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Nr sprawy DGiOT.252.14.2020 
 

 
1. ZAMAWIAJĄCY  

 

Dom Pomocy Społecznej nr 1 

41-200 Sosnowiec 

ul. gen. Wł. Andersa 81 b 

Telefon/faks: (32) 266-50-42 

Adres e-mail: sekretariat@dps1sosnowiec.pl 

 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

(SIWZ) 

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 

w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39  w związku z art. 10 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zmianami) 

na: 
 

DOSTAWY ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH W 2021 ROKU Z PODZIAŁEM  

NA 9 PAKIETÓW (CZĘŚCI) NA POTRZEBY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ NR 1 

W SOSNOWCU 

 
Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 
 

Biuletyn Urzędu Zamówień Publicznych w dniu: 19.11.2020r. nr 626205-N-2018 

Siedziba Zamawiającego, ul. gen. Władysława Andersa 81b, 41-200 Sosnowiec 

w dniu: 19.11.2020r. 

Własna strona internetowa www.dps1sosnowiec.pl/bip w menu: ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNE/ ZAMÓWIENIA POWYŻEJ 30 TYS. EURO w dniu: 19.11.2020r. 

SIWZ dostępna jest na stronie www.dps1sosnowiec.pl/bip menu: ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNE/ ZAMÓWIENIA POWYŻEJ 30 TYS. EURO                                                                

 
Zatwierdził 

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej 
Elżbieta Matuszczyk 

 
Komisja Przetargowa: 
 
1. Wioletta Leszczyńska 

2. Beata Góral 

3. Halina Łysowska 

4. Marzena Imiołek 

 
 

Sosnowiec dnia 19 listopad 2020r. 
  

http://www.dps1sosnowiec.pl/bip
http://www.dps1sosnowiec.pl/bip
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Rozdział I 

INFORMACJE OGÓLNE 

 

1. ZAMAWIAJĄCY  
Dom Pomocy Społecznej nr 1 

41-200 Sosnowiec 
ul. gen. Wł. Andersa 81 b 

Telefon/faks: 32/266-50-42 
Adres e-mail: sekretariat@dps1sosnowiec.pl 

 
2. TRYB ZAMÓWIENIA   

 

2.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie 
przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwoty 
określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo 
zamówień publicznych w oparciu o art. 10 ust. 1 i art. 39 i nast. ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 
2.2. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania tzw. procedury 

odwróconej, zgodnie z art. 24aa. Ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 

Rozdział  II 

INFORMACJA O OFERTACH CZĘŚCIOWYCH, WARIANTOWYCH I UMOWIE RAMOWEJ 

 

1. OFERTY CZĘŚCIOWE  
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, ale na pełen 
zakres danej części zamówienia. Zamówienie zostało podzielone na 9 części.  
 

2. OFERTY WARIANTOWE  
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.  
 

3. UMOWA RAMOWA  

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.  
 

Rozdział  III 

INFORMACJA O ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 7 

USTAWY PZP 

 

Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 
ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 

Rozdział  IV 

PODWYKONAWCY 

 

1. Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania zamówienia podwykonawcom. 
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, 

której wykonanie powierzy podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm 
podwykonawców.  

2. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia, o którym mowa w art. 36a ust. 2 pkt 2 
ustawy Prawo zamówień publicznych.  

mailto:sekretariat@dps1sosnowiec.pl
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3. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia 
Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane 
kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie 
dostawy. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, 
o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także 
przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym 
okresie zamierza powierzyć realizację dostaw.  
 

Rozdział  V 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I TERMIN WYKONANIA 

 

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
1. Przedmiotem zamówienia są: „Dostawy artykułów  żywnościowych w 2021 

roku z podziałem na 9 pakietów (części) na potrzeby Domu Pomocy 
Społecznej nr 1 w Sosnowcu” wraz z wszelkimi kosztami jakie poniesie 

wykonawca z tytułu należytej realizacji przedmiotu zamówienia, 
a w szczególności z kosztami załadunku, dostarczenia oraz rozładunku 
artykułów żywnościowych. 
 

2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 9 pakietów (części): 
 

Pakiet nr 1 – mięso, produkty mięsne       
Pakiet nr 2 – mleko i produkty mleczarskie     
Pakiet nr 3 – różne produkty spożywcze      
Pakiet nr 4 – ryby i przetwory rybne       
Pakiet nr 5 – warzywa mrożone          
Pakiet nr 6 – warzywa i owoce świeże       
Pakiet nr 7 – jaja               
Pakiet nr 8 – pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie      
 Pakiet nr 9 – ziemniaki      
 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do 
SIWZ. 

4. Dostarczane produkty muszą być: 

- świeże i odpowiadające obowiązującym normom jakościowym; 

- posiadać nienaruszone cechy pierwotnego opakowania G;  

- mieć odpowiedni termin ważności do spożycia podany na jednostkowym 
opakowaniu. 

5. Jeżeli Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał znaki towarowe, 
patenty lub pochodzenia, a także normy, aprobaty techniczne oraz systemy 
odniesienia, dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych opisanym, pod 
warunkiem zachowania przez nie takich samych minimalnych parametrów 
technicznych, jakościowych oraz funkcjonalnych itp. Wykonawca, który 
powołuje się na rozwiązana równoważne opisanym przez Zamawiającego, jest 

zobowiązany wskazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia 
wymagania określone przez Zamawiającego.  

6. Wykonawcy mogą składać swoje oferty na 1 lub więcej pakietów (części). 
 

2. OZNACZENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZA POMOCĄ KODU WSPÓLNEGO 
SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV) 

 

Główny przedmiot zamówienia: 
Żywność - 15000000-8 
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w tym: 
 

Pakiet nr 1 – mięso, produkty mięsne      KOD CPV: 15100000-9, 
                    15110000-2, 15130000-8 
Pakiet nr 2 – mleko i produkty mleczarskie    KOD CPV: 15500000-3, 

 15511000-3 
Pakiet nr 3 – różne produkty spożywcze     KOD CPV: 15800000-6 
Pakiet nr 4 – ryby i przetwory rybne       KOD CPV: 15200000-0, 

 03311000-2 
Pakiet nr 5 – warzywa mrożone         KOD CPV: 15331170-9 
Pakiet nr 6 – warzywa i owoce świeże      KOD CPV: 15300000-1, 

15331100-8, 03200000-3 
Pakiet nr 7 – jaja              KOD CPV: 03142500-3 
Pakiet nr 8 – pieczywo, świeże wyroby piekarskie 

 i ciastkarskie          KOD CPV: 15810000-9 
Pakiet nr 9 – ziemniaki            KOD CPV: 03200000-3 

 
3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 
 

Od 01.01.2021r. do 31.12.2021r., wg wymagań określonych w załączniku  
nr 2 – Formularz asortymentowo-cenowy – Pakiety 1 – 9. 

 
4. CZĘSTOTLIWOŚĆ DOSTAW: 

 
Pakiet nr 1 – Dostawa mięsa, produktów mięsnych  – 2 razy w tygodniu. 
Pakiet  nr 2  –   Dostawa mleka i produktów mleczarskich – mleko codziennie do 

godziny 7:00 z wyjątkiem sobót i niedziel, pozostałe zgodnie 
z zamówieniem.  

Pakiet nr 3 – Dostawa różnych produktów spożywczych – 1 raz w tygodniu 
Pakiet nr 4 – Dostawa ryb i przetworów rybnych   – 1 raz w tygodniu 
Pakiet nr 5 – Dostawa warzyw mrożonych      – 1 raz w tygodniu 
Pakiet nr 6 – Dostawa warzyw i owoców świeżych   – 3 razy w tygodniu 
Pakiet nr 7 – Dostawa jaj            – 1 raz w tygodniu 
Pakiet nr 8 – Dostawy pieczywa i świeżych wyrobów  

piekarskich i ciastkarskich      – codziennie do godz. 
7:00, w niedziele także, z wyjątkiem świąt.  

Pakiet nr 9 – Dostawa ziemniaków         –  2 razy w miesiącu. 
 

Rozdział VI 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
 

Rozdział VII 

OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OCENA SPEŁNIANIA 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają 
wykluczeniu.  

2. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia, o którym mowa w art. 22 ust. 2 
ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3. W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kompetencji 
lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to 
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z odrębnych przepisów. Zamawiający nie precyzuje warunku udziału w tym 
zakresie.  

4. W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji 
finansowej lub ekonomicznej, Zamawiający nie formułuje żadnego wymagania.  

5. W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności 
technicznej lub zawodowej, Zamawiający nie formułuje żadnego wymagania. 

6. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
Wykonawcę, wobec którego zaistnieją przesłanki do wykluczenia, o których mowa 
w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp Ponadto Zamawiający wykluczy z postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę: 
6.1. 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 814, ze zm.) lub 
którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu 

upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, 
jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku 
upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 
ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. 
z 2020 r. poz. 1228, ze zm.); 

6.2. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie 
wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem 
przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp, chyba, że 
Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub 
zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności. 

7. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania 
o udzielenie zamówienia. 

8. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 
oraz 16-20 lub ust. 5 pkt 1 oraz pkt 8 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na 
to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, 
w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub 
przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub 
naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz 
współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków 
technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla 
zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub 
nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie 
stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono 
prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz 
nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 

9. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę 
i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody 
przedstawione na podstawie ust. 8 za wystarczające. 
 

Rozdział VIII 

POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW  

 

Z uwagi na brak sformułowania przez Zamawiającego warunków udziału 
w postępowaniu poleganie na zasobach innych podmiotów jest bezprzedmiotowe. 
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Rozdział IX 

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW   

POTWIERDZAJĄCYCH BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA 

 
1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wypełniony formularz oferty sporządzony 

według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ wraz z załącznikiem nr 2 
do SIWZ  formularzami asortymentowo-cenowymi na pakiety (części), na które 
wykonawca składa ofertę. 

2. Do oferty wykonawca zobowiązany jest dołączyć:  
2.1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne 

potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu zgodnie 
z załącznikiem nr 3 do SIWZ. 

2.2. stosowne oryginalne lub notarialnie poświadczone pełnomocnictwo lub inny 
stosowny dokument, jeżeli oferta podpisywana jest przez pełnomocnika lub 
też w przypadku, gdy umocowanie do podpisania oferty nie wynika 

z dokumentu rejestrowego Wykonawcy.  
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, 

oświadczenie o którym mowa w pkt 2.1. SIWZ składa każdy z Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument ten potwierdza brak podstaw 
wykluczenia.  

4. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej 
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu 
oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień 
publicznych zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. 
W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może 
złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, 
że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców 
dokumenty, o których mowa w ust. 4 należy złożyć odnośnie każdego 
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.  

6. Jeżeli okaże się 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, 
a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio 
oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych 
oświadczeń lub dokumentów.  

7. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 4 dotyczące Wykonawcy, Wykonawcy 
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego składane są 
w oryginale lub kopii oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem.  

8. Poświadczenie za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, 
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo 
podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.  

9. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii 
dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, 
własnoręcznym podpisem.  

10. Dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym są składane wraz 
z tłumaczeniem na język polski.  

11. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia 
muszą postępować z uwzględnieniem następujących zasad: 
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11.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani 
są do złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa do ich reprezentowania 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania 
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 

11.2. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia publicznego zostanie wybrana, Zamawiający żąda złożenia 
przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy 
regulującej współpracę tych Wykonawców. 

12. Na podstawie art. 24aa ustawy Pzp Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, 
a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako 
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu.  

 

Rozdział X 

WYMOGI DOTYCZĄCE OFERTY 

 

1. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ i zostać sporządzona wg formularza 
ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ.  

2. Oferta musi zostać sporządzona w języku polskim w formie pisemnej, na 
maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką.  

3. Oferta musi być podpisana - za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis 
złożony przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania 
Wykonawcy lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
publicznego.  

4. Poprawki lub zmiany w ofercie, muszą być dokonane w sposób czytelny, 
parafowane własnoręcznie przez osobę/osoby podpisującą/podpisujące ofertę lub 
inne osoby do tego umocowane.  

5. Ofertę wraz z załącznikami należy umieścić w dwóch nieprzejrzystych, 
zamkniętych kopertach.  
5.1. Koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana zgodnie z opisem poniżej:  

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dom Pomocy Społecznej nr 1 

41-200 Sosnowiec 

ul. gen. Wł. Andersa 81 b 

OFERTA  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego 

w trybie przetargu nieograniczonego na: 
„Dostawy artykułów  żywnościowych w 2021 roku z podziałem na 9 

pakietów (części) na potrzeby Domu Pomocy Społecznej nr 1 
w Sosnowcu” 

 
Znak sprawy: DGiOT.252.14.2020 

 
nie otwierać przed dniem: 27.11.2020r do godz. 10:30 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
(można wyciąć i nakleić na kopertę z ofertą) 

 
5.2. Koperta wewnętrzna winna być oznakowana jw. z nazwą i adresem bądź 

pieczątką Wykonawcy.  
5.3. Nieprawidłowe opakowanie i oznakowanie oferty nie spowoduje jej 

odrzucenia, jednak w takim przypadku Zamawiający nie bierze 
odpowiedzialności za jej nieprawidłowe skierowanie lub przedwczesne 
otwarcie oferty.  
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5.4. Jeżeli oferta zostanie opisana w inny sposób niż powyżej albo złożona 
w innym miejscu, czy to przez Wykonawcę, osobę upoważnioną czy 
pracownika poczty kurierskiej – zamawiający nie ponosi odpowiedzialności 
za jej nieprawidłowe przekazanie bądź przedwczesne, przypadkowe otwarcie.  

6. Każda strona oferty powinna być parafowana przez osobę podpisującą ofertę.  
7. Wszystkie strony oferty, wraz z załącznikami powinny być ponumerowane oraz 

połączone w sposób trwały.  
8. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r., 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1913), 
Wykonawca powinien to wyraźnie zastrzec w ofercie i odpowiednio oznaczyć 
zastrzeżone informacje. Wskazane jest wyodrębnienie dokumentów 
zawierających zastrzeżone informacje. Ponadto, zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy 
Prawo zamówień publicznych, Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, iż 
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Nie podlegają 
zastrzeżeniu informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.  

9. Złożenie przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty lub przedłożenie oferty 
wariantowej skutkuje odrzuceniem wszystkich ofert Wykonawcy.  

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

11. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za otwarcie oferty przed terminem 
w przypadku nieprawidłowego oznaczenia koperty.  

12. Zamawiający informuje, że umożliwi wgląd do jawnej części złożonych ofert 
w wyznaczonym przez siebie terminie, określonym w pisemnej odpowiedzi na 
pisemny wniosek zainteresowanego.  

 

Rozdział XI 

OPIS SPOSÓBU OBLICZENIA CENY 

 

1. Wykonawca w formularzu ofertowym poda cenę brutto za wykonanie przedmiotu 
zamówienia, procent/y podatku VAT wraz z jego wartością oraz cenę netto. 
Stawka podatku VAT jest określana zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106).  

2. Wraz z formularzem ofertowym Wykonawca składa odpowiednio wypełnione 
formularze asortymentowo-cenowe na poszczególne pakiety (części), zgodnie 
z wzorami określonymi w Załączniku nr 2 do SIWZ.  

3. Zaoferowana cena powinna uwzględniać wszystkie koszty niezbędne do 
wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami określonymi 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  

4. Wszystkie kwoty winny być podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 
zgodnie z zastosowaniem matematycznych reguł zaokrąglania. W przypadku, gdy 
Wykonawca poda ceny jednostkowe z większą niż dwie liczbą cyfr po przecinku, 
Zamawiający dokona poprawy tej ceny do dwóch miejsc po przecinku zgodnie 
z matematycznymi regułami zaokrąglania. 
 

Rozdział XII 

INFORMACJE O MIEJSCU, TERMINIE SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 

1. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA  OFERT  
 
1.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj.: Domu Pomocy 

Społecznej nr 1 mieszczącego się przy ul. gen. Wł. Andersa 81 b,  
41-200 Sosnowiec, parter, Biuro do dnia 27.11.2020r. (piątek) 
do godziny 10:00.  
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1.2. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę złożoną po terminie,  
 
2. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT 

 
2.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 27.11.2020r. (piątek) 

o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego - Dom Pomocy Społecznej nr 1 
w Sosnowcu przy ul. gen. Wł. Andersa 81 b, parter, Świetlica. 
 

3. PUBLICZNE OTWARCIE OFERT 
 
3.1. Otwarcie jest jawne, 
3.2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 
3.3. Dokonując otwarcia ofert  Zamawiający poda informacje określone w art. 86 

ust. 4 ustawy Pzp. 
3.4. Obecność Wykonawców na otwarciu nie jest wymagana. 

3.5. Wszystkie informacje odczytane na otwarciu zostaną zamieszczone na 
stronie Zamawiającego w dniu otwarcia.  

3.6. Z uwagi na obecną sytuację epidemiczną DPS nr 1 jest zamknięty. 
Dlatego też otwarcie ofert nastąpi w świetlicy, która znajduje się 
w odrębnym skrzydle i nie jest bezpośrednio połączona z pokojami 
mieszkańców. 

3.7. Spełnione zostaną obostrzenia odnośnie zachowania odległości, 
pomiędzy uczestnikami. 

3.8. Od Wykonawców zainteresowanych otwarciem wymaga się założenia, 
maseczek ochronnych, jednorazowych rękawiczek oraz posiadania 
własnych długopisów. 
 

4. ZMIANA I WYCOFANIE OFERTY 
 
4.1. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub 

wycofać ofertę poprzez złożenie pisemnego powiadomienia przed upływem 
wyznaczonego terminu składania ofert.  

4.2. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian powinno zostać złożone w sposób 
i formie przewidzianej w SIWZ dla złożenia oferty, z zastrzeżeniem, 
że opakowanie zewnętrzne będzie zawierało dodatkowe oznaczenie 
„ZMIANA”, a przypadku wycofania dodatkowe oznaczenie „WYCOFANIE”.  
 

Rozdział XIII 

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 

1. Wykonawca jest związany ofertą do 30 dni od ostatecznej daty otwarcia 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 tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy 
jednak niż 60 dni. 

 

Rozdział XIV 

BADANIE OFERT ORAZ KRYTERIA OCENY OFERT 

 
1. W trakcie oceny ofert Zamawiający może żądać udzielania przez Wykonawców 

pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. 
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2. Zamawiający poprawi w ofertach omyłki zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy Pzp. 

3. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące 
kryteria oceny:  

 
a. Cena brutto może uzyskać maksymalnie 60 punktów w danym pakiecie  
b. Długość terminu płatności może uzyskać maksymalnie  40 punktów 

w danym pakiecie   
 
 

4. Sposób obliczania wartości punktowej w kryterium - cena brutto: 
 

Punktacja za kryterium cena obliczona będzie wg wzoru: 
 

P =  Cn : Cbad x 60 pkt  

 
P       – liczba punktów za kryterium cena 

Cn     – najniższa cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia spośród 

złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu 

Cbad  – cena badanej oferty brutto 

 
3. Sposób obliczania wartości punktowej w kryterium -  długość terminu 

płatności: 
 
 

14 dni określone jako wymagane otrzyma      -   0 punktów 
21 dni zaoferowane przez wykonawcę otrzyma   - 20 punktów 
30 dni zaoferowane przez wykonawcę otrzyma   - 40 punktów 

 
Zamawiający informuje, że minimalny termin płatności wynosi 14 dni. 

Wykonawca zobowiązany jest do podania terminu w dniach, określając 
deklarowany termin jako 14, 21 lub 30 dni.  

Najkrótszy termin płatności wynosi 14 dni – oznacza to, że w sytuacji, gdy 
Wykonawca poda termin krótszy niż 14 dni, Zamawiający odrzuci ofertę, jako 
niezgodną z SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.  

W przypadku, gdy Wykonawca nie zadeklaruje żadnego terminu płatności 
Zamawiający przyjmie najkrótszy termin płatności wynoszący 14 dni.  

W przypadku, gdy Wykonawca poda długość terminu płatności w przedziale 
pomiędzy 30 a 14, wyrażoną inną liczbą niż 14, 21 lub 30 Zamawiający przy 
wyliczeniu ilości punków dokona zaokrąglenia „w dół” natomiast sama umowa 
zostanie zawarta z uwzględnieniem okresu zadeklarowanego w ofercie.  

W przypadku gdy Wykonawca poda termin dłuższy niż 30 dni do oceny wzięty 
zostanie termin 30 dniowy i taki zostanie wpisany do umowy. 
 

4. Ocenę końcową oferty stanowić będzie łączna liczba uzyskanych punktów 

z każdego kryterium obliczona według poniższego wzoru: 
 

K =  K(c) : K(tp) 

 

K    –  łączna ilość punktów uzyskana przez ofertę  

K(c)   –  punkty uzyskane w kryterium cena brutto  

K(tp)        –  punkty uzyskane w kryterium długość terminu płatności 
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5. Dla poszczególnych pakietów (części) ocena dokonana zostanie oddzielnie. 
6. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta w danym pakiecie (części), która 

otrzyma najwyższą ilość punktów oraz spełni wszystkie wymogi przedstawione 
w niniejszej specyfikacji.  

7. Maksymalnie oferta może zdobyć 100 pkt w danym pakiecie. 
8. 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 niższą ceną.  

9. 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.  
 
 

Rozdział XV 

INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIE OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW 

 
 
1. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 

- Wioletta Leszczyńska – Tel.: 32/266-50-42, wew. 32, 

- Halina Łysowska   – Tel.: 32/266-50-42, wew. 36. 
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz wszelkie informacje Zamawiający 

i Wykonawcy przekazują pisemnie za pośrednictwem operatora pocztowego 
w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. 
z 2020 r., poz. 1041), osobiście, za pośrednictwem posłańca na adres 
Zamawiającego wskazany w rozdziale I pkt 1, za pośrednictwem środków 
komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. 
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r.,  
poz. 344) tj. pocztą elektroniczną wysyłając e-mail na adres: 
sekretariat@dps1sosnowiec.pl 

3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, 
zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem środków komunikacji 
elektronicznej lub faksem, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie 
potwierdza fakt ich otrzymania. 

4. Powyższa zasada nie dotyczy dokumentów uzupełnianych przez Wykonawcę na 
podstawie art. 26 ust. 3 lub 3a ustawy Pzp oraz oferty, w stosunku do których 
zastrzeżona jest forma pisemna.  

5. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.  
6. Zamawiający sugeruje, aby każde pismo/email dotyczące niniejszego 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oznaczone były nazwą oraz 
znakiem postępowania. 

7. Wyjaśnienia dotyczące SIWZ udzielane będą z zachowaniem zasad i terminów 
określonych w art. 38 ustawy Pzp. Wszelkie wyjaśnienia, modyfikacje i inne 
informacje związane z niniejszym postępowaniem Zamawiający będzie 
zamieszczał na swojej stronie BIP (Biuletyn Informacji Publicznej).  
 

 

mailto:sekretariat@dps1sosnowiec.pl
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Rozdział XVI 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 

UMOWY 

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy. 
 

Rozdział XVII 

WARUNKI DOTYCZĄCE UMOWY 

 

Wzór Umowy, określający warunki, na których Zamawiający zawrze umowę 
w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, zawiera Załącznik nr 5 do SIWZ.  

 

Rozdział XVIII 

FORMALNOŚCI  PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 

 
1. INFORMACJA O WYBORZE OFERTY  

Informacja o wyborze oferty zostanie przekazana Wykonawcom, którzy złożyli 
oferty na zasadach i w zakresie określonym w art. 92 ust. 1 ustawy Pzp.  

 
2. WARUNKI ZAWARCIA UMOWY  

1. Zamawiający wskaże Wykonawcy, którego oferta została wybrana termin 
i miejsce podpisania umowy.  

2. Umowa zostanie zawarta w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego 
z uwzględnieniem art. 94 ustawy Pzp.  

3. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest przedłożyć 
Zamawiającemu w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia – kopię umowy regulującej współpracę tych 
Wykonawców. Umowa regulująca współpracę Wykonawców występujących 
wspólnie winna zawierać:  

- oznaczenie celu gospodarczego, dla którego umowa została zawarta (celem 
tym musi być zrealizowanie przedmiotowego zamówienia),  

- oznaczenie czasu trwania umowy obejmującego okres nie krótszy niż okres 
obowiązywania umowy w sprawie niniejszego zamówienia,   

- oświadczenie, że wszyscy partnerzy przyjmują na siebie odpowiedzialność 
solidarną za należyte wykonanie zamówienia, za wniesienie zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy w sprawie niniejszego zamówienia oraz 
odpowiedzialność z tytułu udzielonej gwarancji jakości i rękojmi,  

- szczegółowy opis sposobu współdziałania w wykonaniu zamówienia 
i podział zadań,  

- wskazanie Lidera do reprezentowania partnerów (współwykonawców) przy 
wykonywaniu zamówienia,  

- oświadczenie, że Lider jest upoważniony do zaciągania zobowiązań, do 
przyjmowania płatności od Zamawiającego i do przyjmowania instrukcji na 
rzecz i w imieniu wszystkich partnerów (współwykonawców) razem 
i z każdego z osobna.  

4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę 
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich 
ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia 
postępowania, określone w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp. Przez uchylanie się od 
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zawarcia umowy Zamawiający rozumie dwukrotne niestawienie się w czasie 
i miejscu wskazanym przez Zamawiającego w celu zawarcia umów.  

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ mają zastosowanie przepisy 
ustawy Pzp oraz przepisy Kodeksu cywilnego.  

6. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisaniu umowy winny posiadać ze 
sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile 
umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do 
przedłożonej oferty.  

 

ROZDZIAŁ XIX 

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

 

Wykonawcom i innym osobom, jeżeli ich interes w uzyskaniu zamówienia doznał 
lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przepisów ustawy Pzp, 
przysługują środki ochrony prawnej opisane w Dziale VI ustawy Pzp. 
 

Rozdział XX 

KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający 
informuję, że:  
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Domu Pomocy 

Społecznej Nr 1, ul. gen. Wł. Andersa 81 b, 41-200 Sosnowiec; 
2) informacje o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych może Pani/Pan 

uzyskać w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 z siedzibą przy ul. gen. Wł. Andersa 81 
b, 41-200 Sosnowiec; 

3) inspektorem ochrony danych osobowych wyznaczonym przez Dyrektora Domu 
Pomocy Społecznej Nr 1 jest Pan Michał Pośpiech, email: iod@dps1sosnowiec.pl 
nr telefonu: 515-041-778; 

4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 
na „Dostawy artykułów żywnościowych w 2021 roku z podziałem na 
9 pakietów (części) na potrzeby Domu Pomocy Społecznej Nr 1 

w Sosnowcu” - (znak sprawy: DGiOT.252.14.2021); 
5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz 
art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Pzp;   

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy 
Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie 
zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres 
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; zgodnie z Rozporządzeniem 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji 
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie 
organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U z 2011 nr 14, poz. 
67 ze zm.) teczki aktowe będą przechowywane w archiwum zakładowym przez 
okres 5 lat w przypadku dokumentacji zamówień publicznych oraz 10 lat w 
przypadku umów zawartych w wyniku postępowania w trybie zamówień 
publicznych; 

mailto:email:
mailto:ido@dps1sosnowiec.pl
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7) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio 
Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach 
ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy 
Pzp;   

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

9) posiada Pani/Pan: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

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

osobowych (przy czym korzystanie z prawa do sprostowania nie może 
skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą 
Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników) 

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

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których 
mowa w art. 18 ust. 2 RODO (przy czym prawo do ograniczenia 
przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony 
praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy 
interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 
dotyczących narusza przepisy RODO; 

10) nie przysługuje Pani/Panu: 
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych 
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

 

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ 

 

Wymienione poniżej załączniki stanowią integralną część SIWZ: 

 
Załącznik nr 1  – Formularz oferty 
Załącznik nr 2  – Formularz asortymentowo-cenowy – pakiety 1-9  

Załącznik nr 3  –  Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia 
    z postępowania 

Załącznik nr 4   –  Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej 
Załącznik nr 5  –  Wzór umowy   
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Załącznik nr 1 do SIWZ 
 

/ pieczęć firmowa /  
 
pełna nazwa Wykonawcy:  
(w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy podać nazwę Pełnomocnika 
oraz zaznaczyć, iż wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia)  

 

......................................................................  

adres siedziby Wykonawcy:  

ulica....................................................................................  

kod, miasto…………………….……………………………………....  

NIP .....................................................................................  

REGON ..............................................................................  

NR REJESTRU ……………………………………..……………….. 

NAZWA BANKU ………………………………………..……………. 

NR KONTA ………………………………………………….……….. 

Osoba do kontaktu w sprawie złożonej oferty: 

…………………………………….……………………………………..  

e-mail ………………………….……………………………………….  

nr telefonu ........................................................................  

     

FORMULARZ OFERTY   
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: 

DOSTAWY ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH W 2021 ROKU Z PODZIAŁEM  

NA 9 PAKIETÓW (CZĘŚCI) NA POTRZEBY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ NR 1 

W SOSNOWCU 

w okresie od dnia 01.01.2021r. do 31.12.2021r.  

Znak sprawy: DGiOT.252.14.2020  

 

1) Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi 

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wzorze umowy za całkowitą cenę:  

 
Pakiet nr 1 – dostawy mięsa, produktów mięsnych 

a. wartość  brutto – .............................................. PLN 

w tym: 

wartość  netto  – ................................................. PLN 
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Podatek  VAT  – ……………. % ........................... PLN 

zgodnie z formularzem asortymentowo-cenowym do pakietu nr 1 

b. oferowany termin płatności wynosi     -    ...................... dni 

Pakiet nr 2 – dostawy mleka i produktów mleczarskich 

 

a. wartość  brutto – .............................................. PLN 

w tym: 

wartość  netto  – ................................................. PLN 

Podatek  VAT  – ……………. % ........................... PLN 

zgodnie z formularzem asortymentowo-cenowym do pakietu nr 2 

b. oferowany termin płatności wynosi     -    ...................... dni 
 

 

Pakiet nr 3 – dostawy różnych produktów spożywczych 

 

a. wartość  brutto – .............................................. PLN 

w tym: 

wartość  netto  – ................................................. PLN 

Podatek  VAT  – ……………. % ........................... PLN 

zgodnie z formularzem asortymentowo-cenowym do pakietu nr 3 

b. oferowany termin płatności wynosi     -    ...................... dni 

 
 

Pakiet nr 4 – dostawy ryb i przetworów rybnych 

 

a. wartość  brutto – .............................................. PLN 

w tym: 

wartość  netto  – ................................................. PLN 

Podatek  VAT  – ……………. % ........................... PLN 

zgodnie z formularzem asortymentowo-cenowym do pakietu nr 4 

b. oferowany termin płatności wynosi     -    ...................... dni 
 

 

Pakiet nr 5 – dostawy warzyw mrożonych  

 

a. wartość  brutto – .............................................. PLN 

w tym: 
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wartość  netto  – ................................................. PLN 

Podatek  VAT  – ……………. % ........................... PLN 

zgodnie z formularzem asortymentowo-cenowym do pakietu nr 5 

b. oferowany termin płatności wynosi     -    ...................... dni 

 
 

Pakiet nr 6 – dostawy warzyw  i owoców świeżych 

a. wartość  brutto – .............................................. PLN 

w tym: 

wartość  netto  – ................................................. PLN 

Podatek  VAT  – ……………. % ........................... PLN 

zgodnie z formularzem asortymentowo-cenowym do pakietu nr 6 

b. oferowany termin płatności wynosi     -    ...................... dni 
 
 

Pakiet nr 7 – dostawy jaj 

a. wartość  brutto – .............................................. PLN 

w tym: 

wartość  netto  – ................................................. PLN 

Podatek  VAT  – ……………. % ........................... PLN 

zgodnie z formularzem asortymentowo-cenowym do pakietu nr 7 

b. oferowany termin płatności wynosi     -    ...................... dni 

 
 

Pakiet nr 8 – dostawy pieczywa, świeżych wyrobów piekarskich 

                       i ciastkarskich 

 

a. wartość  brutto – .............................................. PLN 

w tym: 

wartość  netto  – ................................................. PLN 

Podatek  VAT  – ……………. % ........................... PLN 

zgodnie z formularzem asortymentowo-cenowym do pakietu nr 8 

 
b. oferowany termin płatności wynosi     -    ...................... dni 

 
 

Pakiet nr 9 – dostawy ziemniaków 

a. wartość  brutto – .............................................. PLN 
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w tym: 

wartość  netto  – ................................................. PLN 

Podatek  VAT  – ……………. % ........................... PLN 

zgodnie z formularzem asortymentowo-cenowym do pakietu nr 9 
 

b. oferowany termin płatności wynosi     -    ...................... dni 

 
2) Oświadczamy, że podane w Ofercie ceny zawierają wszelkie koszty, jakie poniesie 

Zamawiający z tytułu realizacji umowy.  

3) Oświadczamy, że zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie określonym 

w SIWZ.  
4) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz 

z załącznikami (w tym ze wzorem umowy) i uznajemy się za związanych określonymi 

w niej wymaganiami i zasadami postępowania.  

5) Oświadczamy, że wzór umowy stanowiący Załącznik Nr 5 do SIWZ został przez nas 

zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia 

umowy na podanych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego.  

6) Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres wskazany w SIWZ.  

7) Oświadczamy, że jesteśmy/nie jesteśmy* Wykonawcą z sektora małych i średnich 

przedsiębiorstw w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t.j. 

Dz.U. z 2019 r. poz. 1292 ze zm.).  
8) Oświadczamy, że za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach 

…….., niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, które chcemy zastrzec przed ogólnym dostępem.  

Powyższe informacje zostały zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa z uwagi na: 

(proszę wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa): 
…………………………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………………………

……….………  

9) Oświadczamy, że prace objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami/powierzyć 
podwykonawcom*.  

 

Zakres zlecany podwykonawcy 
Nazwa i adres podwykonawcy (o ile są 

znane) 

  
 
(w przypadku nie wskazania udziału podwykonawców Zamawiający przyjmie, że całe zamówienie 

zostanie wykonane przez Wykonawcę, bez udziału Podwykonawcy). 

 

10) Wykonawca oświadcza, że: 

 przetwarza dane osobowe zawarte w ofercie oraz wskazane w uzupełnieniach 
i wyjaśnieniach do oferty, zgodnie z art. 6 i 9 RODO,  

 wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec 
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskano 

w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 
postępowaniu.  

 poinformowano osoby, których dane dotyczą o przekazaniu ich danych 
Zamawiającemu, o celu przekazania oraz o innych informacjach dotyczących 

Zamawiającego wynikających z art. 14 RODO,  

 poinformowano wszystkie osoby, których dane są zawarte w ofercie oraz zostaną 
poinformowane wszystkie osoby wskazane w uzupełnieniach i wyjaśnieniach do 

oferty, że zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp. protokół 
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wraz z załącznikami jest jawny oraz, iż załącznikiem do protokołu są m.in. oferty 

i inne dokumenty   i informacje składane przez wykonawców. 

11) Wykonawca oświadcza, że spełniam wymagania określone w art. 28, 29, 30, 32, 33 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

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

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE, w szczególności: 

 zapewnia, że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo 
przekazanych danych osobowych, 

 zapewnia, że dostęp do powierzonych danych osobowych mają jedynie osoby 
upoważnione, którym wykonawca polecił przetwarzanie danych osobowych, 

 zapewnia, że dostęp do pomieszczeń, w których przetwarzane są powierzone dane, 
mają jedynie osoby do tego upoważnione oraz, że dostęp do tych pomieszczeń jest 

nadzorowany, 

 zapewnia, że systemy, aplikacje i sprzęt informatyczny wykorzystywany do 
przetwarzania powierzonych danych są zabezpieczone przed nieautoryzowanym 
ujawnieniem lub utratą powierzonych danych, 

 zapewnia, że połączenie zdalnego dostępu do systemu informatycznego zabezpieczone 
jest szyfrowanym kanałem, 

 zapewnia, że będzie współpracować z administratorem w celu realizacji praw osób, 
których dotyczą powierzone dane osobowe, wskazanych w Rozdziale III przytoczonego 

Rozporządzenia,  

 zapewnia, że będzie niezwłocznie informował administratora o naruszenia ochrony 
danych osobowych, a także współpracował z administratorem w zakresie niezbędnym 

do wypełnienia obowiązków związanych z naruszeniem ochrony danych osobowych 
ciążących na administratorze na podstawie przytoczonego Rozporządzenia. 

12) Wykonawca oświadcza, że prowadzi dokumentację potwierdzającą wykonywanie 

powyższych czynności oraz, że na żądanie administratora udostępni wskazaną 

dokumentację.  

 
Załączniki do formularza oferty - integralna część oferty 

 

1. ......................................... 

2. ......................................... 

3. ......................................... 

4. ......................................... 

5. ......................................... 

6. ......................................... 

7. ......................................... 

8. ......................................... 

9. ......................................... 

 
Oferta zawiera: …………… ponumerowanych stron 

 

 

Data:………………………………… 

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

(pieczątka, podpis Wykonawcy lub osoby uprawnionej do 
jego 

reprezentowania) 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 
 

 
Załącznik został zawarty w oddzielnym pliku Excel  
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Załącznik nr 3 do SIWZ 
 
Zamawiający: 

 
Dom Pomocy Społecznej nr 1 
41-200 Sosnowiec 
ul. gen. Wł. Andersa 81 b 

 

Wykonawca: 
 

……………………………………… 

 

……………………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

 
……………………………………… 

 

……………………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 
reprezentacji) 

 
Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. 

„Dostawy artykułów  żywnościowych w 2021 roku z podziałem na 9 pakietów 
(części) na potrzeby Domu Pomocy Społecznej nr 1 w Sosnowcu” 

 
Znak sprawy: GTiS.252.14.2020 

prowadzonego przez: 

Dom Pomocy Społecznej nr 1 z siedzibą przy ul. gen. Wł. Andersa 81 b 

w Sosnowcu 
  

oświadczam, co następuje: 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 
ust 1 pkt 12-22 ustawy Pzp. 

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  
art. 24 ust. 5 pkt 1 oraz pkt 8 Pzp. 

 

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

 

                     ……………………………………… 
(podpis) 
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Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia 
z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Prawo zamówień publicznych 
(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 
ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1, pkt 8 ustawy Prawo zamówień 
publicznych).. Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na 
podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych podjąłem następujące 
środki naprawcze: 
……………………………………………………………………………………………………………….. 

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

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

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

 

                   ………………………………………… 

(podpis) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są 
aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością 
konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 
 

 

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

 

                    ………………………………………… 
(podpis) 
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Załącznik nr 4 do SIWZ 

 

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
na zadanie pn.:  

„Dostawy artykułów żywnościowych w 2021 roku z podziałem na 9 pakietów 

(części) na potrzeby Domu Pomocy Społecznej nr 1 w Sosnowcu” 

Znak sprawy: DGiOT.252.14.2020 

 

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

 

………………………………………………………………………………………………………… 
(podać pełną nazwę i adres/siedzibę Wykonawcy) 

 

 

oświadczam, iż nie należymy /należymy* do grupy kapitałowej  

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów  (Dz. U. z 2020 r., poz. 

1076, z późn. zm.). 

 

W związku z tym, iż należymy do ww. wskazanej grupy kapitałowej, składamy 

poniżej listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej: 

1. ………………………………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………………………………… 

3. ………………………………………………………………………………………………… 

*niepotrzebne skreślić  

 

 

Data: ................................. 

 

 

        …………………….………………………………………  

(pieczątka, podpis Wykonawcy 
 lub osoby uprawnionej do jego reprezentowania) 

 


