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OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ ZAMÓWIENIA
MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE

ART. 11 UST. 8 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. PRAWO ZAMÓWIEŃ
PUBLICZNYCH (TEKST JEDNOLITY: Dz. U. z 2015t. Poz. 2164).

Numer sprawy: 4/2016

 
I.         Nazwa i adres zamawiającego:

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE
KLISINO 100
48-118 LISIĘCICE
tel. 77 485-75-93
www.bip.dps-klisino.pl, www.bip.dps.powiatglubczycki.pl

 
II.        Określenie trybu zamówienia:

PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ ZAMÓWIENIA MNIEJSZEJ
NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8

USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
(TEKST JEDNOLITY: Dz. U. z 2015r. Poz. 2164).

III.      Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie Zamawiającego Dom
Pomocy  Społecznej  w  Klisinie,  48-118  Lisięcice,  na  pisemny  wniosek  lub  na  stronie
internetowej:  www.bip.dps-klisino.pl, www.bip.dps.powiatglubczycki.pl

Osoba do kontaktów: 
           w sprawie dokumentacji przetargowej: 

1. Andrzej Siemiginowski, Grzegorz Madera, Piotr Kamiński  (077) 485-75-93
             
             w sprawie przedmiotu zamówienia :

1. Andrzej Siemiginowski, Grzegorz Madera, Piotr Kamiński  (077) 485-75-93
 
IV.     Przedmiot zamówienia:

DOSTAWA ZIEMNIAKÓW DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
W KLISINIE I PODLEGŁYCH ZAKŁADÓW /RADYNIA,
BOBOLUSZKI, DZBAŃCE I BLISZCZYCE/ W OKRESIE

 DO 31 SIERPNIA 2016 R.
        

(CPV 03212100-1) Ziemniaki
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Przedmiotem  zamówienia  jest  dostawa  ziemniaków  dla  Domu  Pomocy  Społecznej  w  Klisinie  
i podległych zakładów (Radynia, Boboluszki, Dzbańce i Bliszczyce) w okresie od podpisania
umowy do 31 sierpnia 2016 r.

ORIENTACYJNE ZAPOTRZEBOWANIE NA OKOŁO 4 MIESIĄCE
2016R.

        ZIEMNIAKI      

Ziemniaki kg 30 139

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Ziemniaki jadalne wyrób spełniający wymagania normy PN – 75/R-74450 
bulwy zdrowe, kształtne, jędrne, suche, czyste, jednolite odmianowo, sortowane, nieuszkodzone, 
nienadmarzniete, bez pustych przestrzeni w środku.
Cechy dyskwalifikujące: porażenie chorobami, zwiędniecie, zazielenienie, uszkodzenia 
mechaniczne.
Zapac - swoisty i charakterystyczny dla ziemniaków, przyjemny, korzenny, świeży, niedopuszczalny 
zapach obcy oraz zapach inny nie swoisty, stęchły, zgniły

Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania określone w Polskich Normach tz. mają być całe,
zdrowe, czyste, świeże, wolne od szkodników i uszkodzeń spowodowanych przez szkodniki, wolne od
nadmiernego  zawilgocenia  powierzchniowego,  wolne  od  jakichkolwiek  obcych  zapachów  lub
smaków,  bez  oznak  uszkodzenia  mechanicznego,  bez  oznak  psucia.  Powinny  posiadać
charakterystyczny kształt, barwę, zapach i smak. Wystarczająco rozwinięte i odpowiednio dojrzałe, w
stanie umożliwiającym transport i dotarcie do miejsca przeznaczenia w zadowalającym stanie. 
Ziemniaki  muszą  spełniać  wymagania  określone  w  Rozporządzeniu  Ministra  Zdrowia  z  dnia
24.02.2005  r.  (Dz.  U.  nr  634  z  póź.  zm.)  w  sprawie  najwyższych  dopuszczalnych  poziomów
pozostałości  chemicznych  środków ochrony roślin,  które  mogą  znajdować  się  w nich  lub  na  ich
powierzchni.

W skład Domu Pomocy Społecznej w Klisinie wchodzą następujące filie: 
- DPS Branice (83 mieszkańców),
- DPS Boboluszki (76),
- DPS Radynia (75),
- DPS Dzbańce (199),
- DPS Bliszczyce (81),
- DPS Głubczyce (29), 
- DPS Kietrz (71)
W Klisinie zamieszkuje 126 mieszkańców. 
Wszystkie znajdują się na terenie powiatu głubczyckiego.
Kuchnie  i  całe  zaplecza magazynowe  znajdują  się  w Klisinie,  Radyni,  Boboluszkach,  Dzbańcach
i Bliszczyce.
Kuchnia  w  Boboluszkach  przygotowuje  również  posiłki  dla  DPS  Branice,  natomiast  kuchnia
w Radyni przygotowuje posiłki dla mieszkańców DPS Głubczyce.
Dla filii w Kietrzu posiłki przygotowuje kuchnia w Dzbańcach.
Do  tych  miejsc  należy  dostarczać  zamawiane  towary  własnym  transportem  na  wyłączny  koszt
i ryzyko dostawcy.
Odległości od miejscowości Głubczyce:
Głubczyce – Klisino  15 km
Głubczyce – Radynia 15 km
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Głubczyce – Boboluszki 25 km
Głubczyce – Dzbańce 18 km
Głubczyce - Bliszczyce 26 km

Zamawianie towaru odbywa się dwa razy w tygodniu – telefonicznie.
Godziny dostaw Wykonawca uzgodni indywidualnie z danym odbiorcą. 

Dostawca  artykułów spożywczych  winien  spełniać  i  respektować  ROZPORZĄDZENIE (WE)  NR
852/2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny
środków spożywczych (Dz. U. L 139 z 30.4.2004, str. 1)
Załącznik II do w/w rozporządzenia:

ROZDZIAŁ IV 
TRANSPORT 

1. Transportery  i/lub  kontenery  używane  do  przewozu  środków  spożywczych  muszą  być
utrzymywane w czystości i w dobrym stanie i kondycji technicznej, aby chronić środki spożywcze
przed zanieczyszczeniem i muszą, w miarę potrzeby, być tak zaprojektowane i skonstruowane, by
umożliwić właściwe czyszczenie i/lub dezynfekcję. 

2. Pojemniki w pojazdach i/lub kontenerach nie mogą być używane do transportowania niczego poza
środkami spożywczymi, jeśli mogłoby to prowadzić do zanieczyszczenia. 

3. W przypadku gdy transportery i/lub kontenery są wykorzystywane do przewożenia czegokolwiek
poza  środkami  spożywczymi  lub  do  przewożenia  różnych  środków spożywczych  jednocześnie,
musi być zapewnione skuteczne rozdzielenie produktów. 

4. Duże  ilości  środków  spożywczych  w  postaci  płynu,  granulatu  lub  proszku  muszą  być
transportowane  w  pojemnikach  i/lub  kontenerach/zbiornikach  przeznaczonych  do  transportu
środków spożywczych. Takie kontenery muszą być oznaczone w wyraźnie widoczny i nieścieralny
sposób, w jednym lub w kilku językach Wspólnoty, aby wskazać, że są one używane do transportu
żywności, lub muszą być oznaczone „tylko dla środków spożywczych”.  

5. W przypadku gdy transportery i/lub kontenery zostały użyte do przewożenia czegokolwiek innego
poza środkami spożywczymi  lub do przewożenia różnych środków spożywczych,  konieczne jest
skuteczne czyszczenie między przewożeniem ładunków, aby uniknąć ryzyka zanieczyszczenia. 

6. Środki  spożywcze  w  transporterach  i/lub  kontenerach  muszą  być  tak  rozmieszczone  i
zabezpieczone, aby zminimalizować ryzyko zanieczyszczenia.  

7. W  miarę  potrzeby,  transportery  i/lub  kontenery  wykorzystywane  do  przewożenia  środków
spożywczych muszą być przystosowane do utrzymania ich właściwej temperatury i, tam gdzie to
konieczne, zaprojektowane tak, aby umożliwić kontrolowanie tych temperatur.

Podmioty  działające  na  rynku  spożywczym  są  obowiązane  przestrzegać  wytycznych
zawartych w Ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U.
2006 Nr 171 poz. 1225 z póź. zm. 

1.  Osoba  pracująca  w  styczności  z  żywnością  powinna  uzyskać  określone  przepisami  o
zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i  chorób zakaźnych  u ludzi  orzeczenie  lekarskie  dla
celów  sanitarno-epidemiologicznych  o  braku  przeciwwskazań  do  wykonywania  prac,  przy
wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby. 

2. Kopie orzeczenia lekarskiego znajdują się w miejscu wykonywania pracy przez osobę, której
dotyczy to orzeczenie.

V.       Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających.

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego. 
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VI.     Składanie ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych 

VII.    Termin wykonania zamówienia: 

     od dnia podpisania umowy do 31 sierpnia 2016 roku 

VIII.  Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą się, iż spełniają warunki podmiotowe
dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności;

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca załączy do swojej oferty podpisane oświadczenie
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2

2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca załączy do swojej oferty podpisane oświadczenie
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym;
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca załączy do swojej oferty podpisane oświadczenie
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2

4) osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca załączy do swojej oferty podpisane oświadczenie
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2

5) znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca załączy do swojej oferty podpisane oświadczenie
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2

6) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2
ustawy Pzp. 

Warunek ten zostanie spełniony,  jeżeli wykonawca złączy do swojej oferty podpisane oświadczenie
o niepodleganiu wyłączeniu z postępowania o udzielenie zamówienia – załącznik nr 4 

7) złożyli oświadczenie (załacznik nr 6), że nie przynależą do grupy kapitałowej według ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r., poz. 184, 1618,1634 z póz.
zm.) lub złożyli listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust.
2  pkt  5  Ustawy prawo zamówień  publicznych  i  wykażą,  że  istniejące  między  nimi  powiązania nie
prowadzą do  zachwiania  uczciwej  konkrecji  pomiędzy  wykonawcami  w postępowaniu  o udzielenie
zamówienia.

Wykonawca  może  polegać  na  wiedzy  i  doświadczeniu,  potencjale  technicznym,  osobach  zdolnych  do
wykonania  zamówienia,  zdolnościach  finansowych  lub  ekonomicznych  innych  podmiotów,  niezależnie  od
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić
zamawiającemu,  iż  będzie  dysponował  tymi  zasobami  w  trakcie  realizacji  zamówienia,  w  szczególności
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby wykonania zamówienia –   załącznik nr 5
Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę
zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów
nie ponosi winy.

Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami zamawiającego, zawartymi w SIWZ
oraz w załączniku nr 1 do SIWZ.
Dokonanie oceny spełnienia warunków przez wykonawcę odbywać się będzie na podstawie przedłożonych
dokumentów i oświadczeń wymienionych w rozdziale 5 niniejszej SIWZ, zgodnie z formułą „spełnia/nie
spełnia” 
Z  treści  załączonych  dokumentów  musi  jednoznacznie  wynikać,  iż  w/w  warunki  wykonawca  spełnił.
Zamawiający  wzywa  wykonawców,  którzy  w  określonym  terminie  nie  złożyli  wymaganych  przez
zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp lub którzy nie złożyli
pełnomocnictw, albo który złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa
w art. 25 ust.1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwo, do ich złożenia w wyznaczonym
terminie,  chyba  że  mimo  ich  złożenia  oferta  wykonawcy  podlega  odrzuceniu  albo  konieczne  byłoby
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unieważnienie  postępowania.  Złożone  na  wezwanie  zamawiającego  oświadczenia  i  dokumenty  powinny
potwierdzać spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane
dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w
którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania
ofert.
Niespełnienie warunków podmiotowych skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania. Ofertę
wykonawcy, który zostanie wykluczony, uznaje się za odrzuconą.  

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. 
1.  W  przypadku  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  oraz  w  przypadku

podmiotów, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczone
za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się  o  udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają  pełnomocnika do
reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu lub do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu
i  zawarciu  umowy  w sprawie  zamówienia  publicznego.  Do  oferty  składanej  wspólnie  należy  dołączyć
pełnomocnictwo podpisane przez wszystkich składających ofertę wspólną.

3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.
4. Przy ocenie warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie

zamówienia  (konsorcjum)  zamawiający  będzie  oceniał  każdego  z  wykonawców  w  zakresie  spełniania
warunków  dotyczących  statusu  prawnego.  Natomiast  warunki  materialne  w  zakresie  zdolności
ekonomicznej,  finansowej  oraz  technicznej  będą  oceniane  poprzez  spełnienie  tych  warunków  przez
niektórych  z tych  wykonawców,  tak jednak by sumarycznie  w odniesieniu  do wszystkich  wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia były spełnione łącznie. W związku z powyższym oferta
składana przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia winna zawierać:
1)  wszystkie  dokumenty i  oświadczenia wymienione w rozdziale 5 ust.  1-3 SIWZ dla każdego partnera

konsorcjum osobno,
5. Wykonawcy  ubiegający  się  wspólnie  o  udzielenie  zamówienia,  których  oferta  zostanie  uznana  za

najkorzystniejszą, przed zawarciem umowy o realizację zamówienia są zobowiązani przedłożyć przedłożyć
zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych wykonawców. W tym celu przed podpisaniem umowy o
niniejsze  zamówienie  są  oni  zobowiązani  przedstawić  zamawiającemu  stosowne  porozumienie  (umowę)
zawierające w swej treści co najmniej następujące postanowienia:
a) zawiązania porozumienia na czas nie krótszy niż czas trwania umowy o zamówienie publiczne,
b) wskazanie pełnomocnika,
c) zapis o wspólnej i solidarnej odpowiedzialności w zakresie realizowanego zamówienia,
d) zakaz zmiany partnerów (wykonawców) wspólnie realizujących  dane zamówienie publiczne w trakcie

jego obowiązywania. 

Wymagane dokumenty i oświadczenia 

Lp Nazwa dokumentu
potwierdzającego Wymagany Dokument

Zał.

1. Formularz ofertowy Załączony formularz ofertowy Nr 1
2. Odpis z właściwego 

rejestru
Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i 
informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy 
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania 
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 ustawy 
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych 
oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustwy.

3. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z 
art. 22 i 24 ustawy prawo zamówień publicznych

Nr 2

4. Oświadczenie Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art.
24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp

Nr 4

5. Oświadczenie Oświadczenie o nie przynależności do grupy kapitałowej według
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 
konsumentów(Dz. U. z 2015 r., poz.184,1618, 1634 z późn. zm.)

Nr 6

6. Pozostałe dokumenty wymienione w rozdziale 5 SIWZ
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7. Pełnomocnictwo  -  w  przypadku,  gdy  wykonawcę  reprezentuje  pełnomocnik,
określające  jego  zakres  i  podpisane  przez  osoby  uprawnione  do  reprezentacji
wykonawcy

IX.     Informacja na temat wadium:

    
   ZAMAWIAJĄCY NIE WYMAGA WNIESIENIA WADIUM 

X.       Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 

    

Nr Kryterium Waga

1 Cena (koszt) 100%

Ocena punktowa za kryteria będzie liczone wg następujących wzorów:

Nr kryt. Wzór
Wartość punktowa oferty – W

W = ( C min/C bad ) x 100

gdzie:

 - C min. - najniższa cena spośród wszystkich ofert
 - C bad. – cena podana w ofercie

Oferta,  która  przedstawia  najkorzystniejszy  bilans  (maksymalna  liczba  przyznanych
punktów w oparciu o ustalone kryteria)   zostanie uznana za najkorzystniejszą,  pozostałe
oferty  zostaną  sklasyfikowane  zgodnie  z  ilością  uzyskanych  punktów.  Realizacja
zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

XI.     Miejsce i termin składania ofert:

W siedzibie Zamawiającego: 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE
48-118 LISIĘCICE
Sekretariat pok. Nr 1

do 06.05.2016 r. 
do godz. 08.45.

XII.    Termin i miejsce otwarcia ofert:

Siedziba Zamawiającego:

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE
48-118 LISIĘCICE
Sala konferencyjna 

w dniu 06.05.2016 r. o godz. 9.00

Dom Pomocy Społecznej w Klisinie
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Nr sprawy: 4/2016

XIII.  Termin związania ofertą:

30 dni od ostatecznego terminu składania ofert. 

XIV.  Zamawiający  nie  przewiduje  zawarcia  umowy  ramowej  oraz  wyboru  najkorzystniejszej  oferty
z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

           
XV. Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert wariantowych.
 
XVI. Zamawiający żąda wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza

powierzyć podwykonawcom. Brak informacji oznaczać będzie, ze wykonawca samodzielnie zrealizuje
zamówienie.

Ogłoszenie o przetargu zamieszczono w BZP na portalu UZP nr 104488 - 2016

Klisino,  27.04.2016 r.                                                                            

………………………………………..

                                                                                                                           Dyrektor
                                                                                                                mgr Małgorzata Krywko-Trznadel

Dom Pomocy Społecznej w Klisinie
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