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 DAG/341/12/10              

 

OGŁOSZENIE 

o przetargu nieograniczonym 
 

o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych 

na podstawie art. 11 ust.8  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych  

(tekst jednolity: Dz. U. z 2010r.Nr 113,poz.759) tj. nie przekraczającej wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty193.000 euro. 

na zadanie: ,,Sukcesywna dostawa produktów mięsno-wędliniarskich do 

Domu Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy w Radomiu, ul. 

Wyścigowa 16”. 

                                          
Ogłoszenie zamieszczono  w dniu 07.12.2010r. w Biuletynie Zamówień Publicznych na 

stronie : http: // www.portal.uzp.gov.pl , - na stronie internetowej Zamawiającego 

http://www.dpsweteran.radom. pl- oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w 

Radomiu, ul. Wyścigowa 16.  

 

 

Ogłoszenie dotyczy: 

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
I.1) NAZWA I ADRES 

 

NAZWA 

Dom Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy w Radomiu, ul. Wyścigowa 16 

Prowadzący sprawę: DPSWWiP w Radomiu. 

 

Adres pocztowy: 

ul. Wyścigowa 16 

 

Miejscowość:   Kod pocztowy: Województwo: 

Radom    26-600   mazowieckie 

Telefon:   Fax: adres e-mail: 

(48) 360 45 86  (48) 360 45 88 dpswwip@op.pl 

 

Adres strony internetowej zamawiającego: 

 http://www.dpsweteran.radom.pl 

Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego 

systemu zakupów: 

nie dotyczy 

 

 

 

http://www.portal.uzp.gov.pl/
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I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO 

Rodzaj zamawiającego: Instytucja pomocy społecznej 

 

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA 
II.1) OPIS 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 

Sukcesywna dostawa produktów mięsno-wędliniarskich do Domu Pomocy Społecznej 

Weterana Walki i Pracy w Radomiu, ul. Wyścigowa 16. 

 

 

II.1.2) Rodzaj zamówienia 

 

 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy produktów mięsno-wędliniarskich do 

Domu Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy w Radomiu , ul. Wyścigowa 16  

dokonywane pięć  razy w tygodniu lub częściej wg potrzeb Zamawiającego. Zakres 

zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty  

193.000 euro. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w formularzu 

cenowym stanowiącym załącznik do niniejszej w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia - załącznik nr 4. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie dostawa 

przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego tj do  Domu Pomocy Społecznej 

Weterana Walki i Pracy w Radomiu ul. Wyścigowa 16. Jeżeli w SIWZ przy opisie 

przedmiotu zamówienia wskazana została nazwa producenta, znak towarowy, patent lub 

pochodzenie itp., Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i 

dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia asortymentu równoważnego o 

parametrach nie gorszych niż wskazane. Wszystkie produkty mięsno-wędliniarskie muszą 

być dostarczone w stanie świeżym, wcześniej nie mrożonym  (oprócz pozycji 16 część - 1 ), 

ponadto do każdego rodzaju mięsa i wyrobów wędliniarskich muszą być dołączone etykiety z 

informacją w języku polskim o ich składzie, terminie ważności, dodanych substancjach 

obcych oraz o posiadanych atestach jakościowych oraz Handlowy Dokument 

Indentyfikacyjny. 

 
 

 

         

 

 

II.1.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CVP) 

 

 

          

Główny przedmiot                           Słownik główny CPV -15131100-6 – produkty mięsno-

wędliniarskie 
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Dodatkowe przedmioty zamówienia:  

15110000-2 mięso; 15131130-5 wędliny;  

15112000-6 drób; 15131135-0 wędliny drobiowe. 

 

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej                    

Tak 
 

 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 

 

 Nie 
 

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających 

 

Nie 
 

 

II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA 
 

 

 

Okres w miesiącach:    lub dniach: .............. 

 

lub 

data rozpoczęcia:  (dd/mm/rrrr) lub zakończenia  04/01/2012r.   

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, 

EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 
 

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA 

Informacja na temat wadium 

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

III.2) ZALICZKI 

 Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia : nie 

 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW 

   III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku 

  Oceny spełniania w/w warunku zamawiający dokona metodą SPEŁNIA – NIE SPEŁNIA  

na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na 

podstawie art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych wymienionego w pkt III.4.1)- na 

druku, którego wzór został dołączony do materiałów przetargowych.   
 

  III.3.2)  Wiedza i doświadczenie  

  Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku 

      Oceny spełniania w/w warunku zamawiający dokona metodą SPEŁNIA – NIE SPEŁNIA  

na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na 
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podstawie art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych wymienionego w pkt III.4.1)- na 

druku, którego wzór został dołączony do materiałów przetargowych.   
  

  III.3.3)  Potencjał techniczny 

   Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku  

      Oceny spełniania w/w warunku zamawiający dokona metodą SPEŁNIA – NIE SPEŁNIA  

na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na 

podstawie art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych wymienionego w pkt III.4.1)- na 

druku, którego wzór został dołączony do materiałów przetargowych.   
 

 III.3.4)  Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

  Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku 

          Oceny spełniania w/w warunku zamawiający dokona metodą SPEŁNIA – NIE 

SPEŁNIA  na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu na podstawie art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych wymienionego 

w pkt III.4.1)- na druku, którego wzór został dołączony do materiałów przetargowych.   
 

  III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

   Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku 

           Oceny spełniania w/w warunku zamawiający dokona metodą SPEŁNIA – NIE 

SPEŁNIA  na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu na podstawie art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych wymienionego 

w pkt III.4.1)- na druku, którego wzór został dołączony do materiałów przetargowych.   
 Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż wykonawca 

spełnia w/w warunki. W przypadku braku oświadczeń lub dokumentów Zamawiający wzywa 

do uzupełnienia w trybie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych. Brak oświadczeń lub dokumentów lub ich nie uzupełnienie w wyznaczonym 

terminie przez Zamawiającego, stanowi podstawę do wykluczenia wykonawcy z 

postępowania. Ofertę wykonawcy wykluczonego z postępowania uważa się za odrzuconą z 

postępowania w myśl art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.  

 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 

DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA 

WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART.24 UST.1 USTAWY 

   III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których 

mowa w art.22 ust.1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w 

postępowaniu, należy przedłożyć: 

III.4.2)   W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 

ustawy, należy przedłożyć: 

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;  

 - aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, 

w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust.1 pkt 2 ustawy, 

wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w 

stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy. 

  III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: 
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 III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania potwierdzający, że: 

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości-wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 

 

 - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne 

albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 

wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie- wystawiony nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE 

OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE 

ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM 

 W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane 

odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć: 

     inne dokumenty 

   -ważną decyzję wydaną przez organ  Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub organ     Inspekcji 

Weterynaryjnej dotyczącą spełnienia wymagań sanitarnych zatwierdzającą zakład w 

rozumieniu art.62 ust.1 pkt.2, art.63 ust.1  ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie 

żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171 poz.1225 ze zm.),  

- ważną decyzję wydaną przez organ  Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub organ Inspekcji 

Weterynaryjnej dotyczącą spełnienia wymagań koniecznych do zapewnienia higieny w 

obrocie artykułami żywnościowymi- dopuszczającą specjalistyczny środek transportu do 

przewozu produktów mięsno-wędliniarskich. 

 

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

  1. Pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie w sytuacji, gdy 

wykonawca składa ofertę przez ustanowionego pełnomocnika. W przypadku podmiotów 

występujących wspólnie (powołanie konsorcjum) pełnomocnictwo, o którym mowa w art.23 

ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca może polegać na wiedzy i 

doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub 

zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących 

go z nimi stosunków. 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. 

 

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania o zamówienie publiczne tylko dla 

wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: 

nie. 

 

SEKCJA IV: PROCEDURA 
IV.1) TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA 
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IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert 

 

 

KRYTERIA       ZNACZENIE 

 

1. Najniższa cena       - 100 % (max 100 pkt) 

 

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie 

 

IV.3) ZMIANA UMOWY 

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian  

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie: 

a. w sytuacji ustawowej zmiany stawki podatku VAT;  

b. zmiany terminu dostawy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, przy czym 

termin ten nie może być dłuższy niż 30 dni. 

 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej na której jest dostępna Specyfikacja Istotnych 

Warunków Zamówienia: 

 

http://www.dpsweteran.radom.pl 

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać pod adresem: 

Dom Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy w Radomiu, ul. Wyścigowa 16 

pok. 05 I piętro pawilon A, tel. (48) 360 45 86 wew. 26 w godz. 8 
00

 – 15 
00

 

 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 

ofert: 

Data: 15 /12/ 2010 Godzina: 10:00 

Miejsce: 

Dom Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy w Radomiu, ul. Wyścigowa 16  

pok. 05 I piętro pawilon A. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: 

okres w dniach:  30 ( od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze 

środków Unii Europejskiej:  

Zamawiający: 

- nie zamierza ubiegać się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej;  

- nie zamierza zawrzeć umowy ramowej. 

IV.4.7) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegających zwrotowi  środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone 

na sfinansowanie całości lub części zamówienia : Nie 


