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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA(SIWZ) 
w postępowaniu prowadzonym na podstawie  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. z 2004r. Nr 19 poz. 177 z póżn. zmianami, tekst jednolity 
Dz.U. z 2010r. nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami) zwanej dalej w skrócie u.p.z.p. 

 
 

     
      I 
Zamawiający :  
Dom Pomocy Społecznej w Lipsku  ul. 1 Maja 79,  27 – 300 Lipsko 
     tel. ( 048) 3782342 
     fax ( 048 ) 3782716 
     REGON : 670809783 
 
 
      II 

Pracownicy zamawiającego uprawnieni do kontaktowania się z wykonawcami 
1. mgr inż. Zbigniew Kosanowski 
 Kier. Działu Technicznego, pon.-pt. od 700 ÷15 00 
   tel.( 048 ) 3782342  
 
 

      III 

Opis przedmiotu zamówienia . 
Przedmiotem zamówienia  jest dostawa jednorazowa produktów suchych typu mąka, 
cukier, przyprawy   dla kuchni w ilości zgodnej z kwestionariuszem ofertowym  
(załącznik nr 1 do SIWZ). Zamawiający wymaga, aby towar będący podmiotem dostawy 
był świeży z terminem przydatności do spożycia minimum 2 m-ce. 
 
 

      IV 

       Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego art. 39-46 
u.p.z.p. 
Zamawiający nie dopuszcza do składania  ofert częściowych.  
Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert wariantowych. 
Zamawiający nie dopuszcza powierzenia wykonania żadnej części zamówienia 
podwykonawcom.  
 
 

      V 

Oferta powinna zawierać: 
1. Prawidłowo wypełniony i podpisany kwestionariusz ofertowy. 
 (załącznik nr 1 do SIWZ). 
2.Parafowany wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ. 



3. Oświadczenie, że oferent nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 
ust. 1 i 2 Prawa Zamówień Publicznych  (wg wzoru załącznik nr 3 do SIWZ). 
4.Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 (upzp) 
wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. 
5.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do 
ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru 
lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej – wystawione nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

     6. Oświadczenie Dostawcy o spełnianiu przez niego warunków określonych w Ustawie o   
      warunkach zdrowotnych żywności i żywienia oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia.    
      (załącznik nr 5 do SIWZ) 

 
VI 

 
Oferta i załączniki winny być podpisane przez oferenta. Oferta winna być umieszczona w 
zamkniętej kopercie z napisem na kopercie zewnętrznej ”OFERTA NA DOSTAWĘ 
PRODUKTÓW DO KUCHNI ” oraz z podaniem na kopercie nazwy i adresu oferenta 
(np. pieczątka firmy) co ma umożliwi ć zwrócenie oferty złożonej po terminie składania 
ofert bez otwierania. Oferta winna być kompletna zgodnie z SIWZ. 

 

     VII 

Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta winna zawierać całość 
zamówienia. Wartość oferty brutto winna być podana w złotych polskich w zaokrągleniu 
do dwóch miejsc po przecinku. 
 

           VIII 

Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez 30 dni od dnia otwarcia ofert.  
Czas realizacji zamówienia:  1-8.10.2013r.   

 
IX  

Zamawiający dokona wyboru oferty w oparciu o kryterium ceny. Wybierze ofertę 
najtańszą . Zamawiający rezygnuje z wpłacenia wadium przez Dostawcę (Wykonawcę).
    

X 
 

Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień 
niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod 
warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWIZ wpłynął do Zamawiającego nie 
później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania 
ofert.  

Pytania wykonawców muszą być sformułowane na piśmie (faxem).  
Zamawiający zamieści treść wyjaśnienia na własnej stronie internetowej, bez ujawnienia 
źródła zapytania. Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania wykonawców w celu 
wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SIWZ. 
 
 
 



 
XI 

 
Poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie 
przez osobę upoważnioną. Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu w siedzibie 
zamawiającego pokój nr 33 (sekretariat) do dnia  20.09.2013r. do godz. 1000. 
Otwarcie ofert nastąpi 20.09.2013r. o godz. 1015 w pokoju nr 31  DPS-u.  
Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcy bez otwierania . 
Otwarcie ofert jest jawne dla wszystkich osób zainteresowanych.  
Przed otwarciem ofert Zamawiający określi kwotę jaką zamierza przeznaczyć na 
omawiane zamówienie publiczne. 

 
XII 

 
Zamawiający zapłaci za dostarczony towar,  po złożeniu faktury przelewem w terminie 14 
dniowym. Wartość faktury musi być taka sama jak wartość oferty. Ilości dostarczone 
muszą być zgodne z ilościami z oferty. 

 
XIII 

 
Umowa zostanie zawarta z wybranym wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od 
dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty faxem lub drogą elektroniczną, albo 10 
dni gdy przesłano w inny sposób np. pocztą z zastrzeżeniem paragrafu 94 ust. 2 p. 1a i p. 
3a upzp. 

 
XIV 

 
Środkiem ochrony prawnej jaki przysługuje Wykonawcy (oferentowi) przy przetargu 
nieograniczonym przy wartości zamówienia poniżej 200.000 Euro (dostawy) w wyniku 
naruszenia przez Zamawiającego przepisów upzp a dotyczące: ogłoszenia o zamówieniu, 
treści SIWZ, przebiegu i wyników przetargu jest odwołanie do prezesa Krajowej Izby 
Odwoławczej. (Dział VI Środki ochrony prawnej upzp).   

 
 

      XV 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowania przepisy 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  ( Dz. U. Nr 19 poz. 
177 ze zmianami ) oraz przepisy Kodeksu cywilnego. 
 

Wzór załączników: 
 
1. Kwestionariusz ofertowy – zał. Nr 1 
2. Wzór umowy – zał. Nr 2 
3. Oświadczanie o nie wykluczeniu z postępowania zgodnie z art. 24 upzp ust. 1 i 2 – 

załącznik Nr 3 
4.  Oświadczenie o spełnieniu warunków zgodnie z art. 22 upzp ust. 1 – załącznik Nr 4 
5.  Oświadczenie Dostawcy o spełnieniu przez niego warunków określonych w Ustawie o  
    warunkach zdrowotnych żywności i żywienia oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia   
    (załącznik nr 5 do SIWZ). 


