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Dębica, dnia 25.11.2020 r.

S P E CYFI KAC JA I S T O TIWC H
WARU N K Ó W Z AM Ó 1,1/I E N I A

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

prowadzonym w trybie zapytalia o cenę

DOSTAWĘ MLEKA I SMIETANY ORAZ

ARTYKU Ł Ó W NAB IAŁ O\YYC H
DO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W DĘBICY

02.01-202 1 _ 3 1. 1 2.2021



1. Nazwa oraz adres Zamawiaiacego

Dom Pomocy Społecznej im. Świętego Ojca Pio w Dębicy,
ul.23 Sierpnia 3, 39-200 Dębicą
Tel. 14 6809 - 700; fax 14 6809 -733 email: sekretariat@dp§ś!ębipąpl strona: www.dpsdebica.pl

2. Trvb udzielenia zamówienia
l) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie zapytania o cenę ań.

69-73 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj.Dz.U. z 2018 poz. 1986
i 2żl5) o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art.1 1 ust. 8 usta\ły prawo zamówień publicznych.

Podstawa prawna opracowania specyfi kacji istotnych warunków zamówienia:
1) Ustawa z dnia 29 Ęcznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz.l986,

żżl5)
2) Obwieszczenie Ministra Rozrłoju w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żąd,aó zamawiający od wykonawcy w
postępowaniu o udzielenie zamówienia (tj. Dz. U. zżOż0 r, poz. lż82)

3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie średniego kursu
złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wańości zamówień publicznych
(Dz.U. zż0I9 r., poz.2453)

4) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie kwot wańości
zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń
Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (Dz.U. z20|9 r., poz. 2450),

5) Ustawa z dnia23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z2020 r. poz. 17 40)
6) Ustawa z dnia ż5 sierpniaż006 r. o bezpieczeństwie żfłvności i żyldenia (tj. Dz. U. z20l9 r. poz.

l25ż)
7) Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja20l9 r. w sprawie

ogłoszeniajednolitego tekstu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U, z 2019 r poz.
l010)

8) Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj.Dz.U. z20I9 r. poz. 1781)
9) Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. z 2020 r. poz,

1076 i1086)
10) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia

określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w zwięku z wystąpieniem stanu epidemii Dz.U. z
2020 t. poz.I758)

3. onis przedmiotu zarnówienia
Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje sprze,daż wraz z dostarczeniem przez Wykonawcę
własnym transpońem asorrymentu do siedziby Zamawiającego, po uprzednim zamówieniu. Koszt
transpońu dostarczanej dostawy ponosi Wykonawca

3.1.Ustalenia dotyczące przedmiotu zamówienia:
a. Zamawiający dopuszcza możliwośó składania ofert częściowych,
b. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych
c. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie

z formllarzęm ofertowym, wymogami obowiązującymi w przedmiocie zamówienia oraz o
wysokiej jakości

d. Uszczegółowienia przedmiotu konkretnej dostawy Zamawiający będzie dokonywał każdorazowo
przy je1 zamawianiu. Wartość dostawy będzie adekwatna do kosźu zamawianych każdorazowo
aftykułów. zgodnie z cenami umownymi



Część pierwsza
Produkty mleczarskie 15500000-3

Mleko
Smietana

155 l0000-3
15512000_0

Część druga Dostarry ańykułów nabiałowych

oleie i tfuszcze zwierzęce lub roślinne 15400000-2

J.J
3.4

3.2. Kody klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień

Miejscenr wykonania zamówienia jest siedziba DPS w Dębicy.
Wykonawca zobowięany jest wypełnió w sposób szczegółowy Zalącznik Nr 2a, 2b do
sIwZ.
Wykonawca zobowięany jest do dostarczania w ramach zawańej umowy asortymentu
najlepszej jakości, wyprodukowanego zgodnie z obowiązującymi w tym przedmiocie
normami; zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie.
Sukces}łvne dostawy do DPS odbywaó się będą trzy razy w tygodniu: tj. poniedziałek,
środa, piątek glglĘllgfo tĘ_gqĘ..§! - mleko.i śmietana, od godz. 709 do godz. 1000 -
artykuły nabiałowe na podstawie zamówień DPS dokonywanych z dwu dniowym
wyprzedzeniem przez inspektora ds. gospodarki magazynowej lub osobę zastępującą przed
ustalonym terminem dostawy.

3.7 Pozostawione zwrotne pojemniki plastikowe po mleku muszą być odebrane w dniu
dostawy maksyrnalnie do godziny 11m.

3.8 Zamówione i dostarczane mleko winno być pakowane w workach foliowych o pojemności od

J.)

3.6

l0 do 15 litrów - a śmietana w wiadrach 5 litrowych.
3.9 Na każdym opakowaniu powinna znajdować się data minimalnej trwałości albo termin

przydatności do spożycia.
3.10 Termin dostarczonego towarrr nie może być krótszy niż dwa dni.
3.11 Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany okazać w stosunku do

każdego produktu odpowiedni ceĄfikat zgodności z Polską Normą lub normami
europejskimi itp.

3.12 Kosż transpońu realizowanych dostaw ponosi Wykonawca
3.13 Na fakturze powima znajdować się między innymi: cena jednostkowa netto, wańość netto

wartość brutto,
W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru dostawy, jej obniżonej jakości, Zamawi ający ma
prawo nie przyjąć towaru i żądać jego wymian

4. Termin wvkonania zamówienia
4.I Dostawy stanowiące przedmiot zamówienia będą realizowane od 02.01.20201 r.

do 31.1ż.ż021r., na podstawie zamówień składanych telefonicznie, elektronicznie bądź
faxem.

4-2 Po otrzymaniu zamówienia Wykonawca potwierdzi fakt otrz},rnania zamówienia.
4.3 Wykonawca dostarczy zamówiony towar w wyznaczonym w zamówieniu terminie, na własny

kosż, po czym rozładuje towar i wniesie towar do magazynu Domu w miejsce wskazane
przez magazyniera.

4.4 W razie stwierdzenia braków ilościowych w zamówionym towarze, Dostawca zobowiązuje się
do uzupełnienia towaru tego samego dnia (do godz.800 - w przypadku mleka i śmietany) i (do
godz. l100 w przypadku artykułów nabiałowych) bez prawa żądania dopłaty z tego t}tułu.
Jeżeli brakujący towar nie będzie dowieziony w tym samym dniu, Zamawiający ma prawo
kupió brakujący asortyment w sklepie bądź w hurlowni a fakturą obciązyć Wykonawcę.

4.5 Zamawiający w razie stwierdzenia , że towar zamówiony został dostarczony w większej ilości
niż było w zamówieniu ma prawo odmówić przyjęcia nadwyżki oraz domagać się korygującej
faktury.

4,6 W trakcie realizacji zamówienia zamawiający zastrzega sobie możliwość obniżenia
zamówienia w zależności od zapotrzebowania. Poszczególne ilości asoĄmentów są

wielkościami orientacyjnymi. Zamavliający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu



ilościowego przedmiotu zamówienia maksymalnie o 20%o w każdym asortymencie i w każdej
części zamówienia z prawem do proporcjonalnego zmniejszenia ceny. Wykonawcy nie
przysługują w tej s}tuacji żadne roszczenia $/obec Zamawiającego. Zamawiający
wykorzystuje tutaj prawo opcji w myśl ań.34 ust.5 Pzp, gdzie możliwym największym
zakresem zamówienia są ilości podane w formularzu cenowym.

5. warunki udziału w Dostepowaniu oraz oDis sposobu dokonvwania oceny spelniania tych
warunków

1. W postępowaniu mogą wziąó udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w ań.
24 ust. l pkt 12-23 i ust,5 pkt. ustawy Prawo zamówień publicznych; oraz spełniają określone
przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu składanych nie później niż na dzień
składania ofeń a dotyczą one:

1.1.
wvnika to z odrebnych przepisów
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w Ęm zakesie. Ocena spełniania waruŃu
zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wykonawcy za|. nr 3 do SIWZ

1.2. Svtuacii ekonomicznei lub finansowei
Zamańający nie sta\łia szczegółowego waruŃu w tym zakresie. Ocena spełniania
warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wykonawcy zał. nr 3 do
SIWZ

1.3. Zdolności technicznei lub zawodowei
Zamavliający nie stawia szczegółowego waruŃu w tym zakesie. Ocena spełniania warunku
zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wykonawcy zał. nr 3 do SIWZ

PoDsTAwY WYKLUCZENIA, o IcÓRYcH MoWA w ART. 24 UsT, 5
W zakresie lłykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamlwienia z art.
24 ust. 5 pkt. l ustawy Pzp należy pnedłoĘć:
- posiadany odpis z właściwego Ąestru lub z 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. 5 ustawy Pzp,

ó.W\ KAZ ośwlADCZEŃ LUB DoKUMENTóW. PoTwlERDZAJAcYcH sPEŁNlANlE wARLrNKów
IJDZIAŁU W POSTEPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA
l.W celu przeprowadzenia postępowania wykonawca zobowiązany jest do złożenia wfaz z otertą

następujące dokumenty i oświadczenia:
a. oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - zał. Nr 3 do SIWZ
b. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia

publicznego na podstawie okoliczności, o których mowa w art.24 ust, 1 i art.24 ust.5 ustawy Pzp.-
zał. Nr 4 do SIWZ

Wymienione powyżej oświadczenia oraz zawarte w nich informacje stanowić będą wstępne
potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziafu w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu
z postępowania.
oraz pozo§tałe niezbędne dokumenty, które naleĘ zlożyć wraz z ofertą:

1. l formularz ofeńowy załącznik Nr 1

1.2 fotmularz cenowy- załącznik Nr ża, zń1czntkNr żb
1.3 parafowany projekt umowy- zał. Nr 5

1.4w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do ofeńy zńączone musi być
pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby trprawnione do reprezentacj i
Wykonawcy

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców, oświadczenia
składa kazdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają
potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia w
zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu
oraz braku podstaw wykluczenia.



3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw do lłykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, wjakim powołuje się na ich zasoby-
warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenia doĘczące tych podmiotów.
4. W zakresie braku podstaw do wykluczenia:

oświadczenie wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej. IIl przypadku Wykonawców wspólnie ubiegajqcych się o zamówienie dokument ten
składa każĄ z Wykonawców oddzielnie -załączniknr 6
W przypadku prz;łmleżności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyó wraz z
oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą
nie prowadą do zakłócenia koŃurencji w postępowaniu.

5. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale 6 pkt.4 ppkt. 1-3 SIWZ składają
dokument lub dokumenty wystawione w kĄu, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzaj ące, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6

miesięcy przed upĘwem terminu składania ofeń;
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłbt lub składek na ubezpićczenie społeczne lub

zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na
raĘ zalegĘch płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upł}rryem terminu składania ofeń.

6. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w pkt. 5, zastępuje się je dokumentem
za,wierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym,
administraryjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca
zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania -
wystawione odpowiednio nie wcześniej niż 6 miesięcy przed utrĘwem terminu składania ofert
(odpis z właściwego rejestru) i nie wcześniej niż 3 miesiące przed upĄlrem terminu składania
ofert (dla zaświadczeń).

7. Wykonawca w terminie 3 dni od daty zamieszczęnia na stronie intemetowej informacji, o której
mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp., ptzekże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. l pkt.23.Wraz
ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedłoĘć dowody, że powiązania z innym
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji.

8. W zakesie nie uregulowanym w SIWZ zastosowanie maja przepisy rozporządzenia Ministra
Rozwoju z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jŃich może żądać
Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

9. Jeże|i Wykonawca nie złoży oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. l usta!\y,
lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, lub oświadczenia lub
dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wąpliwości, Zamawiający wezwie do
złożenia, uzupełnienia, poprawienia we wskazanym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta
Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

10. Oświadczenia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacj i
polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22L ustawy Pzp oraz doĘczące
podwykonawców, składane są w oryginale. Dokumenty inne niż oświadczenia składane są
w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodnośó z oryginałem. Poświadczenia za zgodność
z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sluacji
polega łykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego
albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które kżdego z nich doĘczą. Poświadczenie za
zgodnośó z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.

l l. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:
1) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie

zobowiązania;
ż) zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie

zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia;



3) pełnomocnictwo musi wynikaó z umowy lub z innej czynności prawnej, mieó formę pisemną;
fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów;

4) pełnomocnictwo składa się w oryginale lub kopi poświadczonej notarialnie;
jeżeli ofeńa wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (konsorcjum) zostanie
wybrana jako najkorzystniejszą Zamawiający może przed zawarciem umowy żądać
przedstawienia w określonym terminie umowy regulującej współpracę tych wykonawców

7. Informacie o sposobie porozumiewania sie zamawiaiacego z wykonawcami
l. Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim.
2. Wszelkie zawiadomienia, wnioski, oświadczenia i informacje Zamawiający i Wykonawcy

przekazlĄą sobie w formie pisemnej (fax., e-mail, pocźa). Po przekazaniu w dokumentów
każda ze stron niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

3. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający
domniema, iż pismo *ysłane przez Zamawiającego na numer faksu podany przez Wykonawcę
zostało mu doręczone w sposób um ożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.

4. Koresponden cję mvięaną z niniej szym postępowaniem, należy kierowaó na adres:
DomPomocySpołecznejim.ŚwiętegoOjcaPiowDębicy,ul.23Sierpnia3,39-200Dębica

5. W sprawie procedury przetargowej należy porozumiewaó się z panem Stanisławem Skawiński
te1.14 68090710

6. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami

8. Termin nviazania oferta
Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni licząc od daĘ teminu
składania ofert.

9. onis sposobu przvgotowania ofeńv
1. Oferta ma być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Oferta musi spełniać wszystkie warunki zawańe w SIWZ.
3. Oferta wraz z załącznikami musibyć czylelna, sporządzona w języku polskim..
4. Wykonawca składa w ofercie tylko tę część (wraz z innymi zĄcznikami), którego asort}ment

chce dostarczać.
5. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnioną do

reprezentowania Wykonawcy.
6. Jężeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa!ą) na podstawie pełnomocnictwa, to

pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać upoważnienie do podpisania
ofeĄ. Pełnomocnictwo to musi zostaó dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub
kopii poświadczonej za zgodnośó z oryginałem.

7. Dokumenty składające się na ofertę mogą być ńożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej
za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

8. Zaleca się, by kżda zawierająca jakąkolwiek treść strona ofeńy była podpisana lub parafowana
przez Wykonawcę. Każda poprawka w treści ofeĄ, a w szczególności każde przerobienie,
przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc powinny być parafowane
przez Wykonawcę.

9. Zaleca się, aby strony ofeĘ byĘ kolejno ponumerowane, a w treści oferty znajdowała się
informacja o ilości stron.

10. W przypadku, gdy informacj e zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co, do których Wykonawca
zastrzega, że nie mogą byó udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być
oznakowane klauzulą: "Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów usta\ły o zwa\czaniu nieuczciwej konkurencji" i dołączone do ofeńy. Zaleca się, aby
byĘ trwałe, oddzielnie spięte. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w aft.
86 ust, 4 ustawy Pzp. Nie wypełnienie tego punktu nie będzie skutkować odrzuceniem ofeĄ.
Zamavliający zaś przyjmuje, iż informacje podane w treści ofeĘ może ujawnić na podstawie art.
96 ust.3 ustawy Pzp.

l 1. Wykonawca ponosi wszystkie koszĘ związane z przygotowaniem i złożeniem ofeĘ.



lż. Złożenie więcej niż jednej ofeńy na jedną częśó zamówienia lub złożenie ofeĄ zawierającej
propoz,ycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.

13. Oferta powinra być ńożona w sposób uniemożliwiający jej prąpadkowe otwarcie. Jeżeli oferta
zostanie złoźona w inny sposób niż wyżej opisany, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za
nieprawidłowe skierowanie, przedwczesne lub przypadkowe otwarcie oferty.

14. Zgodnie z ut. 84 ust. 1 ustawy Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofeń
zmienić lub wycofać ofertę.

15. Zmiany do ofeńy należy umieścić w oddzielnej, zaklejonej i nienaruszonej kopercie z dopiskiem
"ZMIANA". Na kopercie musi znajdowaó się nazwa Wykonawcy, dokładny adres i numer
telefonu Wykonawcy (dopuszcza się odcisk pieczęci),

16. Wykonawca nie może wycofać ofeńy i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu
składania ofert.

17. Ofeńę naleĘ ńoĄó w zaklejonej, nienaruszonej kopercie z napisem ,,Doslawa mleka i śmietany
oruz artykałów nabiałowych do DPS" oraz nazwą, dokładnym adresem i numerami telefonów
Wykonawcy (dopuszcza się czlelny odcisk pieczęci).

10. Mióisce oraz termin sldadania i otwarcia ofert
1. Zamkniętą (zaklejoną) kopertę, zawieĄącą ofertę ze wszystkimi załącznikami naleĘ złoĘć

w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej w Dębicy do dnia 08.12.2020 r. do godz. 1l @;

2. Otwarcie ofert nasĘpi w siedzibie Zamawiającego, w dniu: 08.12.2018r. o godz.ll§
3. Otlvarcie ofer1 jest jawne.

4 . Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania

5. Koperta winnabyó ozlaczona:
Nazwa i adres

Wykonawcy
Dom Pomocy Społecznej

im. Świętego Ojca Pio w Dębicy
u|.23 Sierpina 3, 39-200 Dębica

..Dostawa mleka i śmietanv oraz artvkułów nabiałowvch
do DPS "

l1. opis sposobu obliczenia cenv
1. Sposób obliczenia ceny:

a) Cenę oferty naleĘ obliczyć zwykorzystaniem załączonego wzoru formularza cenowego
(załącznik Nr 2a, 2b), który obejmuje:

- cenęjednostkową netto za lkg, 1L lub sztukę,
- wartość zamówienia netto poszczególnych produktów,
- podatek od towarów i usługNATl w wyrŁeniu procentowym,
- wartość zamówienia brutto poszczególnych produktów,
- zsumowana wańośó ofeĘ netto w poszczególnych częściach zamówienią
- zsumowana wańośó oferty brutto w poszczególnych częściach zamówienia.

b) Tak obliczoną cenę przedstawiającą wartość brutto dostawy należy przenieść do formularza
ofertowego (załącznik rrr l) do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

c) Wymaga się podaniajednej ceny na każdy artykuł w przeliczeniu na podanąjednostkę miary.
2. Podana w ofercie cena netto i brutto jest ostateczna i nie podlega negocjacjom.

12. onis krvteńów ocenv ofert
1. Oceny ofeń będzie dokonyrvała komisja DPS w Dębicy. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty

spośród ofeń niepodlegających odrzuceniu będą stosowane niżej podane krleria
cena oferĘ - waga punktowa 100 pkt



Ocena będzie dokonywana wg skali punktowej, przy założeniu, że maks. punktacja wynosi 100 pkt.
Ocenie podlega cena brutto wynikająca ze zsumowania wszystkich pozycji w formularzu cenowym.
Punkty przyznaje się w skali od 1-100 w następujący sposób:

- oferta z najniższą cena otrzyma 100 pkt.
- pozostałe oferty są punktowane wedle następującej formuĘ ( z / y) x 100
- gdzie 7 = najniższa cena, a y: cena ocenianej oferty

13. Informacie o formalnościach. iakie powinny zostać dopełnione po rrryborze ofeńv w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Zamav,ńający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadać zasadom

określonym w Prawie Zamówień Publicznych, specyfikacji istotnych warunków zamówienia

2, Zawarc},e umowy nastąpi po rłyborze najkorzystniejszej ofeĘ w terminie okeślonym
w arl.94 ustawy pzp, jednak nie później niż przed upływem terminu związania ofeńą.

3. Jeże|i Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego, Zamawialący wybierze ofeńę najkorzystniejszą spośród
pozostałych ofeń, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.

14. ogó|ne warunki umowy w sorawie zamówienia nublicznego
1. Załącznikiem do specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest projekt umoły (zał. Nr 5), z

którym Wykonawca powinien się zapoznaó-

2. Zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego co do zakesu zadania, ceny i terminu
może nastąpić na umotywowany pisemny wniosek jednej ze stron umowy po uzyskaniu
zgody drugiej strony w formie aneksu z zachowaniem formy pisemnej w następujących
plzypadkach:
a. zaistnienią po zawarciu umowy, przypadku siły wyższej, przez którą należy rozumieć

zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej strony więzi prawnej: o charakterze niezależnym od
stron, którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy, którego nie można
uniknąć, ani któremu nie mogĘ zapobiec przy zachowaniu należlĄej stamnności, któĘ nie
można przypisać drugiej stron ie.

Za sIłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważaó się będzie w szczególności: powódź,
pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, dziŃania wojenne,
nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii
elektrycznej, promieniowanie lub skażenia,

b. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na
realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron

c. zaistnienia okoliczności |eżących po stronie Zamawiającego, w szczególności
spowodowanych sluacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami
organizacyjnymi bądź okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia
w chwili zawarcia umowy

d. gdy spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami, albo groziłoby
wykonawcy rźącą straą w rozumieniu art. 357 Kodeksu Cyrvilnego

e, Zamautiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości przedmiotu umowy o 20o% w
każdym asortymencie i w każdej części zamówienia z prawem do proporcjonalnego
zmniejszenia ceny. Wykonawcy nie przysługują w tej slfuacji żadne roszczenia wobec
Zamawiającego. Zamawiający wykorzystuje tutaj prawo opcji w myśl ań.34 ust 5 pzp, gdzie
możliwym największym zakresem zamówienia są ilości podane w formularżu ofertowym.

f. Wystąpienie przesłanek o których mowa w art,l44 ust.l pkt 3) w sytuacji, gdy
zwiększyłaby się znacznie ilość mieszkańców w DPS

3. W prrypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia Zamawiający
może żądaó przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej

współpracę tych Wykonawców.



4. Podpisanie umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego w wyznaczonym terminie.

15. pouczenie o środkach ochronv prawnei przysluEuiacych wvkonawcy w toku oostepowania
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość jest mniejsza niż kwoty
okeślone w przepisach wydanych na podstawie Ań.1l ust.8 Ustawy z dnia 29 stycznia ż004 (rj.
Dz.IJ. z2019 r, poz. 1843). Wykonawcy przysługuje prawo do odwołania.
odwołanie można wnieść w terminach określonych w ań. 180 ustawy prawo zamówień publicznych.

1ó. opis części zamówienia. ieżeli zamawiaiacv dopuszcza skladanie ofeń cześciołrych
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych - opis poszczególnych części jest

wyszczególniony w Formularzu cenowym.
zarnaviający indywidualnie będzie rozpatrywał ofeĘ na poszczególne części zamówienia:

Część 1 - zlłącznik Nr 2a, Część ż - załącznik Nr 2b. Możliwyn jest, więc wybór ofeń w
poszczególnych częściach składany ch przez różnych oferentów.
17. Informacia o przewidvwanvch zamówieniach uzupełniaiacych
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełnĘącego polegającego na zasadach

określonych w art.67 ust.l pkt.7 ustawy prawo zamówień publicznych.
18. Informacia ó zamiarze zawarcia umowy ramowei
Zamalviający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

l9. lnformacia o zamiarze ustanowienia dvnamicznego svstemu zakupów
Zamawiający nle przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,

20. Informacia o orzewidłrłanym ł"yborze naikorzvstnieiszei oferĘ z zastosowaniem aukcii
elektronicznei

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej
21.Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.
Zgodnie z art. 13 ust. 1, i2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) ż01616'19 z dnia 27

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób ftzycnrych w związkl z przetv,larzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrekĘwy 95/46lWE (ogólne

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.ż016, Ńr. l), dalej ,,RODO",
informuję, że:

} administratorem Pani/Pana danych osobowych jest DOM POMOCY SPOŁECZNEJ im.
Świętego Ojca Pio w Dębicy, reprezentowany przez Dyrektora, z siedzibą: 39-200 Dębica ul.
23 Sierpnia 3

} inspektorem ochrony danych osobowych w DOM POMOCY SPOŁECZNEJ im. Swiętego
Ojca Pio w Dębicy, 39-200 Dębica ul. 23 Sierpnia 3, e-mail: iodo@dpsdebica.pl

} Pani/Pana dane osobowe przetwarzale będą na podstawie ar1. 6 ust. 1 lit. c RoDo w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicmego w ramach niniejszego
zamówienia prowadzonym w łybie zapytania o cenP

} odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ań. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29

stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), da|ej

,,ustawa Pzp";
} Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art.97 ust. i ustawy Pzp, przez

okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, ajeżeli czas trwania
umowy przekoczy 4 lata, okres przechowywania obejmuje caĘ czas trwania umowy;

} obowiązek po dania przezPani{Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących
jest wymogiem ustawowym okeślonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania okeślonych
danych wynikają z ustawy Pzp;

} w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

} posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana

dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;



- na podstawie art. 18 RODO prawo ądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana doĘczących narusza przepisy
RODO;

} nie przysługuje Pani/Panu:
- w związkll z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o któryłn mo] a w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani,{Pana danych osobowych jest art. 6 ust. i lit. c
RoDo.

Załączniki do SIWZ :

1. Formularz ofeńowy -Załącznik Nr l
2. Formularz cenowy- Załącznik Nr ża, ZałącznkNr 2 b
3. Oświadczenie Wykonawcy (o spełnieniu warunków udziału w postępowanĘ - ZŃącznikNr 3
4. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia- Załącznik Nr 4 do SIWZ
5. Projekt umowy - Załącznik Nr 5
6. oświadczenie wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy

kapitŃowej - Zńącznik nr 6

DYREKToR
Domu Pomocy spolecznej
in. swi€te8o_ojca Pio |ł Dębicy
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