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Radom, dnia 07.12.2010r. 

 

Nr sprawy:  DAG/341/12/10 

 

SPECYFIKACJA 

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
                                                      na: 

sukcesywną  dostawę produktów mięsno-wędliniarskich  do Domu 

Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy w Radomiu,             

ul. Wyścigowa 16. 
         
 wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza  kwot określonych w 

przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 roku Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. 

Nr 113 poz. 759) tj. wyrażonej w złotych  równowartości  kwoty 193.000 

euro. 

  

  

  § 1 

Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego. 

 

Dom Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy w Radomiu, 

ul. Wyścigowa 16 

26-600 Radom, woj. mazowieckie 

REGON 001243710 

NIP: 948-11-22-677 

adres    strony   internetowej:        http://www.dpsweteran.radom.pl          

e-mail:  dpswwip@op.pl 

tel. (48) 360 45 86   fax. (48) 360 45 88 

 

Prowadzący sprawę: 

Dom Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy w Radomiu, 

ul. Wyścigowa 16 

26-600 Radom 

 

 

 § 2  

Tryb udzielenia zamówienia. 

 

1.Postępowanie będzie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na 

podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku-Prawo zamówień 

publicznych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 ). 
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§ 3 

  

                   Opis przedmiotu zamówienia. 

 

 

1. Przedmiot zamówienia: 

 

Nomenklatura wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Główny przedmiot zamówienia:        15131100-6 produkty mięsno-

wędliniarskie 

 

Dodatkowe przedmioty zamówienia : 

 15110000-2 mięso; 15131130-5 wędliny;  

 15112000-6 drób; 15131135-0 wędliny drobiowe. 

 

2.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.  

3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w formularzu 

cenowym stanowiącym załącznik do niniejszej w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia – załącznik nr 4. 

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.  

5. 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. 

6. 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. 
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§ 3a 

 

1. Zamawiający  zastrzega że całość zamówienia nie może być powierzona 

podwykonawcom. 

 

 

§ 4 

 

 

Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert 

częściowych 

 

Zamawiający dopuszcza składnie ofert częściowych. Zamówienie podzielone 

jest na dwie części, ale dana część jest niepodzielna i Wykonawca zobowiązany 

jest pod rygorem odrzucenia oferty do zaoferowania wszystkich pozycji danej 

części. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części (według 

swojego wyboru). Zamawiający w ramach jednego postępowania będzie 

dokonywał oceny i wyboru ofert oddzielnie dla każdej części zamówienia. 

  

 Część 1 

 

                               Dostawa mięsa i wyrobów wędliniarskich. 

 

Część 2 

 

 Dostawa drobiu i wędlin drobiowych. 

 

§ 5 

 

Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których 

mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 i 7  lub art.134 ust.6 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity: Dz. U. z 

2010r. Nr 113,poz.759)  jeżeli Zamawiający przewiduje udzielenie takich 

zamówień. 

 

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 

67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art.134 ust.6 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r 

Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 113, 

poz.759).  

 

§ 6 

Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, 

jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich 

składanie. 

 

                Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 



 4 

 

§ 7 

Informacja o zamiarze zawarcia  umowy ramowej.  

 

                     Zamawiający nie zamierza zawarcia umowy ramowej. 

 

  

 

                          § 8 

Termin realizacji zamówienia. 

 

Zamówienie będzie realizowane od daty podpisania umowy do dnia 

04.01.2012r.  

§ 9 

Warunki  udziału w postępowaniu  

 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają 

warunki dotyczące: 

1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub 

czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.  

2. Posiadania wiedzy i doświadczenia.  

3.Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia.  

4.Znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 

wykonanie zamówienia. 

 

 

§ 10 

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu   
 

  1. Oceny spełniania warunków o którym mowa w § 9  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 § 12 pkt 1 ppkt 1.1 - 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.  
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§ 11 

 

  Przesłanki wykluczenia wykonawców   

 

Przesłanki wykluczenia wykonawców z postępowania zawiera art.24 ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004roku- Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity: Dz. 

U. z 2010r. Nr 113, poz.759 ). 

 

 

§ 12 

Wykaz  oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w 

celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.  
 

1.W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków udziału w 

postępowaniu   zamawiający wymaga złożenia:  

1.1.Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na 

postawie art. 22 ust.1 ustawy wzór oświadczenia stanowi załącznik  nr 1do 

SIWZ. 

     1.2.Ważną decyzję potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osoby 

upoważnione do reprezentowania Wykonawcy 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.).  

1.3 Ważną  decyzję potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osoby 

upoważnione do reprezentowania Wykonawcy 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 produktów 

mięsno-wędliniarskich.   

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawcy w 

okolicznościach, o których mowa w art.24 ust.1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych   zamawiający wymaga na podstawie art. 26 ust.2a ustawy Pzp, 

przedłożenia: 

2.1. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art.24 ustawy 

Prawo zamówień publicznych- wzór oświadczenia stanowi załącznik  nr 2 do 

SIWZ. 

2.2. Aktualnego odpisu 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- wzór 

oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. 
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Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków 

udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, o ile podmioty te 

będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także 

dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla 

wykonawcy, określonym w pkt 2. Kopie dokumentów załączonych do oferty 

dotyczących tych podmiotów są poświadczane ,,za zgodność z oryginałem’’ 

przez te podmioty. 

3. Dokumenty podmiotów zagranicznych.   

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej przedkłada:  
3.1. dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, potwierdzający, że: 

a) 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. 

b)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. 

c) 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. 

 

  

4.   Inne dokumenty składane wraz z wypełnionym formularzem oferty: 
 

4.1    Pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie 

w sytuacji, gdy wykonawca składa ofertę przez ustanowionego 

pełnomocnika   

4.2   W przypadku podmiotów występujących wspólnie (powołanie konsorcjum) 

          pełnomocnictwo, o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy Prawo 

zamówień publicznych  

4.3 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 

wykonaniu zamówienia. 
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                                                   § 13 

Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. 
 

1) Wykonawcy tworzący konsorcjum, ubiegający się wspólnie o udzielenie 

zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu, 

albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo
 
w formie

 
załącznika nr 7 należy 

dołączyć do oferty. Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia musi udzielić pełnomocnictwa, w tym samym 

zakresie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

mogą udzielić pełnomocnictwa na jednym dokumencie, wówczas każdy z 

nich musi złożyć odpowiednie oświadczenie (podpisują osoby upoważnione 

do reprezentowania Wykonawcy). 

2) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z 

pełnomocnikiem . 

3) Wykonawca składający ofertę wspólną, nie może złożyć w jednym 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego odrębnej oferty własnej 

lub drugiej oferty wspólnie z innymi wykonawcami. Wszystkie oferty 

złożone przez tego wykonawcę Zamawiający odrzuci. 

4) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego 

ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy dla 

Zamawiającego nie są wiążące w tym zakresie wzajemne uregulowania 

umowne ( np. umowa konsorcjum lub spółki cywilnej) pomiędzy 

wykonawcami. Zamawiający może żądać wykonania zamówienia w całości 

od któregokolwiek z wykonawców, od kilku lub wszystkich łącznie, 

niezależnie od postanowień umowy wewnętrznej ( np. umowy konsorcjum 

lub spółki cywilnej) zawartej przez wykonawców.  

5) Jeżeli pełnomocnictwo wystawione jest tylko do reprezentowania 

wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to przed 

podpisaniem umowy z wykonawcą muszą oni udzielić stosownego 

pełnomocnictwa lub zawrzeć umowę określającą prawa i obowiązki 

poszczególnych wykonawców w tym uprawnienie do podpisania umowy.  

 

6) W przypadku wyboru przez Zamawiającego oferty złożonej przez 

konsorcjum, Wykonawcy tworzący konsorcjum zobowiązani będą, 

najpóźniej przed podpisaniem umowy na wykonanie zamówienia, do 

przedłożenia umowy konsorcjum. 

7) Zamawiający bezwzględnie wymaga, aby umowa konsorcjum: 

a. określała sposób reprezentacji wszystkich podmiotów oraz 

upoważniała jednego z członków konsorcjum – głównego partnera 

(Lidera) do koordynowania czynności związanych z realizacją umowy, 

b. stwierdzała o odpowiedzialności solidarnej partnerów konsorcjum, za 

całość podjętych zobowiązań w ramach realizacji przedmiotu 

zamówienia, 
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c. oznaczała czas trwania konsorcjum obejmujący okres realizacji 

przedmiotu zamówienia, gwarancji jakości, 

d. określała cel gospodarczy obejmujący swoim zakresem przedmiot 

zamówienia,  

e. wykluczała możliwość wypowiedzenia umowy konsorcjum przez 

któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia oraz 

upływu czasu gwarancji, 

f. określała sposób współdziałania podmiotów z określeniem podziału 

zadań w trakcie realizacji zamówienia, 

g. stwierdzała zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego.  

8) Oferta konsorcjum musi być podpisana i oznaczona w taki sposób (podpisy 

uprawomocnionych przedstawicieli i pieczęcie wszystkich firm wchodzących 

w skład konsorcjum), by prawnie zobowiązywała wszystkie podmioty 

wchodzące w skład konsorcjum. 

9) W przypadku gdy Wykonawcą będzie więcej niż jeden podmiot, 

wynagrodzenie należne Wykonawcy wpłacane będzie na konto podmiotu, 

zwanego dalej „Liderem”, wskazanego wspólnie przez podmioty 

występujące jako Wykonawca. 

10) Wskazanie Lidera będzie określone w formie pisemnego upoważnienia 

stanowiącego załącznik do umowy, w którym wszystkie podmioty 

występujące jako Wykonawca upoważnią Lidera do dokonywania wszelkich 

rozliczeń z Zamawiającym oraz wskazania rachunku, na który zapłata ma  

nastąpić. Upoważnienie to nie może być odwołane w okresie obowiązywania 

umowy. Wykonawca wyraża zgodę na dokonanie przez Zamawiającego 

zapłaty wynagrodzenia lub jego części zgodnie z wystawioną przez Lidera 

fakturą, na rachunek w niej wskazany oraz oświadcza, iż zapłata dokonana w 

powyższy sposób  zwalnia Zamawiającego z długu wobec Wykonawcy. 

11) Załączniki do oferty wspólnej muszą dokumentować spełnienie 

warunków udziału w postępowaniu przez wszystkich wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem jednak, że do 

oceny spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 z dnia 29 

stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity : Dz. U. z 

2010r. Nr 113, poz. 759) zostaną przyjęte zsumowane potencjały 

ekonomiczne i techniczne wszystkich w/w wykonawców. 

12) Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia musi odrębnie  wykazać , że brak jest w stosunku do niego 

podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa 

w art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych ( dot. załączników 

wymienionych w § 12 SIWZ ).  

13) W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną dokumenty, o których 

mowa w § 12 SIWZ dotyczyć winny każdego ze wspólników tej spółki.  
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§ 14 

Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami 

oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób 

uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami. 

 

 

1. W toku niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

oświadczenia, wnioski,  zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i 

wykonawcy przekazują za pomocą faksu lub drogą elektroniczną (na numer 

lub adres e-mail) z zastrzeżeniem, że każda ze stron, na żądanie drugiej, 

niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania. Numery telefonu i faksu oraz 

adres e-mail są wskazane w § 1 niniejszej SIWZ. 

2. W sytuacji żądania Zamawiającego, o którym mowa w ust. 1, brak 

niezwłocznego potwierdzenia oznaczać będzie, iż Wykonawca otrzymał 

informację w momencie jej przekazania przez Zamawiającego – dowód 

transmisji danych. 

3. Uzupełnienia dokumentów, oświadczeń  lub pełnomocnictw dokonywane na 

skutek wezwania w trybie art. 26 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych 

wyjaśnienia udzielone w trybie art.90 ust 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, wyjaśnienia wykonawców dotyczące treści oferty w tym 

dotyczące ceny ofertowej, wyrażenie zgody na poprawienie omyłki, o której 

mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dla swojej 

skuteczności powinny przed upływem terminów wyznaczonych przez 

Zamawiającego zostać dostarczone drogą faksową lub mailową oraz 

dostarczone w formie pisemnej najpóźniej do upływu wyznaczonego terminu 

przez zamawiającego.  

4. Stosownie do art. 38 ust. 1 Wykonawca może zwrócić do zamawiającego o 

wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie 

później niż: na 2 dni przed upływem składania ofert 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 składnia ofert.  

5. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku,  o którym 

mowa w ust. 4 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może 

udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

6. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania 

wniosku, o którym mowa w pkt 4. 

7. Zamawiający jednocześnie przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim 

wykonawcom, którym doręczono Specyfikację Istotnych Warunków 

Zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz udostępnia na stronie 

internetowej, na której jest zamieszczona Specyfikacja. 
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8. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, 

Zamawiający może zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę Zamawiający 

przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ 

oraz zamieści na stronie internetowej. 

9. Jeżeli zmiana treści SIWZ, o której mowa w ust. 8, prowadzić będzie do 

zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieści ogłoszenie o 

zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

10. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ, nieprowadzącej do zmiany treści 

ogłoszenia o zamówieniu niezbędny będzie dodatkowy czas na 

wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania 

ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ, a także 

zamieści ogłoszenie o zmianie terminu składania ofert w Biuletynie 

Zamówień Publicznych i na stronie internetowej. 

11. Osoba uprawniona do porozumiewania się z wykonawcami: 
a) imię i nazwisko – Edward Górski 

b) pok. nr 06 w Domu Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy w 

Radomiu, ul. Wyścigowa 16 

c) tel. (48) 360 45 86 wew. 26,    fax (48) 360 45 88 

d) osoba uprawniona udziela informacji o zamówieniu od poniedziałku do 

piątku w godz. od 8
00

 do 15
00

 

                                                    

                                                     §  15  

             Informacje o sposobie udostępniania protokołu z postępowania. 
 

1. Protokół postępowania podlega udostępnieniu w trybie określonym w 

rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008 roku w 

sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

 

2. Zamawiający umożliwia w swojej siedzibie ( Dom Pomocy Społecznej 

Weterana Walki i Pracy w Radomiu, ul. Wyścigowa 16 pok.05 I piętro pawilon  

A) samodzielne kopiowanie lub utrwalanie za pomocą urządzeń lub środków 

technicznych służących do utrwalania obrazu treści protokołu wraz z 

załącznikami.  

  

                                              

                          

                                                           §  16 

 

Wymagania dotyczące wadium. 

 

                            Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

                           

       

  

 



 11 

                      §  17 

                              Termin związania ofertą 

 

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.  

2.Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć 

termin związania ofertą , z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 

3 dni przed upływem terminu związania ofertą , zwrócić się do Wykonawców o 

wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy 

jednak niż 60 dni.  

3.Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu 

składania ofert. 

 

 

  § 18 

 Opis sposobu przygotowania oferty oraz załączników do oferty.  

 

1.  Zamawiający pod rygorem odrzucenia ofert wymaga, aby oferta była 

właściwie sporządzona, w szczególności powinna być zgodna ze wzorem 

przekazanym w SIWZ oraz podpisana przez osobę (osoby) wymienioną w 

stosownym akcie prawnym – upoważnioną do reprezentowania wykonawcy. 

2. Oferta musi być przygotowana w języku polskim, pisemnie na papierze, 

pismem czytelnym przy użyciu nośnika pisma nieulegającego usunięciu bez 

pozostawienia śladów. Wszelkie wymagane dokumenty załączone do oferty  

sporządzone w językach obcych są składane wraz z tłumaczeniem na język 

polski. 

3. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty w postaci elektronicznej . 

4. Całość  oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej 

przypadkowe zdekompletowanie - arkusze (kartki) oferty muszą być zszyte, 

zbindowane lub trwale połączone w jedną całość inną techniką.  

5. Wszystkie poprawki lub zmiany w tekście powinny być naniesione czytelnie 

oraz opatrzone podpisem wraz z pieczątką osoby upoważnionej i dodatkowo 

opatrzone datą poprawki. 

6. Oferta oraz załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do 

reprezentowania wykonawcy. Wymagane jest, aby wszystkie strony oferty 

oraz załączników były parafowane przez osoby podpisujące ofertę. 

7. Uprawnienie do podpisania oferty lub/i poświadczenia za zgodność z 

oryginałem powinno wynikać z treści dokumentów załączonych do oferty.  

8. W przypadku, gdy Wykonawca jako załącznik do oferty dołączył kopię 

dokumentu, kopia ta winna być potwierdzona za zgodność z oryginałem 

przez osoby upoważnione do podpisania oferty. Zamawiający może żądać 

przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu 

wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia 

dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości, 

a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób. 

9. Jeżeli wykonawca składa ofertę poprzez ustanowionego pełnomocnika, 

zamawiający, wymaga załączenia do oferty stosownego pełnomocnictwa 
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rodzajowego. Nie złożenie pełnomocnictwa lub pełnomocnictwo wadliwe 

podlega uzupełnieniu w trybie art.26 ust 3 ustawy Prawo zamówień 

publicznych.  

10. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w § 1 ust.2 i 3 

Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2009r. w sprawie 

rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz 

form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2009r. Nr 

226,poz.1817), kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy 

lub tych pomiotów są poświadczone ,, za zgodność z oryginałem” przez 

wykonawcę lub te podmioty.  

Dokumenty składane w trakcie postępowania zawierające informacje 

stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 

dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst 

jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 z późniejszymi zmianami), co do 

których Wykonawca zastrzegł, że nie mogą być udostępnione podmiotom 

innym niż Zamawiający, muszą być oznaczone klauzulą „POUFNE” w 

prawym górnym rogu każdej strony dokumentu je zawierającego. Brak 

takiego zastrzeżenia traktowany będzie jako zgoda Wykonawcy na 

ujawnienie zainteresowanym przedmiotowych informacji.  

Za tajemnicę przedsiębiorstwa nie mogą być uznane w szczególności: 

 aktualny odpis z właściwego rejestru; 

 informacje ujawniane przez Zamawiającego w trakcie otwarcia ofert. 

Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust.4 ustawy z dnia 

16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity : 

Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 z późniejszymi zmianami) rozumie się 

nieujawnione do publicznej wiadomości informacje techniczne, 

technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne posiadające wartość 

gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu 

zachowania ich poufności. 

 

§ 19 

Zalecenia dotyczące opakowania i oznakowania ofert. 

 

1. Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu ofertę na jedną 

lub wszystkie części zamówienia. Na każdą część zmówienia można złożyć 

tylko jedną ofertę. 

2. Dokumenty stanowiące załączniki do oferty nie podlegają zwrotowi przez 

Zamawiającego. 

3. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zaklejonej kopercie, która będzie 

zaadresowana na adres Zamawiającego: 

Dom Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy w Radomiu, 

ul. Wyścigowa 16 

26-600 Radom 
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i będzie posiadać oznaczenia: Oferta na: sukcesywną dostawę produktów 

mięsno-wędliniarskich do Domu Pomocy Społecznej Weterana Walki i 

Pracy w Radomiu, ul. Wyścigowa 16 

Nie otwierać przed  15.12.2010 roku, godz. 10:15. 

4. Poza oznaczeniami podanymi wyżej, koperta będzie posiadać nazwę i 

adres Wykonawcy, aby można było odesłać ją nie otwartą w przypadku 

stwierdzenia opóźnienia złożenia oferty. 

5. Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w postępowaniu 

przetargu nieograniczonego obciążają wyłącznie Wykonawcę. 

6. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub 

wycofać ofertę.   

         

                           

 

                                                            § 20 

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.        

    

 

1. Miejsce i termin składania ofert: 

a) oferty należy składać do dnia 15.12. 2010r. do godz. 10:00 w siedzibie 

Zamawiającego : 

Dom Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy w Radomiu, 

ul. Wyścigowa 16,  

26-600 Radom pok.05 I piętro pawilon A 

b) oferty złożone po terminie będą  niezwłocznie odesłane Wykonawcom 

bez otwierania zgodnie z art.84 ust.2 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

2. Miejsce i termin otwarcia ofert: 

a) jawne otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu  15.12. 2010r. o godz. 

10:15 w siedzibie Zamawiającego: 

Dom Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy w Radomiu, 

ul. Wyścigowa 16, pok. 05 I piętro pawilon A. 

 

b) bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką 

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

c) podczas otwierania ofert Zamawiający sprawdzi oraz ogłosi: 

- stan kopert (które powinny być nienaruszone do chwili otwarcia); 

- nazwę i adres wykonawcy, którego oferta jest otwierana; 

- ceny ofertowe, 

- termin wykonania (wynika z SIWZ), 

- warunki płatności i termin płatności (wynika z SIWZ). 

3. Informacje, o których mowa w punkcie 2b i 2c zamawiający przekaże 

niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert- na ich 

wniosek. 



 14 

 

 

§ 21 

Opis sposobu obliczania ceny 

 

1.Każdy z wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę nie podlegającą 

zmianom. 

2. Ceny muszą być podane cyfrowo i słownie, z dokładnością do dwóch miejsc 

po przecinku przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb         

(zgodnie z § 9 ust.6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 

roku w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu 

podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy 

towarów i usług do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od 

towarów i usług- Dz.U. Nr 95 poz.798).  

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwe określenie stawki podatku 

od towarów i usług VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

4.Sposób obliczenia ceny ofertowej: 

a) cena ofertowa brutto (wraz z podatkiem VAT) winna być obliczona poprzez 

wypełnienie załączonego do SIWZ – formularz oferty – załącznik nr 5.     

b)wycenę należy opracować w oparciu o wyliczenie i podsumowanie 

załączonego do SIWZ – formularz cenowy – załącznik nr 4. 

5.Cenę ofertową stanowi łączna wartość brutto (wraz z podatkiem VAT) jaką 

Zamawiający jest obowiązany zapłacić Wykonawcy za dostawę przedmiotu 

zamówienia. 

6. W kalkulacji cenowej należy uwzględnić wszystkie koszty jakie poniesie 

Wykonawca w związku z realizacją przedmiotu umowy, m.in. koszt dostawy. 

  

7. Zamawiający nie dopuszcza podania ceny ofertowej i jej elementów w 

walutach obcych. Cena powinna być podana w polskich jednostkach 

pieniężnych ( złotych polskich i groszach ).  

                                    

 

                                                            §  22 

Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone 

rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą. 

 

Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone wyłącznie 

w złotych polskich (PLN). 

§ 23 

                    Kryteria oceny ofert oraz sposób oceny ofert  

1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spełniającą formalne 

wymagania, niepodlegającą wykluczeniu, z najniższą ceną ofertową  która 

uzyska 100 punktów ( 100%) i udzieli zamówienia temu wykonawcy, 

którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów w przyjętym kryterium na 

podstawie  oceny ofert : 
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1.1  Cena oferty                              - 100% ( max 100 pkt ) 

1.2  Ocena oferty będzie dokonywana wg poniższych zasad: 

Ocena ceny oferty – będzie przeprowadzona wg następującego wzoru 

matematycznego: 

P(Ci) = (Cmin / Ci) x 100 pkt 
  

gdzie: Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ważnych ofert i nie odrzuconych 

  Ci - ceny poszczególnych ofert 

  P(Ci) - liczba punktów za kryterium ceny 
2. Zamawiający oceni i porówna tylko te oferty, które odpowiadają treści i 

wymogom Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

3. Obliczając punktację dla poszczególnych ofert, zamawiający zastosuje 

zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku. 

4. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze 

względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający 

wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym 

terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie 

mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w 

oznaczonym terminie nie złożyli oświadczeń, dokumentów, o których mowa 

w § 12 SIWZ (art. 25 ust. 1 ustawy) lub pełnomocnictw, lub którzy złożyli 

dokumenty zawierające błędy - do ich uzupełnienia, chyba że mimo ich 

uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby 

unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego 

oświadczenia lub dokumenty, o których mowa powyżej powinny 

potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w 

postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań 

określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął 

termin składania ofert; 

6. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców 

wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest 

prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących 

złożonej oferty oraz  dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści wg 

art.87 ust.1 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004r.-Prawo zamówień publicznych  

( Dz. U. z 2010r. Nr113, poz.759 ). 

7. Zamawiający poprawia w ofercie: 

1) oczywiste omyłki pisarskie, 

     2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji  

         rachunkowych dokonanych poprawek, 

     3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych  

        warunków zamówienia, niepowodujące  istotnych zmian w treści oferty 

     - niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została 

poprawiona na podstawie art.87 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r- 

Prawo zamówień publicznych (  tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 113, 

poz.759). 
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8.  Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpi przynajmniej jedna przesłanka 

unormowana w art. 89 lub na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych  

9.  Zamawiający wykluczy Wykonawcę w przypadku zaistnienia okoliczności, o 

których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo 

zamówień publicznych  

10.  Postępowanie o udzielenie zamówienia unieważnia się, gdy wystąpi jedna z 

przesłanek, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004r.- Prawo zamówień publicznych. O unieważnieniu postępowania 

Zamawiający zawiadomi jednocześnie wszystkich Wykonawców, którzy: 

a.  ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia 

postępowania przed upływem terminu składania ofert; 

b.  złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie 

terminu składnia ofert  

– podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

 

 

§ 24 

Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze  

oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia 

wykonawców, którzy złożyli oferty o: 

a. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i 

nazwisko, siedzibę albo adres  zamieszkania i adres wykonawcy, którego 

ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy),  albo imiona 

i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, 

którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym 

kryterium oceny ofert i łączną punktację; 

b. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie 

faktyczne i prawne; 

c. wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie 

zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

d. terminie, określonym zgodnie z art.94 ust.1 lub 2, po którego upływie 

umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza 

informacje, o których mowa w ust 1 pkt a , na stronie internetowej oraz w 

miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.  

3. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, w 

terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o 

wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania z 

ofertą. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia 

publicznego przed upływem terminu, o którym mowa powyżej jeżeli w 
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postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta, 

nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy. 

4. Umowa zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą w siedzibie 

Zamawiającego na warunkach określonych w projekcie umowy 

stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszej Specyfikacji. 

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

umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający wybiera ofertę 

najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich 

ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia 

postępowania, o których mowa w art. 93 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004r. – Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity : Dz. U. z 2010r. Nr 

113, poz. 759). 

 

 

 

 

§ 25 

                      Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.  

 

Zamawiający nie będzie żądał w niniejszym postępowaniu od wykonawcy,    

należytego zabezpieczenia umowy.  

                                                        

 

§ 26 

Zamawiający nie będzie udzielał zaliczek na poczet  wykonania zamówienia  

(art.151 a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych ) 

 

 

 

    § 27 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści 

zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki 

umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby 

zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach. 

1. Projekt umowy, jaka zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą, stanowi 

załącznik nr 6 do niniejszej Specyfikacji. 

2. Mając na uwadze postanowienia art. 144 ust. 1 ustawy, zakazujące istotnych 

zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, z 

zastrzeżeniem przewidywanych okoliczności określonych przez 

Zamawiającego w treści ogłoszenia o zamówieniu lub SIWZ, 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. 
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§ 28 

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

1. Wykonawcom a także innym podmiotom, jeżeli mają lub miały interes w 

uzyskaniu danego zamówienia oraz poniosły lub mogą ponieść szkodę w 

wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują 

środki ochrony prawnej (odwołanie i skarga) przewidziane w dziale VI 

ustawy dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych ( tekst 

jednolity: Dz. U. z 2010r.Nr 113,poz.759). 

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy 

czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na 

podstawie ustawy. 

3. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec 

czynności:  

a.  opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w 

postępowaniu; 

b.  wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

c.  odrzucenia oferty odwołującego. 

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności 

Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, 

zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz 

wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie 

odwołania. 

5. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania 

poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności 

podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on 

zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na 

podstawie przesłanek określonych w ust. 2. 

6. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający 

powtórzy czynność albo dokona czynności zaniechanej, informując o tym 

Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. 

7. Na czynności, o których mowa w ust. 6, nie przysługuje odwołanie, z 

zastrzeżeniem ust. 3. 

8. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej 

opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za 

pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, w terminie 5 dni od dnia 

przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę 
jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 

ustawy albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 
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9. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec 

postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w 

terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień 

Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie 

internetowej. 

10. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 8 i 9 wnosi się w 

terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej 

staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach 

stanowiących podstawę jego wniesienia. 

11. Jeżeli Zamawiający,  mimo takiego obowiązku, nie przesłał Wykonawcy 

zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie 

później niż w terminie: 

a. 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych;  

b. miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w 

Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu 

zamówienia. 

12.W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu 

lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający 

może przedłużyć termin składania ofert. 

13. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg 

terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę 

orzeczenia. 

14. Szczegółowy opis środków ochrony prawnej przysługujących Wykonawcom 

zawiera Dział VI ustawy dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień 

publicznych    (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r.Nr113,poz.759). 

 

 

 § 29 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą specyfikacją obowiązują przepisy 

zawarte w ustawie z  dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych    

( tekst jednolity: Dz.U.z 2010r.Nr113,poz.759) a w sprawach nie 

uregulowanych niniejszą ustawą będą stosowane przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

                      

                        

                  § 30 

              Załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Kompletna SIWZ zawiera następujące załączniki : 

1. Załącznik nr 1- oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w 

postępowaniu . 

2. Załącznik nr 2 -  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. 

3. Załącznik nr 3 - oświadczenie wykonawcy.  

4. Załącznik nr 4- formularz cenowy. 
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5. Załącznik nr 5 - formularz oferty. 

6. Załącznik nr 6 - umowa dostawy- projekt. 

         

                     

 

 

 

 

                                                          § 31 

     Sposoby uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

 

 

 

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie  

          internetowej:       www.dpsweteran.radom.pl   

 

 

 

 

ponadto formularz SIWZ można uzyskać w siedzibie Zamawiającego,  

          pok. 05 I piętro pawilon A, telefon ( 48 ) 36-04-586 w godz. 8
00

- 15
00 

lub    

otrzymać za zaliczeniem pocztowym 

 

 

 

    Radom 07. 12. 2010r.                                                Zatwierdzam :                   
                                                                                      DYREKTOR 

    Miejscowość; data                                                             Domu Pomocy Społecznej 

                                                                       Weterana Walki i Pracy w Radomiu 

                                                                          mgr Monika  Krzyżanowska 
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Nr sprawy: DAG/341/12/10                                          

 

                                                                                         Załącznik  nr 1 do oferty 

 

 

 
………………………………………………  
( pieczęć adresowa firmy wykonawcy /ów/) 

 

Oświadczenie 

 

                    o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu     
 

 
Zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych(tekst 

jednolity Dz. U. 2010r. Nr 113, poz. 759 ) składając ofertę  w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o nazwie:                     

„Sukcesywna dostawa produktów mięsno-wędliniarskich do Domu Pomocy Społecznej 

Weterana Walki i Pracy w Radomiu ul. Wyścigowa 16” w imieniu reprezentowanej przeze 

mnie (nas) firmy oświadczam (oświadczamy),że: 

1. Posiadam (posiadamy) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub 

czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

2. Posiadam (posiadamy) wiedzę i doświadczenie. 

3. Dysponuję (dysponujemy) odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami 

zdolnymi do wykonywania zamówienia. 

4. Znajduję  się (znajdujemy się) w sytuacji    ekonomicznej    i    finansowej     zapewniającej                     

    wykonanie zamówienia . 

 

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem /potwierdzamy 

własnoręcznymi podpisami/, świadom /świadomi/ odpowiedzialności karnej z art. 233 

Kodeksu Karnego. 

 

 

 

............................................  ............................................................................................ 
(miejscowość, data)         (podpis i pieczęć osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy) 
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Nr sprawy: DAG/341/12/10             

 

                                                                                    Załącznik  nr 2 do oferty 

 

 
………………………………………………  
( pieczęć adresowa firmy wykonawcy /ów/) 

 

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 
       

                                                 
 

Zgodnie z art. 26 ust. 2a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity:            

Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ) składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w 

trybie przetargu nieograniczonego o nazwie: „ Sukcesywna dostawa  produktów mięsno-wędliniarskich do 

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

przeze mnie (nas) firmy oświadczam (oświadczamy) , że nie zaistniała wobec mnie (nas) podstawa do 

wykluczenia, o której mowa  w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych:  

Zgodnie z powołanym artykułem 24 ust. 1: 

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 

 

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli   

szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie trzech lat przed wszczęciem 

postępowania, 

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem 

wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, 

jeżeli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia 

wierzycieli przez likwidacje majątku upadłego; 

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie 

na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonanie decyzji właściwego organu, 

4) osoby fizyczne, które prawomocnie zostały skazane za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem 

o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 

przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 

przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 

przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 

przestępstw skarbowego; 

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę 

zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 

gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za 

przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających  na celu 

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w 

związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę 

zarobkową , przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 

gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia  korzyści majątkowych, a także za 

przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo – akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano 

za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia , przestępstwo przeciwko 

prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku , przestępstwo przekupstwa, 

przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 

majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo 

związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 
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8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo 

popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 

wykonujących pracę zarobkową , przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 

przeciwko obrotowi gospodarczemu, lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 

majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe, lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo 

związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o 

odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, 

10) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22, ust. 1         

pkt  1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem /potwierdzamy własnoręcznymi 

podpisami/, świadom /świadomi/ odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego. 

 

 

 

 

 

……………………………   ……………………………………………… 
             (   miejscowość ,  data )  (podpis i pieczęć osoby lub osób upoważnionych                              
 do reprezentowania  wykonawcy) 
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Nr sprawy: DAG/341/12/10                                         Załącznik  nr 3 do oferty 

 

 

 
………………………………………………  
( pieczęć adresowa firmy wykonawcy /ów/) 

 

Oświadczenie Wykonawcy 
                 ( zgodnie z art.24 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych ) 

 
Ubiegając się o udzielenie zamówienia  publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o 

nazwie: Sukcesywna dostawa  produktów mięsno-wędliniarskich do Domu Pomocy 

Społecznej Weterana Walki i Pracy w Radomiu ul. Wyścigowa 16  oświadczam, że:  

  nie ma podstaw do wykluczenia nas z przedmiotowego postępowania z powodu 

niespełnienia warunków o których mowa w art.24 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

 

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem /potwierdzamy 

własnoręcznymi podpisami/, świadom /świadomi/ odpowiedzialności karnej z art. 233 

Kodeksu Karnego. 

 

 

 

............................................  ............................................................................................ 
(miejscowość, data)         (podpis i pieczęć osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy) 
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                                                                                         Załącznik nr 4 do oferty 

Nr sprawy:  DAG/341/12/10               

Formularz cenowy 

                                                                 

                  Zapotrzebowanie na sukcesywną dostawę  produktów mięsno-wędliniarskich       

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

                                część-1 dostawa mięsa  i wyrobów wędliniarskich 

                                                                  

Lp Rodzaj asortymentu j.m Ilość 

Nazwa 

produktu 

równoważnego 

Cena 

jedn. 

netto 

Wartość 

netto 

Podatek 

VAT % 

Wartość 

brutto 

Cena 

jedn. 

brutto 

1 

Żeberka wieprzowe -paski ekstra z 

powłoką mięsa od 1cm do 1,5 cm , 

szerokość od  4 -  5 cm, świeże, 

bez obcych zapachów. 

  

 

 

kg 

 

 

 

300 

      

2 
Żeberka wieprzowe - kąty świeże 

bez obcych zapachów 

kg 

 

 

50 

 

 

      

3 
Kości wieprzowe schabowe – 

świeże bez obcych zapachów 

 

 

kg 

 

 

1000 
      

4 

 Mięso łopatka wieprzowa bez 

kości – świeża  bez obcych 

zapachów, o barwie jasno-różowej, 

jędrna   

 

 

kg 

 

1000       

5 

Mięso mielone –świeże  o barwie 

jasno -różowej, bez obcych 

zapachów 

 

 

kg 

 

 

 

600 
      

6 

Nogi wieprzowe przednie krótkie –

świeże bez obcych zapachów, 

pozbawione racic, skóra lekko 

różowa pozbawiona szczeciny. 

 

 

 

kg 

 

 

 

150 

 

 

 

 

200 

      

7 
Ozory wieprzowe świeże bez 

obcych zapachów 

 

kg 300       

8 

Schab wieprzowy  surowy bez 

kości , świeży bez obcych 

zapachów, o barwie lekko różowej, 

tkance jednolitej, soczystej. 

 

 

 

kg 

 

 

 

100 

 

      

9 

Mięso szynka wieprzowa bez kości 

świeże bez obcych zapachów, 

warstwy tłuszczu i przerostów o 

barwie jasno-różowej, jędrne.   

 

 

 

 

kg 

 

 

 

 

100 

      

10 
Boczek surowy-  świeży bez 

obcych zapachów 

 

kg 20       
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11 
Mięso wieprzowe bez kości II A – 

świeże bez obcych zapachów. 

 

kg 

 
100       

12 

Mięso – biodrówka z kością 

świeża bez obcych zapachów, 

warstwy tłuszczu i przerostów o 

barwie jasno-różowej, jędrne. 

 

 

kg 

 

 

 

 

15 

 

      

13 

Mięso karczek wieprzowy bez 

kości świeże, bez obcych 

zapachów, warstwy tłuszczu i 

przerostów o barwie jasno-

różowej, jędrne. 

 

 

kg 

 

 

150       

14 

Wołowina rosołowa - szponder – 

świeża bez obcych zapachów, 

jędrna z nielicznymi przerostami 

tłuszczu, barwna czerwona.   

 

 

kg 

 

 

160       

15 

Wołowina mięso na gulasz bez 

kości, świeża  , bez obcych 

zapachów, jędrna. 

 

kg 

 

 

50       

16 

Flaki wołowe krojone, mrożone – 

sparzone dobrze oczyszczone i 

wymoczone, bez zapachu odoru, 

konsystencja twarda. 

 

 

kg 

 

220       

17 
Smalec – świeży bez objawów 

zjełczenia. 

 

kg 

 

100       

18 
Słonina – świeża bez obcych 

zapachów 

 

kg 200       

19 

Kiełbasa szynkowa wieprzowa – 

struktura plastra dość ścisła, 

konsystencja soczysta z niską 

zawartością tłuszczu i soli, smak i 

zapach charakterystyczny dla 

danego gatunku, powierzchnia 

przekroju lekko wilgotna, 

niedopuszczalny smak i zapach 

świadczący o nieświeżości lub 

inny obcy.  

 

 

 

 

 

 

kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

350 

 

 

 

 

      

20 

Kiełbasa  szynkówka wieprzowa - 

struktura plastra dość ścisła, 

konsystencja soczysta z niską 

zawartością tłuszczu i soli, smak i 

zapach charakterystyczny dla 

danego gatunku, powierzchnia 

przekroju lekko wilgotna, 

niedopuszczalny smak i zapach 

świadczący o nieświeżości lub 

inny obcy. 

 

 

 

 

 

kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

      

21 

 Kiełbasa krakowska  struktura 

plastra dość ścisła, konsystencja 

soczysta z niską zawartością 

tłuszczu i soli, smak i zapach 

charakterystyczny dla danego 

gatunku, powierzchnia przekroju 

lekko wilgotna, niedopuszczalny 

smak i zapach świadczący o 

nieświeżości lub inny obcy. 

 

 

 

kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

400 
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22 

Szynka wieprzowa wędzona  

struktura plastra dość ścisła, 

konsystencja soczysta z niską 

zawartością tłuszczu i soli, smak i 

zapach charakterystyczny dla 

danego gatunku, powierzchnia 

przekroju lekko wilgotna, 

niedopuszczalny smak i zapach 

świadczący o nieświeżości lub 

inny obcy. 

 

 

 

 

 

kg 

 
350       

23 

 Szynka wieprzowa gotowana 

struktura plastra dość ścisła, 

konsystencja soczysta z niską 

zawartością tłuszczu i soli, smak i 

zapach charakterystyczny dla 

danego gatunku, powierzchnia 

przekroju lekko wilgotna, 

niedopuszczalny smak i zapach 

świadczący o nieświeżości lub 

inny obcy. 

 

 

 

 

 

kg 

 

 

80       

24 

 Szynka wieprzowa pieczona 

struktura plastra dość ścisła, 

konsystencja soczysta z niską 

zawartością tłuszczu i soli, smak i 

zapach charakterystyczny dla 

danego gatunku, powierzchnia 

przekroju lekko wilgotna, 

niedopuszczalny smak i zapach 

świadczący o nieświeżości lub 

inny obcy. 

 

 

 

 
kg 

 

 

80       

25 

 Szynka wieprzowa konserwowa 

struktura plastra dość ścisła, 

konsystencja soczysta z niską 

zawartością tłuszczu i soli, smak i 

zapach charakterystyczny dla 

danego gatunku, powierzchnia 

przekroju lekko wilgotna, 

niedopuszczalny smak i zapach 

świadczący o nieświeżości lub 

inny obcy. 

 

 

 

 

 

kg 

 
150       

26 

Baleron  wieprzowy gotowany  

struktura plastra dość ścisła, 

konsystencja soczysta z niską 

zawartością tłuszczu i soli, smak i 

zapach charakterystyczny dla 

danego gatunku, powierzchnia 

przekroju lekko wilgotna, 

niedopuszczalny smak i zapach 

świadczący o nieświeżości lub 

inny obcy. 

 

 

 

 

 

kg 200       



 28 

27 

Schab wieprzowy pieczony 

struktura plastra dość ścisła, 

konsystencja soczysta z niską 

zawartością tłuszczu i soli, smak i 

zapach charakterystyczny dla 

danego gatunku, powierzchnia 

przekroju lekko wilgotna, 

niedopuszczalny smak i zapach 

świadczący o nieświeżości lub 

inny obcy. 

 

 

 

 

 

kg 

 

 

 

 

50       

28 

Pieczeń wieprzowa struktura 

plastra dość ścisła, konsystencja 

soczysta z niską zawartością 

tłuszczu i soli, smak i zapach 

charakterystyczny dla danego 

gatunku, powierzchnia przekroju 

lekko wilgotna, niedopuszczalny 

smak i zapach świadczący o 

nieświeżości lub inny obcy. 

 

 

 

 

 

kg 

 
150       

29 

Ogonówka wieprzowa struktura 

plastra dość ścisła, konsystencja 

soczysta z niską zawartością 

tłuszczu i soli, smak i zapach 

charakterystyczny dla danego 

gatunku, powierzchnia przekroju 

lekko wilgotna, niedopuszczalny 

smak i zapach świadczący o 

nieświeżości lub inny obcy. 

 

 

 

 

kg 

 

 

 

 

 

 

250       

30 

Polędwica sopocka struktura 

plastra dość ścisła, konsystencja 

soczysta z niską zawartością 

tłuszczu i soli, smak i zapach 

charakterystyczny dla danego 

gatunku, powierzchnia przekroju 

lekko wilgotna, niedopuszczalny 

smak i zapach świadczący o 

nieświeżości lub inny obcy. 

 

 

 

 

 

kg 

 

 

 

 

40       

31 

Pieczeń rzymska  smak i zapach 

charakterystyczny dla danego 

gatunku z niską zawartością 

tłuszczu i soli, niedopuszczalny 

smak i zapach świadczący o 

nieświeżości lub inny obcy.  

 

 

 

kg 

 

 

50       

32 

Łopatka wieprzowa pieczona 

struktura plastra dość ścisła, 

konsystencja soczysta z niską 

zawartością tłuszczu i soli, smak i 

zapach charakterystyczny dla 

danego gatunku, powierzchnia 

przekroju lekko wilgotna, 

niedopuszczalny smak i zapach 

świadczący o nieświeżości lub 

inny obcy. 

 

 

 

 

 

kg 

 

 250       
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33 

Golonka piwna struktura plastra 

dość ścisła, konsystencja soczysta 

z niską zawartością tłuszczu i soli, 

smak i zapach charakterystyczny 

dla danego gatunku, powierzchnia 

przekroju lekko wilgotna, 

niedopuszczalny smak i zapach 

świadczący o nieświeżości lub 

inny obcy. 

 

 

 

 

kg 

 

 

80       

34 

Golonka prasowana struktura 

plastra dość ścisła, konsystencja 

soczysta z niską zawartością 

tłuszczu i soli, smak i zapach 

charakterystyczny dla danego 

gatunku, powierzchnia przekroju 

lekko wilgotna, niedopuszczalny 

smak i zapach świadczący o 

nieświeżości lub inny obcy. 

 

 

 

 

 

kg 

 
100       

35 

Boczek wędzony struktura plastra 

dość ścisła, konsystencja soczysta 

z niską zawartością tłuszczu i soli, 

smak i zapach charakterystyczny 

dla danego gatunku, powierzchnia 

przekroju lekko wilgotna, 

niedopuszczalny smak i zapach 

świadczący o nieświeżości lub 

inny obcy. 

 

 

 

 

 

kg 100       

36 

Boczek rolowany struktura plastra 

dość ścisła, konsystencja soczysta 

z niską zawartością tłuszczu i soli, 

smak i zapach charakterystyczny 

dla danego gatunku, powierzchnia 

przekroju lekko wilgotna, 

niedopuszczalny smak i zapach 

świadczący o nieświeżości lub 

inny obcy. 

 

 

 

 

kg 

 
50       

37 

Boczek faszerowany struktura 

plastra dość ścisła, konsystencja 

soczysta z niską zawartością 

tłuszczu i soli, smak i zapach 

charakterystyczny dla danego 

gatunku, powierzchnia przekroju 

lekko wilgotna, niedopuszczalny 

smak i zapach świadczący o 

nieświeżości lub inny obcy. 

 

 

 

 

kg 

 

 

100       

38 

Lunszwik królewski struktura 

plastra dość ścisła, konsystencja 

soczysta z niską zawartością 

tłuszczu i soli, smak i zapach 

charakterystyczny dla danego 

gatunku, powierzchnia przekroju 

lekko wilgotna, niedopuszczalny 

smak i zapach świadczący o 

nieświeżości lub inny obcy. 

 

 

 

 

 

kg 150       
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39 

Mielonka tyrolska struktura plastra 

dość ścisła, konsystencja soczysta 

z niską zawartością tłuszczu i soli, 

smak i zapach charakterystyczny 

dla danego gatunku, powierzchnia 

przekroju lekko wilgotna, 

niedopuszczalny smak i zapach 

świadczący o nieświeżości lub 

inny obcy. 

 

 

 

 

kg 

 
150       

40 

Pasztet mięsny wieprzowy smak i 

zapach charakterystyczny dla 

danego gatunku z niską 

zawartością tłuszczu i soli, 

niedopuszczalny smak i zapach 

świadczący o nieświeżości lub 

inny obcy. 

 

 

 

kg 

 

 

100       

41 

Pasztetowa naturalna smak i 

zapach charakterystyczny dla 

danego gatunku z niską 

zawartością tłuszczu i soli, 

niedopuszczalny smak i zapach 

świadczący o nieświeżości lub 

inny obcy. Osłonka – jelito. 

 

 

 

kg 

 

 

200       

42 

Salceson włoski struktura plastra 

dość ścisła, smak i zapach 

charakterystyczny dla danego 

gatunku z niską zawartością 

tłuszczu i soli, niedopuszczalny 

smak i zapach świadczący o 

nieświeżości lub inny obcy. 

 

 

 

kg 

 
300       

43 

Kaszanka naturalna  1 szt od 100-

120g wędlina podrobowa, 

otrzymana z mięsa głów 

wieprzowych, podrobów 

wieprzowych, kaszy gryczanej, 

krwi spożywczej, przypraw. 

Powierzchnia gładka, sucha, czysta 

osłonka, ścislle przylegajaca do 

wsadu, brązowa, smak i zapach 

charakterystyczny dla danego 

wyrobu. Osłonka – jelito naturalne. 

 

 

 

 

 

kg 

 
200       

44 

Kiełbasa swojska struktura plastra 

dość ścisła, konsystencja soczysta 

z niską zawartością tłuszczu i soli, 

smak i zapach charakterystyczny 

dla danego gatunku, powierzchnia 

przekroju lekko wilgotna, 

niedopuszczalny smak i zapach 

świadczący o nieświeżości lub 

inny obcy. 

 

 

 

 

kg 

 
40       

45 

Kiełbasa podwawelska struktura 

plastra dość ścisła, konsystencja 

soczysta z niską zawartością 

tłuszczu i soli, smak i zapach 

charakterystyczny dla danego 

gatunku, powierzchnia przekroju 

lekko wilgotna, niedopuszczalny 

smak i zapach świadczący o 

nieświeżości lub inny obcy.  

 

 

 

 

 

kg 280       
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46 

Kiełbasa toruńska struktura plastra 

dość ścisła, konsystencja soczysta 

z niską zawartością tłuszczu i soli, 

smak i zapach charakterystyczny 

dla danego gatunku, powierzchnia 

przekroju lekko wilgotna, 

niedopuszczalny smak i zapach 

świadczący o nieświeżości lub 

inny obcy. 

 

 

 

 

 

kg 

 
80       

47 

Kiełbasa żywiecka struktura 

plastra dość ścisła, konsystencja 

soczysta z niską zawartością 

tłuszczu i soli, smak i zapach 

charakterystyczny dla danego 

gatunku, powierzchnia przekroju 

lekko wilgotna, niedopuszczalny 

smak i zapach świadczący o 

nieświeżości lub inny obcy. 

 

 

 

 

kg 

 
300       

48 

Kiełbasa mortadela  struktura 

plastra dość ścisła, konsystencja 

soczysta z niską zawartością 

tłuszczu i soli, smak i zapach 

charakterystyczny dla danego 

gatunku, powierzchnia przekroju 

lekko wilgotna, niedopuszczalny 

smak i zapach świadczący o 

nieświeżości lub inny obcy. 

 

 

 

 

kg 

 
250       

49 

Kiełbasa zwykła  struktura plastra 

dość ścisła, konsystencja soczysta 

z niską zawartością tłuszczu i soli, 

smak i zapach charakterystyczny 

dla danego gatunku, powierzchnia 

przekroju lekko wilgotna, 

niedopuszczalny smak i zapach 

świadczący o nieświeżości lub 

inny obcy. 

 

 

 

 

kg 

 

 

100       

50 

Kiełbasa tatrzańska struktura 

plastra dość ścisła, konsystencja 

soczysta z niską zawartością 

tłuszczu i soli, smak i zapach 

charakterystyczny dla danego 

gatunku, powierzchnia przekroju 

lekko wilgotna, niedopuszczalny 

smak i zapach świadczący o 

nieświeżości lub inny obcy. 

 

 

 

 

kg 

 
80       

51 

Kiełbasa debreczyńska struktura 

plastra dość ścisła, konsystencja 

soczysta z niską zawartością 

tłuszczu i soli, smak i zapach 

charakterystyczny dla danego 

gatunku, powierzchnia przekroju 

lekko wilgotna, niedopuszczalny 

smak i zapach świadczący o 

nieświeżości lub inny obcy. 

 

 

 

 

 

kg 60       
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52 

Kiełbasa zielonogórska struktura 

plastra dość ścisła, konsystencja 

soczysta z niską zawartością 

tłuszczu i soli, smak i zapach 

charakterystyczny dla danego 

gatunku, powierzchnia przekroju 

lekko wilgotna, niedopuszczalny 

smak i zapach świadczący o 

nieświeżości lub inny obcy. 

 

 

 

 

kg 

 
80       

53 

Kiełbasa biała 1 szt. od 100-120g 

smak i zapach charakterystyczny 

dla danego gatunku,  z niską 

zawartością tłuszczu i soli , 

niedopuszczalny smak i zapach 

świadczący o nieświeżości lub 

inny obcy. 

 

 

 

kg 

 

 

260       

54 

Kiełbasa parówkowa wieprzowa  1 

szt -100g  smak i zapach 

charakterystyczny dla danego 

gatunku,  z niską zawartością 

tłuszczu i soli , niedopuszczalny 

smak i zapach świadczący o 

nieświeżości lub inny obcy. 

 

 

 

kg 

 
250       

55 

Parówki 1 szt 50 gram smak i 

zapach charakterystyczny dla 

danego gatunku,  z niską 

zawartością tłuszczu i soli , 

niedopuszczalny smak i zapach 

świadczący o nieświeżości lub 

inny obcy.   

 

 

 

kg 

 
100       

56 

Kiełbasa śląska struktura plastra 

dość ścisła, konsystencja soczysta 

z niską zawartością tłuszczu i soli, 

smak i zapach charakterystyczny 

dla danego gatunku, powierzchnia 

przekroju lekko wilgotna, 

niedopuszczalny smak i zapach 

świadczący o nieświeżości lub 

inny obcy. 

 

 

 

 

kg 

 
180       

                                                

                                                           RAZEM: 

 

 

                                                

Wartość 

netto 
Podatek 

VAT  
Wartość brutto 

   

                                                               
Wszystkie w/w artykuły muszą być dostarczone w stanie świeżym, wcześniej nie 

mrożonym  (oprócz pozycji 16 ), ponadto do każdego rodzaju mięsa i wyrobów 

wędliniarskich musza być dołączone etykiety z informacja w języku polskim o 

ich składzie, terminie ważności, dodanych substancjach obcych oraz o 

posiadanych atestach jakościowych oraz Handlowy Dokument 

Indentyfikacyjny. 
1.Powyższe ilości zamawiane będą wg aktualnych potrzeb DPSWWiP. Nie zamówienie 

któregokolwiek asortymentu w żadnym przypadku nie jest odstąpieniem   od umowy. 

2.Podatek VAT liczymy od wartości  netto, a nie od ceny jednostkowej. 

 

............................................................................................................ 
(pieczątka i podpis wykonawcy lub osoby uprawnionej do składania podpisu w imieniu wykonawcy) 
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                                                                                          Załącznik nr 4 do oferty 

Nr sprawy:  DAG/341/12/10               

Formularz cenowy 

                                                                 

                  Zapotrzebowanie na sukcesywną dostawę  produktów mięsno-wędliniarskich       

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

                                część-2 dostawa drobiu  i wędlin drobiowych. 

                                                                  

Lp Rodzaj asortymentu j.m Ilość 

Nazwa 

produktu 

równoważnego 

Cena 

jedn. 

netto 

Wartość 

netto 

Podatek 

VAT % 

Wartość 

brutto 

Cena 

jedn. 

brutto 

1 

Kurczak świeży mięso barwy 

jasnoróżowej, skóra biało-

kremowa, tkanka mięśniowa 

gładka, lśniąca właściwa dla mięsa 

świeżego. Bez zanieczyszczeń 

ciałami obcymi. Zapach swoisty 

(bez zapachu obcego) 

  

 

 

kg 

 

 

 

160 

      

2 

Udko z kurczaka 1 szt 300-400 

gram ( noga z kurczaka)   mięso 

barwy jasnoróżowej, skóra biało-

kremowa, tkanka mięśniowa 

gładka, lśniąca właściwa dla mięsa 

świeżego. Bez zanieczyszczeń 

ciałami obcymi. Zapach swoisty 

(bez zapachu obcego) 

 

 

 

 

 

kg 

 

 

1800 
      

3 

Udziec z kurczaka  mięso barwy 

jasnoróżowej, skóra biało-

kremowa, tkanka mięśniowa 

gładka, lśniąca właściwa dla mięsa 

świeżego. Bez zanieczyszczeń 

ciałami obcymi. Zapach swoisty 

(bez zapachu obcego) 

 

 

 

 

kg 

 

 

100 
      

4 

Podudzie z kurczaka mięso barwy 

jasnoróżowej, skóra biało-

kremowa, tkanka mięśniowa 

gładka, lśniąca właściwa dla mięsa 

świeżego. Bez zanieczyszczeń 

ciałami obcymi. Zapach swoisty 

(bez zapachu obcego) 

 

 

 

kg 250       

5 

Skrzydełka z kurczaka mięso 

barwy jasnoróżowej, skóra biało-

kremowa, tkanka mięśniowa 

gładka, lśniąca właściwa dla mięsa 

świeżego. Bez zanieczyszczeń 

ciałami obcymi. Zapach swoisty 

(bez zapachu obcego) 

 

 

 

 

kg 

 

 

500 
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6 

 Mięso- kawałki drobne z indyka 

bez skóry,  barwy jasnoróżowej,  

tkanka mięśniowa gładka, lśniąca 

właściwa dla mięsa świeżego. Bez 

zanieczyszczeń ciałami obcymi. 

Zapach swoisty (bez zapachu 

obcego). 

 

 

 

 

 

 

kg 

 

 

 

 

 

200 

      

7 

Filet z kurczaka mięso barwy 

jasnoróżowej, tkanka mięśniowa 

gładka, lśniąca właściwa dla mięsa 

świeżego.  Zapach swoisty ( bez 

zapachu obcego) 

 

 

 

kg 

 

 

 

1500 

 

 

 

 

200 

      

8 

Filet z indyka mięso barwy 

jasnoróżowej, tkanka mięśniowa 

gładka, lśniąca właściwa dla mięsa 

świeżego.  Zapach swoisty (bez 

zapachu obcego)   

 

 

kg 30       

9 

Mięso drobne z kurczaka  mięso 

barwy jasnoróżowej, tkanka 

mięśniowa gładka, lśniąca 

właściwa dla mięsa świeżego.  

Zapach swoisty (bez zapachu 

obcego)   

 

 

 

 

 

kg 

 

 

 

 

 

300 

      

10 

Porcje rosołowe bez skrzydeł 

mięso barwy jasnoróżowej, skóra 

biało-kremowa, tkanka mięśniowa 

gładka, lśniąca właściwa dla mięsa 

świeżego. Bez zanieczyszczeń 

ciałami obcymi. Zapach swoisty 

(bez zapachu obcego) 

 

 

 

 

 

 

kg 

 

 

 

 

 

 

1600 

      

11 

Wątróbka drobiowa – świeża bez 

obcych zapachów o odpowiedniej 

barwie jędrna bez wylewów 

krwawych. 

 

 

kg 
 

300 
      

12 

Parówki drobiowe –   jedna sztuka  

50 gram smak i zapach 

charakterystyczny dla danego 

gatunku,  z niską zawartością 

tłuszczu i soli , niedopuszczalny 

smak i zapach świadczący o 

nieświeżości lub inny obcy.   

 

 

 

 

kg 300       

13 

Pasztet  drobiowy  Podlaski 50 

gram niedopuszczalny smak i 

zapach świadczący o nieświeżości 

lub inny obcy, z długim terminem 

do spożycia  

 

 

szt 

 
3000       

14 

Pasztet drobiowy Podlaski 100 

gram niedopuszczalny smak i 

zapach świadczący o nieświeżości 

lub inny obcy, z długim terminem 

do spożycia.   

 

 

szt 

 

 

1100       
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15 

Schab drobiowy struktura plastra 

dość ścisła, konsystencja soczysta 

z niską zawartością tłuszczu i soli, 

smak i zapach charakterystyczny 

dla danego gatunku, powierzchnia 

przekroju lekko wilgotna, 

niedopuszczalny smak i zapach 

świadczący o nieświeżości lub 

inny obcy. 

 

 

 

 

kg 200       

16 

Golonka z kurczaka struktura 

plastra dość ścisła, konsystencja 

soczysta z niską zawartością 

tłuszczu i soli, smak i zapach 

charakterystyczny dla danego 

gatunku, powierzchnia przekroju 

lekko wilgotna, niedopuszczalny 

smak i zapach świadczący o 

nieświeżości lub inny obcy. 

 

 

 

 

kg 70       

17 

Szynka z piersi  indyka struktura 

plastra dość ścisła, konsystencja 

soczysta z niską zawartością 

tłuszczu i soli, smak i zapach 

charakterystyczny dla danego 

gatunku, powierzchnia przekroju 

lekko wilgotna, niedopuszczalny 

smak i zapach świadczący o 

nieświeżości lub inny obcy. 

 

 

 

 

kg 50       

18 

Salceson drobiowy struktura 

plastra dość ścisła, smak i zapach 

charakterystyczny dla danego 

gatunku z niską zawartością 

tłuszczu i soli, niedopuszczalny 

smak i zapach świadczący o 

nieświeżości lub inny obcy. 

 

 

 

kg 100       

19 

Filet nadziewany z indyka 

struktura plastra dość ścisła, 

konsystencja soczysta z niską 

zawartością tłuszczu i soli, smak i 

zapach charakterystyczny dla 

danego gatunku, powierzchnia 

przekroju lekko wilgotna, 

niedopuszczalny smak i zapach 

świadczący o nieświeżości lub 

inny obcy. 

 

 

 

 

 

kg 80       

20 

Polędwica drobiowa struktura 

plastra dość ścisła, konsystencja 

soczysta z niską zawartością 

tłuszczu i soli, smak i zapach 

charakterystyczny dla danego 

gatunku, powierzchnia przekroju 

lekko wilgotna, niedopuszczalny 

smak i zapach świadczący o 

nieświeżości lub inny obcy. 

 

 

 

 

 

kg 

 

80       
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21 

Polędwica miodowa struktura 

plastra dość ścisła, konsystencja 

soczysta z niską zawartością 

tłuszczu i soli, smak i zapach 

charakterystyczny dla danego 

gatunku, powierzchnia przekroju 

lekko wilgotna, niedopuszczalny 

smak i zapach świadczący o 

nieświeżości lub inny obcy. 

 

 

 

 

 

kg 80       

22 

Polędwica kanadyjska struktura 

plastra dość ścisła, konsystencja 

soczysta z niską zawartością 

tłuszczu i soli, smak i zapach 

charakterystyczny dla danego 

gatunku, powierzchnia przekroju 

lekko wilgotna, niedopuszczalny 

smak i zapach świadczący o 

nieświeżości lub inny obcy. 

 

 

 

 

kg 80       

23 

Polędwica sopocka drobiowa 

struktura plastra dość ścisła, 

konsystencja soczysta z niską 

zawartością tłuszczu i soli, smak i 

zapach charakterystyczny dla 

danego gatunku, powierzchnia 

przekroju lekko wilgotna, 

niedopuszczalny smak i zapach 

świadczący o nieświeżości lub 

inny obcy. 

 

 

 

 

 

kg 50       

24 

Rolada drobiowa  struktura plastra 

dość ścisła, konsystencja soczysta 

z niską zawartością tłuszczu i soli, 

smak i zapach charakterystyczny 

dla danego gatunku, powierzchnia 

przekroju lekko wilgotna, 

niedopuszczalny smak i zapach 

świadczący o nieświeżości lub 

inny obcy. 

 

 

 

 

 

kg 80       

25 

Szynka z kurcząt struktura plastra 

dość ścisła, konsystencja soczysta 

z niską zawartością tłuszczu i soli, 

smak i zapach charakterystyczny 

dla danego gatunku, powierzchnia 

przekroju lekko wilgotna, 

niedopuszczalny smak i zapach 

świadczący o nieświeżości lub 

inny obcy. 

 

 

 

 

 

kg 50       
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26 

Szynka drobiowa wędzona 

struktura plastra dość ścisła, 

konsystencja soczysta z niską 

zawartością tłuszczu i soli, smak i 

zapach charakterystyczny dla 

danego gatunku, powierzchnia 

przekroju lekko wilgotna, 

niedopuszczalny smak i zapach 

świadczący o nieświeżości lub 

inny obcy. 

 

 

 

 

 

kg 50       

27 

Szynka drobiowa mielona 

struktura plastra dość ścisła, 

konsystencja soczysta z niską 

zawartością tłuszczu i soli, smak i 

zapach charakterystyczny dla 

danego gatunku, powierzchnia 

przekroju lekko wilgotna, 

niedopuszczalny smak i zapach 

świadczący o nieświeżości lub 

inny obcy. 

 

 

 

 

 

kg 40       

28 

Baton drobiowy szynkowy 

struktura plastra dość ścisła, 

konsystencja soczysta z niską 

zawartością tłuszczu i soli, smak i 

zapach charakterystyczny dla 

danego gatunku, powierzchnia 

przekroju lekko wilgotna, 

niedopuszczalny smak i zapach 

świadczący o nieświeżości lub 

inny obcy. 

 

 

 

 

 

kg 80       

29 

Wędlina drobiowa ,,Fantazja’’ 

struktura plastra dość ścisła, 

konsystencja soczysta z niską 

zawartością tłuszczu i soli, smak i 

zapach charakterystyczny dla 

danego gatunku, powierzchnia 

przekroju lekko wilgotna, 

niedopuszczalny smak i zapach 

świadczący o nieświeżości lub 

inny obcy. 

 

 

 

 

 

kg 150       

30 

Wędlina z indyka faszerowana 

struktura plastra dość ścisła, 

konsystencja soczysta z niską 

zawartością tłuszczu i soli, smak i 

zapach charakterystyczny dla 

danego gatunku, powierzchnia 

przekroju lekko wilgotna, 

niedopuszczalny smak i zapach 

świadczący o nieświeżości lub 

inny obcy. 

 

 

 

 

 

kg 50       
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31 

Wędlina z kurczaka faszerowana 

struktura plastra dość ścisła, 

konsystencja soczysta z niską 

zawartością tłuszczu i soli, smak i 

zapach charakterystyczny dla 

danego gatunku, powierzchnia 

przekroju lekko wilgotna, 

niedopuszczalny smak i zapach 

świadczący o nieświeżości lub 

inny obcy. 

 

 

 

 

 

kg 50       

32 

Pasztet  z drobiu domowy smak i 

zapach charakterystyczny dla 

danego gatunku z niską 

zawartością tłuszczu i soli, 

niedopuszczalny smak i zapach 

świadczący o nieświeżości lub 

inny obcy. 

 

 

 

 

kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

      

33 

Pieczeń z drobiu smak i zapach 

charakterystyczny dla danego 

gatunku z niską zawartością 

tłuszczu i soli, niedopuszczalny 

smak i zapach świadczący o 

nieświeżości lub inny obcy. 

 

 

 

kg 

 

 

 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

      

                                      RAZEM: 
Wartość     

netto 
Podatek 

VAT 
Wartość brutto 

   

                                                          
 

Wszystkie w/w artykuły muszą być dostarczone w stanie świeżym, wcześniej nie 

mrożonym  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. 
1.Powyższe ilości zamawiane będą wg aktualnych potrzeb DPSWWiP. Nie zamówienie 

któregokolwiek asortymentu w żadnym przypadku nie jest odstąpieniem   od umowy. 

2.Podatek VAT liczymy od wartości  netto, a nie od ceny jednostkowej. 

 

 

............................................................................................................ 
(pieczątka i podpis wykonawcy lub osoby uprawnionej do składania podpisu w imieniu wykonawcy) 
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                                                                               Załącznik nr 5 do oferty 

                                                                                  

 

 

 

Nr sprawy: DAG/341/12/10 

 

Formularz oferty 
................................................................... 
/nazwa wykonawcy(ów)/ 

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

 

................................................................... 
/dokładny adres/ 

 

................................................................... 
/adres do doręczeń – jeżeli inny niż powyżej/ 

 

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

Nr w Rejestrze KRS lub Ewidencji Działalności Gospodarczej   
 

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

Sąd/ Organ rejestrowy 
 

 

…………………………………………….. 

/telefon/ 

 

 

................................................................... 
/fax/ 

 

................................................................... 
/adres e-mail/ 

 

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

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

 

                  OFERTA 

    Dom Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy 

    ul. Wyścigowa 16 

                      26-600 Radom 

 

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym o wartości nie 

przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 193.000 euro 

przedkładamy niniejszą ofertę i oferujemy kompleksowe wykonanie przedmiotu 

zamówienia o nazwie:  

,,Sukcesywna dostawa produktów mięsno-wędliniarskich  do Domu Pomocy 

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

część - 1 dostawa- mięsa i wyrobów wędliniarskich  zgodnie ze Specyfikacją 

Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ ). 
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Za następującą cenę ofertową obliczoną zgodnie ze Specyfikacją Istotnych 

Warunków Zamówienia na łączną kwotę netto razem : ..................................... 

(słownie:  

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

............................................................... ) 

 

Do powyższej kwoty zostanie doliczony podatek VAT w wysokości ............ % 

w kwocie ........................................... w związku z czym proponowana cena 

wyniesie brutto razem : ........................................................................  

 (słownie:  

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

…….. …………………………………..) 

       Termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do dnia 

04.01.2012r. 

 Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia Zamówienia 

Publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w Domu Pomocy Społecznej 

Weterana Walki i Pracy Radomiu, ul. Wyścigowa 16 oświadczamy że: 

1.W cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania 

zamówienia w tym podatek VAT. W ofercie nie została zastosowana cena 

dumpingowa i oferta nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 z późniejszymi 

zmianami). 

2.Zapoznaliśmy się dochowując należytej staranności z SIWZ (wraz z 

załącznikami ). Do SIWZ nie wnosimy żadnych zastrzeżeń i akceptujemy jej 

treść. 

3.Realizacja zamówienia nastąpi w terminie określonym przez Zamawiającego. 

4.Pozostajemy związani niniejszą ofertą w okresie wskazanym w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia. 

5.W przypadku wybrania naszej Oferty zobowiązujemy się zawrzeć z 

Zamawiającym  umowę wg wzoru otrzymanego wraz ze Specyfikacją Istotnych 

Warunków Zamówienia w terminie i miejscu wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 

6.Nie wykonywaliśmy żadnych czynności związanych z przygotowaniem 

niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w celu 

sporządzenia oferty nie posługiwaliśmy się osobami uczestniczącymi w 

dokonaniu tych czynności.  

 

.............................................. dnia .................................... 
       Miejscowość  

 

 

 

................................................................ 
(pieczątka i podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej do 

składania podpisów w imieniu Wykonawcy) 
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                                                                        Załącznik nr 5 do oferty 

 

 

 

Nr sprawy: DAG/341/12/10 

 

Formularz oferty 
................................................................... 
/nazwa wykonawcy(ów)/ 

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

 

................................................................... 
/dokładny adres/ 

 

................................................................... 
/adres do doręczeń – jeżeli inny niż powyżej/ 

 

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

Nr w Rejestrze KRS lub Ewidencji Działalności Gospodarczej   
 

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

Sąd/ Organ rejestrowy 
 

 

…………………………………………….. 

/telefon/ 

 

 

................................................................... 
/fax/ 

 

................................................................... 
/adres e-mail/ 

 

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

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

 

                  OFERTA 

    Dom Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy 

    ul. Wyścigowa 16 

                      26-600 Radom 

 

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym o wartości nie 

przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 193.000 euro 

przedkładamy niniejszą ofertę i oferujemy kompleksowe wykonanie przedmiotu 

zamówienia o nazwie:  

,,Sukcesywna dostawa produktów mięsno-wędliniarskich  do Domu Pomocy 

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

część-2  dostawa- drobiu i wędlin drobiowych  zgodnie ze Specyfikacją 

Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ ). 
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Za następującą cenę ofertową obliczoną zgodnie ze Specyfikacją Istotnych 

Warunków Zamówienia na łączną kwotę netto razem : ..................................... 

(słownie:  

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

............................................................... ) 

 

Do powyższej kwoty zostanie doliczony podatek VAT w wysokości ............ % 

w kwocie ........................................... w związku z czym proponowana cena 

wyniesie brutto razem : ........................................................................  

 (słownie:  

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

…….. …………………………………..) 

       Termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do dnia 

04.01.2012r. 

 Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia Zamówienia 

Publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w Domu Pomocy Społecznej 

Weterana Walki i Pracy Radomiu, ul. Wyścigowa 16 oświadczamy że: 

1.W cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania 

zamówienia w tym podatek VAT. W ofercie nie została zastosowana cena 

dumpingowa i oferta nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 z późniejszymi 

zmianami). 

2.Zapoznaliśmy się dochowując należytej staranności z SIWZ (wraz z 

załącznikami ). Do SIWZ nie wnosimy żadnych zastrzeżeń i akceptujemy jej 

treść. 

3.Realizacja zamówienia nastąpi w terminie określonym przez Zamawiającego. 

4.Pozostajemy związani niniejszą ofertą w okresie wskazanym w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia. 

5.W przypadku wybrania naszej Oferty zobowiązujemy się zawrzeć z 

Zamawiającym  umowę wg wzoru otrzymanego wraz ze Specyfikacją Istotnych 

Warunków Zamówienia w terminie i miejscu wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 

6.Nie wykonywaliśmy żadnych czynności związanych z przygotowaniem 

  niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w celu 

  sporządzenia oferty nie posługiwaliśmy się osobami uczestniczącymi w 

dokonaniu tych czynności.  

 

.............................................. dnia .................................... 
       Miejscowość  

 

 

 

................................................................ 
(pieczątka i podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej do 

składania podpisów w imieniu Wykonawcy ) 
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                                                                              Załącznik nr  6 do oferty 

Nr sprawy: DAG/341/12/10  
 

                            Umowa dostawy – projekt  Nr…...../10 

  

Zawarta w dniu ............................ roku pomiędzy Gminą Miasta Radomia -  

Domem Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy w Radomiu ul. Wyścigowa 

16, reprezentowanym przez: 

Dyrektora mgr Monikę Krzyżanowską, zwaną w dalszej części umowy 

Zamawiającym , 

NIP: 948-11-22-677 

a .............................................................................................................................. 

NIP: 

reprezentowanym przez: ......................................................................................... 

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

zwanym dalej Wykonawcą, wybranego w trybie przetargu nieograniczonego 

zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  

(tekst jednolity: Dz. U.  z 2010r. Nr 113, poz. 759). 

 

§ 1 

 
Przedmiotem umowy jest: Sukcesywna dostawa produktów mięsno-

wędliniarskich do Domu Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy w 

Radomiu, ul. Wyścigowa 16, część-1 dostawa mięsa i wyrobów 

wędliniarskich.  
 

  

§ 2 

 
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu towary objęte 

wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej Umowy, a Zamawiający do 

odbioru przedmiotu dostawy oraz zapłaty umówionej ceny. 

§ 3 

 
1.Miejscem wykonania Umowy jest magazyn Zamawiającego. 

2.Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia .................................. do 

dnia ..................................... 

3.Wykonawca będzie dostarczać towary partiami.  Terminy dostaw, będą 

każdorazowo określane przez Zamawiającego z jednodniowym wyprzedzeniem 

na podstawie zamówienia złożonego pisemnie lub faxem. 

4.Dostawy będą realizowane specjalistycznym środkiem transportu Wykonawcy 

na jego koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego: Domu Pomocy Społecznej 

Weterana Walki i Pracy w Radomiu ul. Wyścigowa 16.  
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                                                                                         Załącznik nr  6 do oferty 

Nr sprawy: DAG/341/12/10  
 

                            Umowa dostawy – projekt  Nr…...../10 

  

Zawarta w dniu ............................ roku pomiędzy Gminą Miasta Radomia -  

Domem Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy w Radomiu ul. Wyścigowa 

16, reprezentowanym przez: 

Dyrektora mgr Monikę Krzyżanowską, zwaną w dalszej części umowy 

Zamawiającym , 

NIP: 948-11-22-677 

a .............................................................................................................................. 

NIP: 

reprezentowanym przez: ......................................................................................... 

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

zwanym dalej Wykonawcą, wybranego w trybie przetargu nieograniczonego 

zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  

(tekst jednolity: Dz. U.  z 2010r. Nr 113, poz. 759). 

 

§ 1 

 
Przedmiotem umowy jest: Sukcesywna dostawa produktów mięsno-

wędliniarskich  do Domu Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy w 

Radomiu, ul. Wyścigowa 16,  część-2 dostawa drobiu i  wędlin drobiowych.  

§ 2 

 
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu towary objęte 

wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej Umowy, a Zamawiający do 

odbioru przedmiotu dostawy oraz zapłaty umówionej ceny. 

§ 3 

 
1.Miejscem wykonania Umowy jest magazyn Zamawiającego. 

2.Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia .................................. do 

dnia ..................................... 

3.Wykonawca będzie dostarczać towary partiami.  Terminy dostaw, będą 

każdorazowo określane przez Zamawiającego z jednodniowym wyprzedzeniem 

na podstawie zamówienia złożonego pisemnie lub faxem. 

4.Dostawy będą realizowane specjalistycznym środkiem transportu Wykonawcy 

na jego koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego: Domu Pomocy Społecznej 

Weterana Walki i Pracy w Radomiu ul. Wyścigowa 16. 
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§ 4 

 
1. Zamawiającemu służy prawo zmniejszenia ilości towarów stanowiących 

przedmiot dostawy, co będzie uzależnione od bieżących potrzeb 

Zamawiającego. Nie będzie to stanowiło odstąpienia od umowy, nawet w 

części. 

2. Za datę wykonania Umowy uważa się datę dostarczenia Zamawiającemu 

ostatniej partii przedmiotu zamówienia. 

3. W sprawach związanych z wykonaniem niniejszej Umowy, do kontaktów z 

wykonawcą, zamawiający  wyznacza:  
………………………………………………………Tel: ……………………………… 

4. O każdej zmianie wyznaczonej osoby zamawiający niezwłocznie powiadomi  

wykonawcę w formie pisemnej. Zmiana osób w powyższym trybie nie 

wymaga zawarcia aneksu.  
 

  

§ 5 

 
1. Wartość umowy strony ustalają na kwotę ……….zł. brutto                                   

(słownie: ………………………………………..) zgodnie z formularzem 

ofertowym. 

2. Ceny poszczególnych towarów oraz wartość zamówienia strony ustalają w 

wysokości określonej w wykazie do Umowy, stanowiącym załącznik nr 1do 

umowy. 

3. Ceny pozostają niezmienne w okresie obowiązywania umowy. 

4. Cena ustalona zgodnie z postanowieniami ust.1 zawiera wszelkie koszty, 

jakie ponosi wykonawca w celu należytego spełnienia wszystkich 

obowiązków wynikających z niniejszej umowy, w szczególności: 

a. wartość towaru wraz z podatkiem VAT naliczonym zgodnie z 

obowiązującymi przepisami w dniu wystawienia faktury,  

b. koszty opakowania, oznakowania i transportu do Domu Pomocy 

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

i została ustalona zgodnie z ustawą z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach  (Dz. U. Nr 

97, poz. 1050 z późn. zm.). 

 § 6 
 

1. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za przedmiot 

umowy, w terminie do 10 dni od daty złożenia w Domu Pomocy Społecznej 

Weterana Walki i Pracy w Radomiu oryginału prawidłowo wystawionych 

faktur za kolejne dostawy. 

2. Jeżeli przy dostawie towaru strony stwierdzą wady bądź braki przedmiotu 

zamówienia, terminem upoważniającym wykonawcę do wystawienia faktury 

jest dzień uzupełnienia braków i usunięcia wad. 
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3.W przypadku opóźnienia terminu płatności wykonawca ma prawo do 

naliczenia odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia w zapłacie. 

 

§ 7 

 
1. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot Umowy co do jakości. 

2. W przypadku ujawnienia wad Wykonawca zobowiązuje się do 

natychmiastowej wymiany na towar wolny od wad. 

3. Towar wadliwy Wykonawca zobowiązuje się odebrać własnym transportem 

i na własny koszt. 

 

                                                      § 8 
 

 1.W przypadku gdy jakiekolwiek produkty podlegające sprawdzeniu przy 

dostawie będą miały wady (w szczególności dotyczy to jakości, świeżości i 

terminu przydatności do spożycia) lub dane zamówienie częściowo nie zostanie 

zrealizowane w pełnym zakresie, co zostanie stwierdzone protokołem, 

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia, w tym samym dniu, produktów 

wolnych od wad i/lub brakujących, bez ponoszenia przez Zamawiającego z tego 

tytułu jakichkolwiek dodatkowych kosztów. 

2. Jeżeli Wykonawca nie wypełni zobowiązania zawartego w ust.1 Zamawiający 

ma prawo zamówić brakujące produkty u osoby trzeciej, a kosztami tej 

transakcji obciążyć Wykonawcę. 

             § 9 

1. Wykonawca jest zobowiązany wykonać czynności będące przedmiotem 

umowy z należytą starannością, a także chronić interesy zamawiającego w 

zakresie powierzonych sobie czynności. 

2. W razie nie wykonania lub nieprawidłowego wykonania Umowy 

Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne: 

a. w wysokości 10 % wartości ogólnej zamówienia, gdy Zamawiający 

odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada 

Wykonawca, 

b. w wysokości 0,5 % wartości umownej towaru nie dostarczonego w 

terminie, za każdy dzień zwłoki. 

3. Zamawiający  może dochodzić odszkodowania za rzeczywistą szkodę, jeżeli 

przewyższa ona wysokość kar umownych ustalonych w ust. 2.  

4. Zamawiający może  odstąpić od umowy, jeżeli wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, zgodnie z art. 145 Ustawy prawo zamówień 

publicznych. 

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty kary umownej, o której 

mowa w ust. 2  bezpośrednio przy zapłacie faktury VAT dotyczącej 

realizacji przedmiotu umowy. 
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§ 10 
1. Rozwiązanie umowy może nastąpić przez każdą ze stron  za 

dwutygodniowym okresem wypowiedzenia, a bez zachowania okresu 

wypowiedzenia w przypadku niewłaściwej realizacji niniejszej Umowy. 

2. W oparciu o art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień niniejszej umowy, z 

zachowaniem formy pisemnej, 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. 

3. Zmiana niniejszej Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem 

nieważności 

 

§ 11 

 
W sprawach nieuregulowanych w Umowie będą miały zastosowanie przepisy 

ustawy- Prawo Zamówień Publicznych i Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 12 

 
Umowę spisano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla 

każdej ze stron. 

 

 

 

 

 

Wykonawca        Zamawiający 

 

 

 

 

 

Nie wnoszę uwag pod względem finansowo-księgowym. 
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                                                    Strona 1     

           

Nr sprawy: DAG/341/12/10 

Załącznik Nr 1 do Umowy- projekt Nr……… 

zawartej w dniu ....................................... na dostawę 

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

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

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

Lp. Rodzaj asortymentu j.m. Ilość 

Cena 

jedn. 

netto 

Wartość 

ofertowa 

netto 

Podatek 

VAT % 

Wartość 

oferty 

brutto 

Cena jedn. 

brutto 

1         
2         
3         
4         
5         
6         
7         
8         
9         
10         
11         
12         
13         
14         
15         
16         
17         
18         
19         
20         
21         
22         
23         
24         
25         

 RAZEM:     

Ogólna wartość zamówienia brutto  
 

 

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

pieczątka   

i podpis zamawiającego                 Pieczątka i podpis wykonawcy lub osoby uprawnionej do składania podpisu  

                                                                                                w imieniu wykonawcy 

 


