIWZ
7 Pełnomocnictwo - w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik,
określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji
wykonawcy

Zał.
Nr 1

Nr 2
Nr 4
Nr 6

Stosownie do treści art. 26 ust. 3 Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie
nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art.
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25 ust. 1 (Ustawa - Prawo zamówień publicznych) lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy
złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1,
zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym
terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby
unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty
powinny potwierdzać spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz
spełnienie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez
zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert.
Złożona oferta powinna być zgodna z wymaganiami SIWZ. Oferta musi być kompletna i
jednoznaczna.
W przypadku dołączenia do oferty dokumentu powyższa kopia powinna być potwierdzona za
zgodność z oryginałem opatrzona imienną pieczątką i własnoręcznym podpisem osoby uprawnionej
do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym i wymogami
ustawowymi.
18. Termin i miejsce składania ofert.
18.1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 1 do dnia 6.08.2014 r.
do godz. 08.45
18.2. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną zwrócone
Wykonawcom bez otwierania.
19. Opakowanie i oznakowanie oferty.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej „Przetarg nieograniczony na dostawę
warzyw i owoców dla Domu Pomocy Społecznej w Klisinie i podległych zakładów (Radynia,
Boboluszki, Dzbańce i Bliszczyce) w okresie od 1 września do 31 grudnia 2014 roku”
dodatkowo opisanej „Nie otwierać przed godz. 9.00 – 6.08.2014 r.”
Koperta powinna być oznaczona nazwą i adresem wykonawcy.
20. Kryteria oceny ofert.
20.1. Zamawiający będzie oceniał oferty wg następujących kryteriów:
Nr
1

Kryterium
Cena (koszt)

Waga
100%

Ocena punktowa za kryteria będzie liczone wg następujących wzorów:
Nr kryt.

Wzór
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Wartość punktowa ceny (koszt) – C
C = ( C min/C bad ) x 100
gdzie:
- C min. - najniższa cena spośród wszystkich ofert
- C bad. – cena podana w ofercie
Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych
punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe
oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilościa uzyskanych punktów. Realizacja
zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.
21. Otwarcie i ocena ofert.
Otwarcie ofert nastąpi 6.08.2014 r. w siedzibie zamawiającego /sala konferencyjna/ o godz. 9 00
21.1. Zamawiający otworzy oferty w obecności wykonawców, którzy zechcą być obecni przy
otwarciu ofert.
21.2. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda kwotę przeznaczoną na realizację zadania oraz ogłosi
nazwy i adresy wykonawców i oferowane przez nich ceny.
21.3. Wykonawca, który nie będzie obecny przy otwieraniu ofert może wystąpić do zamawiającego
z pisemnym wnioskiem o przesłanie informacji ogłoszonych w trakcie otwarcia ofert.
Informacje te zamawiający przekaże (pisemnie lub faxem) niezwłocznie wykonawcy.
21.4. W toku dokonywania badania i oceny ofert zamawiający może żądać udzielenia przez
wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
21.5. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli w trakcie jej sprawdzania stwierdzi, że:
a/ oferta jest sprzeczna z ustawą oraz jej treść nie odpowiada treści SIWZ,
b/ jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji,
c/ zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
d/ została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert,
e/ zawiera błędy w obliczeniu ceny,
f/ wykonawca w terminie 3 dni od daty otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na
poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny,
g/ jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
21.6. O odrzuceniu oferty zamawiający niezwłocznie poinformuje wykonawcę, którego ofertę
wykluczona z postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne swojej decyzji.
21.7. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom przedstawionym w ustawie o zamówieniach publicznych oraz niniejszej
specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
21.8. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje o
których mowa w art. 92 ust. 1pkt. 1 ustawy Pzp, na stronie internetowej oraz w miejscu
publicznie dostępnym w swojej siedzibie i zawiadamia wykonawców w myśl art. 92 ust. 1
ustawy Pzp.
21.9. Zamawiający określi miejsce i termin podpisania umowy z wybranym wykonawcom.
22. Unieważnienie postępowania.
Zamawiający unieważni postępowanie jeśli:
a) nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy nie podlegającego wykluczeniu,
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b) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą
zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający
zwiększy tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
c) w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5, zostały złożone oferty dodatkowe o
takiej samej cenie,
d) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub
realizacja zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej
przewidzieć,
e) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej
unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Zamawiajacy może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z
budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegajace zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa
członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które zamawiajacy zamierzał
przeznaczyć na sfinansowanie całości lub częśći zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość
unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w:
- ogłoszeniu o zamówieniu – w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,
przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego albo licytacji
elektronicznej, albo
- zaproszenia do negocjacji – w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo
zamówienia z wolnej ręki, albo
- zaproszeniu do składania ofert – w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę.
O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadamia równocześnie
wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie
faktyczne i prawne.
23. Udzielenie zamówienia.
Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w
oparciu o podane kryteria wyboru.
Przed upływem okresu związania ofertą Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o przyznaniu
mu zamówienia. W powiadomieniu zostaną podane termin i miejsce zawarcia umowy.
O dokonaniu wyboru oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie pozostałych Wykonawców, którzy
złożyli oferty, podając nazwę i siedzibę Wykonawcy, którego oferta została wybrana oraz cenę
realizacji zamówienia.
23.1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w
terminie:
1) nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej
oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 15
dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest
równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
2) nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty,
jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 10 dni –
jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest
mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
23.2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem
terminów, o których mowa w ust. 1, jeżeli:
1) w postępowaniu o udzielenie zamówienia:
a) w przypadku trybu przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę,
b) w przypadku trybu przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem i dialogu
konkurencyjnego złożono tylko jedną ofertę oraz w przypadku wykluczenia wykonawcy upłynął
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termin do wniesienia odwołania na tę czynność lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła
wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze; lub
2) umowa dotyczy zamówienia udzielanego w trybie negocjacji bez ogłoszenia, w ramach
dynamicznego systemu zakupów albo na podstawie umowy ramowej; lub
3) w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 nie odrzucono żadnej oferty oraz:
a) w przypadku trybu przetargu nieograniczonego albo zapytania o cenę nie wykluczono żadnego
wykonawcy,
b) w przypadku trybu przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu
konkurencyjnego i licytacji elektronicznej – upłynął termin do wniesienia odwołania na
czynność wykluczenia wykonawcy lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub
postanowienie kończące postępowanie odwoławcze; lub
4) postępowanie jest prowadzone w trybie licytacji elektronicznej, z wyjątkiem przypadku
wykluczenia wykonawcy, wobec którego nie upłynął jeszcze termin do wniesienia odwołania lub
w następstwie jego wniesienia Izba nie ogłosiła jeszcze wyroku lub postanowienia kończącego
postępowanie odwoławcze.
23.3. 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 ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia
postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1.
24. Istotne postanowienia umowy
Zamawiajacy wymaga, aby wybrany Wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach określonych
we wzorze umowy stanowiący załącznik nr 3 do specyfikacji, bedącym jej integralną częścią.
Parafowany projekt umowy należy dołączyć do oferty.
Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, zgodnie z terminami wskazanymi w art. 94 ustawy
Pzp. O dokładnym terminie zawarcia umowy zamawiający powiadomi wykonawców
niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty.
Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem
postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie
złożonej przez wykonawcę.
W przypadku powierzenia przez Wykonawcę części zamówienia podwykonawcom,
Wykonawca w celu otrzymania wynagrodzenia, zobowiązany będzie przedstawić dowody
zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom. W przypadku niedostarczenia
dowodów, Zamawiający ma prawo wstrzymać wypłatę wynagrodzenia.
24.1. Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych nie dopuszcza się istotnych zmian
postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru
wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania zmiany w ogłoszeniu o
zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej
zmiany.
Przewidziano następujące zmiany:
- możliwość zmian cen w przypadku zmiany stawek podatku VAT na podstawie
obowiązujących przepisów prawnych w tym zakresie. Zmiany są wprowadzone aneksem.
Zmianie ulegnie kwota podatku VAT i cena brutto danego asortymentu. Cena netto
pozostanie niezmienna. O zmianie VAT-u na przedmiot umowy, Wykonawca informuje
pisemnie Zamawiającego z 14-dniowym wyprzedzeniem przed terminem dostawy towaru,
którego cena ulegnie zmianie.
24.2. Zmiana umowy może nastąpić w przypadku gdy jej wprowadzenie jest konieczne dla
prawidłowej realizacji zamówienia.
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24.3. Wskazane powyżej zmiany mogą zostać wprowadzone, jedynie w przypadku jeżeli obydwie
strony umowy (zamawiający i wykonawca) zgodnie uznają, że zaszły wskazane okoliczności
oraz wprowadzenie zmian jest konieczne i niezbędne dla prawidłowej realizacji zamówienia.
25. Środki ochrony prawnej.
W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte dziale VI ustawy Prawo
zamówień publicznych - ”Środki ochrony prawnej” określające zasady wnoszenia odwołań i skarg do
sądu.
Z uwagi na obszerność tych przepisów należy się z nimi zapoznać bezpośrednio analizując Prawo
zamówień publicznych – art. 179 do 198.
26. Zasady udostępnienia dokumentów.
26.1. W trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający sporządza pisemny
protokół postępowania o udzielenie zamówienia, zwany dalej „protokołem”, zawierający co
najmniej:
1) opis przedmiotu zamówienia;
2) informację o trybie udzielenia zamówienia;
3) informacje o wykonawcach;
4) cenę i inne istotne elementy ofert;
5) wskazanie wybranej oferty lub ofert.
26.2. Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, informacja z zebrania, o którym mowa w art. 38 ust. 3,
zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez zamawiającego i
wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki do
protokołu.
26.3. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu
wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia
się od chwili ich otwarcia, oferty wstępne od dnia zaproszenia do składania ofert, a wnioski o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu od dnia poinformowania o wynikach oceny spełnienia
warunków w postępowaniu
Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad:
- zamawiający wyznacza termin oraz określa zakres udostępnionych dokumentów,
- zamawiający wyznaczy członków komisji, w których obecności udostępnione zostaną
domumenty
- udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w Domu Pomocy Społecznej w Klisinie
27. Inne.
Do spraw nie uregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z póź zm.).
Załączniki:
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy,
Załącznik nr 2 - oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków na podstawie art. 22 ust. 1
pkt. 1-4 ustawy Pzp
Załącznik nr 3 - projekt umowy,
Załącznik nr 4 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2
ustawy Pzp
Załącznik nr 5 - zobowiązanie innych podmiotów
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Załącznik nr 6 - oświadczenie o nieprzynależności do grupy kapitałowej według ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 50,
poz. 331 z późn. zm.)
Klisino, 1.07.2014 r.

……………………………..
Dyrektor
mgr Małgorzata Krywko-Trznadel
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