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           Niniejszy dokument zawiera specyfikację istotnych warunków zamówienia, informacje 
na  temat  warunków  formalnych  dotyczących  wykonawców,  informacje  o  procedurze 
składania    i otwierania ofert oraz kryteria wyboru ofert.
Wszystkie koszty  związane  z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca.

I. Zamawiający i odbiorca

            Dom  Pomocy  Społecznej w  Babicy,  Babica 2, 38-120 Czudec, woj. Podkarpackie

               Tel/fax: 17 2771187, 17 2771025, www.dpsbabica.pl, e-mail dpsbabica2@op.pl

II. Tryb udzielenia zamówienia 

1.    Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015r. 
poz 2164 ze zm.) zwanej dalej ustawą Prawo Zamówień Publicznych.
2. Postępowanie jest prowadzone z udziałem komisji przetargowej.
3. Postępowanie zostanie unieważnione wyłącznie gdy:

• nie zostanie złożona żadna oferta  nie podlegająca odrzuceniu,
• cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą zamawiający może 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
• wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub 

wykonanie  zamówienia  nie  leży  w  interesie  publicznym,  czego  nie  można  było 
wcześniej przewidzieć,

• zostaną złożone oferty o takiej  samej cenie, a dodatkowe oferty złożone na skutek 
wezwania przez zamawiającego również będą złożone o takiej samej cenie,

4.    postępowanie  obarczone  będzie  niemożliwą  do  usunięcia  wadą  podlegającą 
unieważnieniu   umowy  w sprawie zamówienia publicznego.
5. O  unieważnieniu  postępowania  zamawiający  zawiadomi  równocześnie  wszystkich 
wykonawców, którzy:

• ubiegali  się  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  –  w  przypadku  unieważnienia 
postępowania  przed upływem terminu składania ofert,

• złożyli oferty w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania 
ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

6. W sprawach nieuregulowanych w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia          
zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

III. Opis przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia jest  sukcesywna dostawa żywności  z podziałem na dwie 
części:
                część 1:   dostawa warzyw i owoców
                część 2:  dostawa jaj
2.         Szczegółowy opis przedmiotu  zamówienia  zawiera:
                 załącznik  nr 1 - dostawa warzyw i owoców
                 załącznik  nr 2 – dostawa jaj
3. Zamawiający  dopuszcza składanie ofert częściowych: część 1 lub część 2
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i nie przewiduje udzielenia 
      zamówień uzupełniających.
5.      Wadium nie jest wymagane.
6.      Wspólny słownik CPV:  03200000-3, 15300000-0, 03142500-3



IV. Termin wykonania zamówienia

 Zamawiający  wymaga  aby  wykonawca  realizował  zamówienie  w  okresie 
od   01.07.2018 r. do 31.12.2018 r.

V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 
spełnienia tych warunków
1. W postępowaniu może wziąć udział  wykonawca, który:
• nie  podlega  wykluczeniu  z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  z  przyczyn 

o których mowa w art. 24 ust.1  ustawy Prawo Zamówień Publicznych
• złoży ofertę wraz z oświadczeniem o spełnieniu wymogów określonych w art. 25a 

pkt 1 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych - załącznik nr 3
2. Ocena  spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu  zostanie  dokonana  na 

podstawie przedłożonych dokumentów i oświadczeń.

VI. Zasady porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania 
oświadczeń i dokumentów

1. Oświadczenia,  wnioski,    zawiadomienia   oraz  informacje  zamawiający i  wykonawca 
przekazują pisemnie lub faksem,
Numer tel/faksu zamawiającego:17 2771187,17 2771025

2. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekaże dokumenty lub informacje o których mowa 
w pkt 1, faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich 
otrzymania.

3. Wykonawca może zwrócić się o wyjaśnienie treści SIWZ, zgodnie z art. 38 ust.1 pkt 3 
ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, 
jednak nie później niż  na 2 dni przed upływem terminu składania ofert.

VII. Sposób przygotowania oferty

1. Ofertę  należy   sporządzić  na  formularzu  ofertowym  stanowiącym  załącznik do 
niniejszej specyfikacji.

2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej. Oferty nieczytelne nie 
będą rozpatrywane.

3. Oferta a także  składane oświadczenia muszą być podpisane przez osobę lub osoby 
upoważnione do reprezentowania wykonawcy zgodnie z reprezentacją wynikającą z 
właściwego rejestru.

4. Podpisy  na  ofercie,  oświadczeniach  i  dokumentach  powinny  być  czytelne  albo 
opatrzone imienną pieczątką.

5. Oferta  winna  być  przekazana  zamawiającemu  listem  poleconym  lub  złożona 
bezpośrednio w sekretariacie DPS Babica, Babica 2, 38-120 Czudec

6. Do oferty należy załączyć oświadczenie o spełnieniu wymogów określonych w art. 
25a  pkt 1 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych - załącznik nr 3

• Zamawiający zastrzega sobie możliwość wystąpienia do wykonawcy o dostarczenie 
dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub 
braku podstaw do wykluczenia art.  25 ust.2 ustawy Pzp.

7. Wszystkie poprawki lub zmiany w ofercie muszą być parafowane własnoręcznie przez 
osoby określone w pkt 3. Brak parafy powoduje uznanie poprawki za nieistniejącą.

8. W  przypadku  gdyby  wykonawca  jako  załącznik  do  oferty  dołączył  kopię  jakiegoś 
dokumentu, kopia ta winna być poświadczona za zgodność z oryginałem przez osoby 
określone w pkt 3.



9. Ofertę  wraz  ze  wszystkimi  podpisanymi  załącznikami  należy  umieścić  w  zamkniętej 
kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści 
oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

10. Koperta  powinna  być  zaadresowana  (dokładna  nazwa  i  adres  zamawiającego)  oraz 
opisana „ przetarg na ......................................,część.........”.( wpisać nazwę zadania)

11. Kopertę  poza oznakowaniem wskazanym w pkt  10 należy opatrzyć  dokładną nazwą i 
adresem wykonawcy.

12. Wykonawca  może  wprowadzić  zmiany  do  złożonych  ofert  pod  warunkiem,  że 
zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian przed upływem 
terminu składania ofert.  Powiadomienie o wprowadzeniu  zmian musi być złożone 
według  takich  samych  wymagań  jak  składana  oferta  tj.  w  kopercie  odpowiednio 
oznakowanej z dopiskiem „ZMIANA”. 
Koperty  oznaczone  dopiskiem „ZMIANA” zostaną  otwarte  przy otwieraniu  oferty 
wykonawcy,  który  wprowadził  zmiany  i  po  stwierdzeniu  poprawności  procedury 
dokonywania zmian zostaną dołączone do oferty.

13. Wykonawca  ma  prawo  przed  upływem  terminu  do  składania  ofert  wycofać  się  z 
postępowania  poprzez  złożenie  pisemnego  powiadomienia  (odpowiednio  według 
zasad określonych w pkt 12)  z  napisem  na kopercie „WYCOFANE”.   Koperty 
oznaczone 
napisem „WYCOFANE” będą otwierane  w pierwszej  kolejności  i  po stwierdzeniu 
poprawności postępowania wykonawcy jego oferta nie będzie otwierana.

VIII. Miejsce i termin składania ofert

1. Oferty  należy  składać  w  siedzibie  zamawiającego  w   sekretariacie  DPS  Babica, 
Babica 2, 38-120 Czudec .

2. Termin składania ofert upływa dnia 07.06.2018 r o godz1000.

3. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona wykonawcy bez otwierania po upływie 
terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

4. Na  żądanie  wykonawcy  zamawiający  udziela  pisemnego  potwierdzenia  złożenia 
oferty wraz z numerem pod jakim została ona zarejestrowana.

IX.      Zasady oceny ofert

1. W  przedmiotowym  postępowaniu  zamawiający  dokona  wyboru  najkorzystniejszej 
oferty według kryterium: cena 100%.

2. Każdy z  wykonawców  może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić.  
Nie prowadzi się negocjacji w sprawie ceny.

3. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.
4. W cenie oferty należy uwzględnić koszt transportu dostaw do siedziby zamawiającego 

w okresie od 01.07.2018 r do 31.12.2018 r.

X.       Termin związania ofertą 

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 8 dni od dnia upływu terminu składania 
ofert.

 

XI.      Istotne postanowienia umowy

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania umowy z należytą starannością.
2. Wykonawca wykonywał  będzie  zamówienie  sukcesywnie  na  podstawie  składanych 

przez Zamawiającego zamówień.



3. Inne istotne postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 4 będący 
integralną częścią specyfikacji.

XII.     Otwarcie i ocena ofert

1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w DPS Babica, Babica 2, 38-120 
Czudec dniu 07.06.2018 r o godz1030

2. Kolejność  otwierania  ofert  będzie  zgodna  z  kolejnością  ich  wpływu  do 
zamawiającego.

3. Bezpośrednio  przed  otwarciem  ofert  zamawiający  poda  kwotę,  jaką  zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

4. Wykonawcy mogą być obecni przy otwarciu ofert.
5. W toku badania i  oceny ofert  zamawiający może żądać  od wykonawcy wyjaśnień 

dotyczących treści złożonej oferty.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania poprawy oczywistych omyłek 

rachunkowych i pisarskich w złożonych ofertach zgodnie z zasadami uregulowanymi 
w art. 87ust.2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

XIII.    Sposób obliczania ceny – wartości  zamówienia.
Cenę określa się poprzez podanie cen jednostkowych netto i brutto pomnożonych 
przez ilość zamawianych towarów. Suma wartości netto i brutto jest decydującą           
o wyborze najkorzystniejszej oferty. Ceny jednostkowe jak i cenę oferty należy 
wyrazić w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
Cenę oferty zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza 
pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyżej zaokrągla się do jednego grosza.

XIV.   Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami
Wszelkich informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela:
- sprawy dotyczące asortymentu Pani Barbara Łojek tel. 17 2771187 wew. 37
- sprawy dotyczące procedury Pan Marek Moskwa tel.17 2771187 wew. 35 w godz. od 
800  do 1400.

XV. Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy w toku postępowania

Wykonawca, który ma lub miał interes w uzyskaniu  zamówienia oraz poniósł lub 
może ponieść szkodę w wyniku naruszenia  przez zamawiającego przepisów ustawy 
Prawo  Zamówień  Publicznych,  przysługują  środki  ochrony  prawnej  określone  w 
dziale VI ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

..............................................
            Zatwierdzam



                                                                                      

                                                                             Formularz cenowy do oferty                                                      załącznik nr 1
dostawa warzyw i owoców – część 1

L.p. Opis przedmiotu zamówienia Jedn.
miary

Ilość Cena jedn.
 netto

Cena jedn. 
brutto

Wartość netto Wartość brutto

1. Brzoskwinia kg 150

2. Buraki czerwone kg 1000

3. Arbuz kg 200

4. Cebula kg 700

5. Cytryna kg 170

6. Cukinia kg 120

7. Czosnek kg 30

8. Fasola Jaś kg 100

9. Fasola szparagowa kg 150

10. Groszek łuskany kg 20

11. Gruszka kg 100

12. Banan kg 100

13. Jabłka do bezpośredniego spożycia kg 1700

14. Jabłko suszone kg 5

15. Kalafior szt 300

16. Kapusta kiszona kg 500

17. Kapusta pekińska szt 100

18. Śledź w oleju kg 100

19. Śliwka kalifornijska 12 g szt 20

20. Kapusta świeża kg 300

21. Kapusta świeża szt 300

22. Koper pęczek 600

23. Sałata lodowa szt 200

24. Mandarynka kg 80



L.p. Opis przedmiotu zamówienia Jedn.
miary

Ilość Cena jedn.
 netto

Cena jedn. 
butto

Wartość netto Wartość brutto

25. Marchew kg 1400

26. Ogórek świeży kg 250

27. Papryka kg 70

28. Pieczarki kg 250

29. Pietruszka kg 50

30. Pomarańcza kg 100

31. Pomidor kg 350

32. Brokuł szt 150

33. Pory szt 180

34. Morela kg 100

35. Rzodkiewka pęczek 150

736. Sałata zielona szt 350

37. Seler kg 200

38. Szczypiorek pęczek 500

39. Śliwa kg 200

40. Pietruszka nać pęczki szt 400

41. Ziemniaki kg 7500

                                                                                                                                                                     Razem: 

                                                                                                                                                                                                   …………………………….
                                                                                                                                                                                                                     (podpis)   



                                                                            Formularz cenowy do oferty                                                      załącznik nr 2
dostawa jaj - część 2

L.p. Opis przedmiotu zamówienia Jedn.
miary

Ilość Cena jedn.
 netto

Cena jedn. 
brutto

Wartość netto Wartość brutto

1. Jaja klasy M2A szt 9000

                                                                                                                                                                                                   …………………………….
                                                                                                                                                                                                                     (podpis)   



Załącznik nr 3

Oświadczenie
zgodne z artykułem 25a pkt.1 ust.1 ustawy Pzp

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na:

dostawę   ...........................................................................................................    ( wpisać asortyment) oświadczam że:
  

1. Posiadam  uprawnienia do wykonywania  określonej  działalności  lub czynności  jeżeli  ustawy 
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

2. Posiadam  niezbędną  wiedzę  i  doświadczenie  oraz  dysponujemy  potencjałem  technicznym  i 
osobami  zdolnymi  do  wykonania  zamówienia  lub  przedstawią  pisemne  zobowiązanie  innych 
podmiotów  do  udostępnienia  potencjału  technicznego  i  osób  zdolnych  do  wykonania 
zamówienia.

3. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

4. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania  na podstawie  art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

..........................................................
       (podpis upoważnionego
    przedstawiciela wykonawcy)

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

       (miejscowość,  data)



Załącznik nr 4

UMOWA  DOSTAWY 

Nr………..............…………………….

                                       Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego     
nr.…...............................................................na dostawę……................................................................................................................................................................

…....................................................................część............................została zawarta w dniu ………..................……..…….....……r. w umowa 
pomiędzy Powiatem Strzyżowskim, ul. Przecławczyka 15, 38-100 Strzyżów,  reprezentowanym na 
podstawie pełnomocnictwa – Uchwała nr 112/2016 Zarządu Powiatu w Strzyżowie z dnia 
22.06.2016 r. przez Marię Mańko – Dyrektora DPS w Babicy   zwanym dalej Zamawiającym

a 
….........................................................................................................................................................................................................................................

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

(wskazanie wykonawcy wraz z adresem)

reprezentowanym przez: 

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

 (wskazanie osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy)

zwanym dalej Wykonawcą, o treści:
§ 1

Zamawiający zleca a Dostawca przyjmuje do wykonania zamówienie na dostawę

 ……………………………………........................................................................….....część..................w ilości określonej w SIWZ.

§ 2

Integralnymi składnikami niniejszej umowy są:

1.         oferta wraz z formularzem ofertowym

2.         oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania

      

§ 3

Warunki realizacji umowy:

1. termin  wykonania  umowy od  01.07.2018  r.  do  31.12.2018  r.  miejsce  dostawy:  siedziba 
Zamawiającego – Dom Pomocy Społecznej w Babicy 

2. zamawianie partii towaru z podaniem asortymentu, dnia dostawy oraz ilości będzie zgłaszane 
telefonicznie  co najmniej na trzy dni przed realizacją

3. Dostawca  dostarczy  wyroby  własnym  transportem  na  swój  koszt  i  ryzyko.  Z  chwilą 
dostarczenia  towaru  przez  Dostawcę  ryzyko  odbioru  i  przechowywania  przechodzi  na 
Odbiorcę



4. Dostawca rozpatrzy reklamację zgłoszoną przez Odbiorcę z powodu wad ukrytych wyrobów 
w terminie do 14 dni od chwili zgłoszenia pod warunkiem pisemnego zawiadomienia przez 
Odbiorcę nie później niż w ciągu trzech dni od momentu jej wykrycia

5. Odbiorca dopuszcza możliwość przekroczenia o 20% lub niewykonania  zamówionych w 
specyfikacji  towarów.   Zakup przez  zamawiającego mniejszych  ilości  niż  wymienione  w 
specyfikacji lub ich nie zrealizowania nie może być podstawą żadnych roszczeń ze strony 
wykonawcy wobec zamawiającego.

§ 4

Płatności:
- Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Dostawcy cenę umowną za przedmiot dostawy w 

wysokości określonej w formularzu cenowym przedstawionym przez  Dostawcę w procedurze  
przetargu nieograniczonego.

- Należności będą regulowane poleceniem przelewu na konto Dostawcy w terminie 21 dni od daty 
dostarczenia  dokumentów  rozliczeniowych  obejmujących  fizyczną  dostawę  zamówionych 
artykułów

- Dostawca wystawia fakturę na nastepujące dane:

 nabywca                                                          

         POWIAT STRZYŻOWSKI                             

         ul. Przecławczyka 15                                       

        38-100 Strzyżów                                               

         NIP 819-14-66-273

odbiorca faktury i płatnik: 

Dom Pomocy Społecznej w Babicy

Babica 2

          38-120 Czudec

        
§ 5

       Odbiorca zobowiązany jest każdorazowo sprawdzić przyjmowany towar pod względem rodzaju, 
ilości i jakości asortymentu w porównaniu z dowodem dostawy i zamówieniem

§ 6

Ustalona w formularzu ofertowym dostawcy cena produktu może ulec zmianie w przypadku

• udokumentowanej zmiany ceny produktu notowaniami Głównego Urzędu Statystycznego o 
taki  wskaźnik,  o  jaki  nastąpił  wzrost  lub  obniżenie  ceny  produktu.  Do  pisemnego 
zawiadomienia  strony  umowy  przez  stronę  domagającą  się  zmiany  zostanie  dołączona 
decyzja  cenowa Głównego Urzędu Statystycznego określająca  wysokość  cen.  Zmienione 
ceny  będą  obowiązywały  od  następnej  dostawy  dokonanej  po  dacie  doręczenia 
zawiadomienia i wyrażeniu zgody przez stronę, która zawiadomienie otrzymała

• zmiana wynagrodzenia  Wykonawcy określona w oparciu  o ceny jednostkowe produktów 
przedstawione przez Wykonawcę w formularzach cenowych może ulec zmianie w przypadku 
ustawowej zmiany stawki podatku VAT



§ 7

Jeżeli ustalona cena w formularzu cenowym ulegnie zmianie wskutek okoliczności o których mowa 
w § 6 Dostawca zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego pisemnie o zmianach 
pod rygorem nieważności umowy.
Jeżeli Zamawiający nie zgadza się na zapłatę podwyższonej ceny może od umowy odstąpić za 
pisemnym wypowiedzeniem.
Jeżeli Zamawiający powiadomiony o zmianie ceny nie odstąpi od umowy w ciągu 14 dni od 
otrzymania informacji, zobowiązany jest zapłacić tę cenę.

§ 8

Powyższa umowa została zawarta na czas określony, jednak każda ze stron może ją rozwiązać za 
uprzednim dwutygodniowym wypowiedzeniem.

§ 9

1. Zmiana niniejszej umowy musi być zgodna z art. 144 Prawa Zamówień Publicznych oraz wymaga 
formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca rażąco 
naruszy postanowienia umowy, niezależnie od zaistnienia przesłanek z art. 144 Prawa zamówień 
publicznych.

3. Odstąpienie od niniejszej umowy przez Zamawiającego może nastąpić wskutek okoliczności, o 
których mowa w art. 145 Prawa zamówień publicznych. 

§ 10

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy prawa zamówień 
publicznych, w szczególności Działu IV (art. 139–151) oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 11

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

........................................................
(podpis i pieczątka kierownika zamawiającego lub 

osoby upoważnionej)

........................................................
(podpis i pieczątka wykonawcy lub osoby 

upoważnionej)
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