Kraków, 27.11.2017 r.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1. Zamawiający: Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Wspólna Radość”,
30–725 Kraków, ul. Łanowa 41, tel. 12/6505600, tel./fax 12/6532335, poczta e – mail:
dps@dps-soltysowska.pl, strona internetowa: www.dpslanowa41.eu zakładka
Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Wspólna Radość”.
2. Odbiorca: Dom Pomocy Społecznej im. Władysława Godynia, 31-589 Kraków,
ul. Sołtysowska 13d, poczta e-mail: dps@dps-soltysowska.pl
3. Zamówienie zostanie udzielone w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY.
Przedmiot zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest „dostawa artykułów żywnościowych”, o których
mowa w załączniku do oferty:
część nr 1 – Różne artykuły spożywcze
część nr 2 – Jaja kurze
część nr 3 – Przyprawy
część nr 4 – Mięso i wędliny
część nr 5 – Produkty mleczarskie
część nr 6 – Owoce
część nr 7 – Warzywa
część nr 8 - Mrożonki
część nr 9 – Pieczywo i wyroby ciastkarskie
część nr 10 – Ryby i przetwory rybne
w ilości tam określonej.
W ramach przyznanego zamówienia publicznego Wykonawca będzie zobowiązany do
okresowych dostaw żywności w ilościach i w terminach wskazanych przez Zamawiającego.
Koszty dostawy w ustalonym przez Zamawiającego terminie, koszty ubezpieczenia towaru,
rozładunku do magazynu Zamawiającego ponosi Wykonawca. Zamawiający ponosi koszty
magazynowania, obróbki i przygotowania posiłku.
4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Opis poszczególnych części
zamówienia zawiera załącznik część nr 1 – 10 do niniejszej specyfikacji.
5. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części (pakietów) zamówienia
(w tym również na wszystkie). Złożenie oferty na jedną lub więcej części zamówienia
następuje w ramach jednej oferty.
5. Dostawa towaru następować będzie w drodze dostaw częściowych, zgodnie z
telefonicznym zapotrzebowaniem Zamawiającego. Towar ten ma być dostarczony
i wniesiony do magazynu kuchni, znajdującego się przy ul. Sołtysowskiej 13 D na koszt
Wykonawcy.
6. W przypadku oferowania towarów w innych (ale zbliżonych) opakowaniach
jednostkowych należy przeliczyć ilość towaru wskazaną w specyfikacji na litry lub
kilogramy i zaoferować taką samą ilość (w litrach lub kilogramach) towaru.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo ustalania asortymentu i ilości zamawianych
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produktów w zależności od potrzeb w ramach ustalonej kwoty umowy.
Dopuszcza się zmianę wielkości (gramatury) opakowania. Należy wtedy przeliczyć ilość
towaru wskazaną w Specyfikacji (zamówieniu) w odpowiednich dla danego towaru
jednostkach i zaoferować (dostarczyć) taką samą ilość.
Zamawiający dopuszcza stosowanie nazw własnych dostarczanych produktów. Nazwy te
muszą być zapisane w załączniku do oferty w tym wierszu razem z produktem wpisanym
przez Zamawiającego.
8. Zamawiający może zmniejszyć lub zwiększyć ilość objętych umową artykułów
spożywczych a także zmienić asortyment produktów wymienionych w załączniku do umowy.
9. Wartość brutto umowy może ulec zmianie w przypadku:
1) zmian stawek podatku VAT,
2) zmian wprowadzanych przepisami, których nie dało się przewidzieć w czasie
zawierania umowy,
3) zmniejszenia lub zwiększenia ilości zamówionych produktów (w przypadku otrzymania
części produktów nieodpłatnie z innych źródeł lub zmian w ilości mieszkańców),
4) zmiany asortymentu zamawianych produktów.
10. Zamawiający może zrezygnować z części dostawy artykułów wymienionych w załączniku.
W takiej sytuacji za niedostarczony towar Wykonawcy nie należy się wynagrodzenie.
11. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo skorzystania z opcji (art. 34 ust. 5 ustawy pzp),
przy czym minimalny zakup określa się na poziomie 70 % wartości zamówienia
oferowanego dla każdej części natomiast w ramach prawa opcji Zamawiający zastrzega
sobie możliwość zamówienia 30 % wartości zamówienia oferowanego dla każdej części.
Z prawa opcji Zamawiający może skorzystać w zależności od wysokości środków
finansowych jakimi Zamawiający będzie dysponował w czasie trwania umowy na zakup
żywności a także potrzeb związanych z liczbą mieszkańców przebywających w Domu
Pomocy Społecznej.
13. Termin wykonania zamówienia: 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.
14. Warunki udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz znajdują się w sytuacji
ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
2) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn o
których mowa w art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych,
przez niezbędną wiedzę i doświadczenie Zamawiający rozumie wiedzę i
doświadczenie nabyte przy realizacji dostaw będących przedmiotem danej części
zamówienia w odniesieniu do której składana jest oferta przez min. 1 rok.
3) złożą ofertę pisemną wraz z potwierdzoną treścią załączonej umowy,
oświadczeniem o spełnieniu wymogów ustawowych (art. 22 i art. 24 ustawy Prawo
zamówień publicznych), potwierdzonej przez oferenta za zgodność z oryginałem
kserokopii wypisu z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert.
4) Wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszej SIWZ.
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5) Załączenie do oferty wyżej wymaganych dokumentów będzie traktowane jako
spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
6) W przypadku Wykonawców z siedzibą za granicą, za osoby uprawnione uznaje się
osoby wskazane, zgodnie z dokumentami państwa wystawienia, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
7) Ocena spełniania przez Wykonawców warunków udziału w niniejszym postępowaniu
dokonana zostanie przez Zamawiającego, na podstawie złożonych oświadczeń.
15. Zamawiający wymaga porozumiewania się z Wykonawcami za pomocą
faxu – 12/684-52-91 lub poczty elektronicznej dps@dps-soltysowska.pl
16. Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:
w sprawach procedury: Dominika Pańpuch-Nowak
w sprawach produktów: Kierownik Sekcji Żywienia Anna Janosik
17. Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium.
18. Wykonawcy są związani złożonymi ofertami 30 dni od dnia wyznaczonego na złożenie
ofert.
19. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim, na załączonym
formularzu.
Wykonawca powinien określić cenę poszczególnych artykułów żywnościowych, o
których mowa w załącznikach wymienionych w pkt 2 SIWZ wg przeliczeniowych
jednostek miary, określonych przez Zamawiającego.
Cena powinna być określona jako cena brutto oraz wartość brutto każdej części
zamówienia danego artykułu żywnościowego określoną przez Zamawiającego.
Skompletowaną ofertę należy włożyć do koperty, zakleić i opieczętować. Kopertę
należy opisać „PRZETARG – dostawa artykułów żywnościowych” i opieczętować
pieczęcią Wykonawcy. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
20. Ofertę przygotowaną zgodnie z niniejszą specyfikacją, należy złożyć w Domu Pomocy
Społecznej w Krakowie, ul. Sołtysowska 13d do dnia 08.12.2017 r. do godz. 10.00
(administracja II piętro).
21. Kryteria oceny ofert:
cena – 100%
Zamawiający ponosi koszty magazynowania i obróbki produktów.
22. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie odbiorcy, tj. Dom Pomocy Społecznej przy ul.
Sołtysowskiej 13d, w dniu 08.12.2017 r. o godz. 11.00 (administracja II piętro).
23. Integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia jest wzór umowy
określający wszelkie zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego.
24. Wykonawcy przysługuje prawo wnoszenia środków odwoławczych na warunkach
określonych w art. 180 – 182 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3

