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Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów spożywczych – Dom Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku

I INFORMACJE
1. Zamawiający 2. Adres Zamawiającego

OGÓLNE

Dom Pomocy Społecznej Nr1
ul. Stryjewskiego 23 84-300 Lębork

2. Tryb udzielenia zamówienia - przetarg nieograniczony.
Podstawa prawna - art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r.
poz. 2254
Wykonawca winien zapoznać się dokładnie z treścią specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentacji firmy. Wszystkie
podpisy złożone w ofercie winny być opatrzone pieczątką imienną osoby składającej podpis
celem jej identyfikacji.
Każdy Wykonawca zaproponuje tylko jedną cenę, której nie może zmienić.
II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do Domu
Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku
z podziałem na dziewięć części od 01 lutego 2016r. do 31 stycznia 2017r.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
1.Każdy z Wykonawców może złożyć ofertę na całość zamówienia lub na dowolnie
wybraną/e część/ci zamówienia.
2.Dla każdej z części zamówienia Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę , oraz inne
dokumenty określone w SIWZ.
3.Złożenie większej ilości ofert na daną część zamówienia przez jednego Wykonawcę
spowoduje odrzucenie wszystkich jego ofert na tą część zamówienia.
4.Każda oferta będzie oceniana odrębnie dla każdej części zamówienia, dla której została
złożona
I CZĘŚĆ: Jaja kurze konsumpcyjne
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03142500-3
II CZĘŚĆ: Warzywa i owoce oraz kapusta i ogórki kiszone
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03200000-2 15331000-1
III CZĘŚĆ: Ryby świeże, solone, wędzone i mrożone
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15220000-6
IV CZĘŚĆ: Mięso świeże wieprzowe, podroby i kości wieprzowe
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15100000-9
V CZĘŚĆ: Mięso świeże i podroby drobiowe
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15100000-9
VI CZĘŚĆ: Wędliny wieprzowe i drobiowe
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15100000-9
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VII CZĘŚĆ: Nabiał i przetwory mleczarskie
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15500000-3, 15400000-2
VIII CZĘŚĆ: Wyroby piekarskie i ciastkarskie( pieczywo i wyroby cukiernicze świeże)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15810000-9
IX CZĘŚĆ: Różne artykuły spożywcze: produkty przemiału ziarna, tłuszcze roślinne,
wyroby ciastkarskie i przyprawy sypkie, owoce i warzywa przetworzone, napoje itp.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15300000-1, 15400000-2, 15600000-4, 15800000-6
III WARUNKI PŁATNOŚCI
Zapłata za dostarczony towar będzie następowała przelewem w ciągu 30 dni od dnia
dostarczenia faktury.
W przypadku braku środków finansowych termin płatności może ulec przesunięciu
po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy.
W ofercie proszę podać ceny netto i brutto.
IV TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA
1.Termin: od dnia 01 lutego 2016r. do 31 stycznia 2017r.
2.Miejsce: - Dom Pomocy Społecznej Nr1 ul. Stryjewskiego 23 84-300 Lębork
V SPOSÓB REALIZACJI ZAMÓWIENIA
1.Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia na własny koszt
i własnym transportem do siedziby Zamawiającego na adres Dom Pomocy Społecznej Nr 1
w terminie ustalonym telefonicznie lub faksem przez Zamawiającego.
2.Wykonawca musi wykazywać dyspozycyjność w każdym dniu roboczym. Zamawiający nie
będzie dostosowywał terminów dostaw do możliwości logistycznych i dystrybucyjnych
Wykonawcy.
3.Koszty przewozu, opakowania, ubezpieczenia na czas przewozu i rozładunku
w siedzibie Zamawiającego ponosi Wykonawca.
4.Miejscem przyjęcia towaru jest Dom Pomocy Społecznej Nr 1 w
Lęborku
ul. Stryjewskiego 23
5.Po dostarczeniu zamówienia pracownik magazynu sprawdzi towar pod względem
ilościowym i jakościowym w obecności Wykonawcy bądź osoby przez niego uprawnionej
do wykonania tej czynności. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru towaru niezgodności
ze złożonym zamówieniem, braku ilościowego, wady jakościowej lub innej,
dyskwalifikującej dostawę, Zamawiający odmówi przyjęcia zakwestionowanej partii towaru
i zażąda wymiany towaru na wolny od wad oraz zgodny ze złożonym zamówieniem.
Wykonawca ma obowiązek w ciągu 24 godzin dokonać wymiany towaru na zgodny
z pierwotnym zamówieniem pod względem ilości i jakości oraz wolny od wad. Wymiana
odbędzie się na koszt Wykonawcy. Faktury korygujące Zamawiający będzie odsyłał
do Wykonawcy na jego koszt.
6.Przypadek 3- krotnej reklamacji lub brak towaru, na podstawie wcześniej przyjętego
zamówienia, Zamawiający może potraktować jako podstawę do rozwiązania umowy.
6.Dostarczana żywność musi być świeża z odpowiednim terminem przydatności
do spożycia wg obowiązujących norm.
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7.Do każdej partii dostarczonego towaru powinna być dołączona faktura zawierająca nazwę
towaru, cenę i wagę.
Zamawiający zaznacza, iż podane ilości mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu wg
faktycznych potrzeb Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ilościowej
zmiany poszczególnych asortymentów do wysokości całkowitej wartości zamówienia
określonego umową.
I CZĘŚĆ: Jaja kurze konsumpcyjne świeże
1.Realizacja zamówienia obejmuje terminowe dostawy jaj kurzych konsumpcyjnych
świeżych w godzinach od 700 do 800 od poniedziałku do piątku.
2.Wykonawca musi wykazywać dyspozycyjność w każdym dniu roboczym. Zamawiający nie
będzie dostosowywał terminów dostaw do możliwości logistycznych i dystrybucyjnych
Wykonawcy.
3.Wykonawca zobowiązuje się do zachowania odpowiednich warunków transportu
dostarczonego towaru.
4.Dostarczony towar musi być klasy A, o wadze 53-63 g (klasa wagowa M), świeży, czysty
w nienaruszonej skorupce, z co najmniej 14 dniowym terminem ważności, pakowane
w wytłaczanki po 30 szt.
5.Wraz z każdorazowym dostarczeniem towaru Wykonawca ma obowiązek dostarczenia
handlowego dokumentu identyfikacyjnego.
II CZĘŚĆ: Warzywa i owoce oraz kapusta i ogórki kiszone
1.Realizacja zamówienia obejmuje terminowe dostawy warzyw i owoców świeżych oraz
kapusty i ogórków kiszonych w godzinach 700 do 800 od poniedziałku do piątku.
2.Wykonawca musi wykazywać dyspozycyjność w każdym dniu roboczym. Zamawiający nie
będzie dostosowywał terminów dostaw do możliwości logistycznych i dystrybucyjnych
Wykonawcy.
3.Wykonawca zobowiązuje się do zachowania odpowiednich warunków transportu
dostarczonego towaru.
4.Dostarczony towar musi być I gatunku, świeży odpowiedniej jakości, bez objawów chorób,
pleśni, nie uszkodzony bez obcych zapachów, posiadać nienaruszone cechy pierwotnego
opakowania, mający odpowiedni termin ważności do spożycia podany na opakowaniu.
III CZĘŚĆ: Ryby świeże, solone, wędzone i mrożone
1.Realizacja zamówienia obejmuje terminowe dostawy ryb świeżych, solonych, wędzonych
i mrożonych w godzinach 700 do 800 od poniedziałku do piątku.
2.Wykonawca musi wykazywać dyspozycyjność w każdym dniu roboczym. Zamawiający nie
będzie dostosowywał terminów dostaw do możliwości logistycznych i dystrybucyjnych
Wykonawcy.
3.Wykonawca zobowiązuje się do zachowania odpowiednich warunków transportu
dostarczonego towaru, do zachowania ciągu chłodniczego.
4.Dostarczony towar musi być I gatunku, świeży, odpowiedniej jakości, dostarczony
w czystych nie uszkodzonych opakowaniach, oznakowany odpowiednią etykietą zawierającą
następujące dane: nazwa środka spożywczego, wykaz składników występujących w środku
spożywczym, nazwa producenta, waga, termin przydatności do spożycia.
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5.Wraz z każdorazowym dostarczeniem towaru Wykonawca ma obowiązek dostarczenia
handlowego dokumentu identyfikacyjnego.
IV CZĘŚĆ: Mięso świeże wieprzowe, podroby i kości wieprzowe
1.Realizacja zamówienia obejmuje terminowe dostawy świeżego mięsa, podrobów i kości
wieprzowych w godzinach 700 do 800 od poniedziałku do piątku.
2.Wykonawca musi wykazywać dyspozycyjność w każdym dniu roboczym. Zamawiający nie
będzie dostosowywał terminów dostaw do możliwości logistycznych i dystrybucyjnych
Wykonawcy.
3.Wykonawca zobowiązuje się do zachowania odpowiednich warunków transportu
dostarczonego towaru, do zachowania ciągu chłodniczego.
4.Dostarczony towar musi być I gatunku, świeży bez śladów zanieczyszczeń ciałami obcymi,
dobrze wykrwawiony, konsystencja - jędrna, elastyczna, smak i zapach – swoisty,
charakterystyczny dla mięsa, bez oznak zaparzenia i zepsucia, barwa – od jasnoczerwonej do
ciemnoczerwonej, mięso badane przez lekarza weterynarii – zdatne do spożycia, ze sztuk
zdrowych, nie pochodzące z knurów i loch, oznakowane etykietą zawierającą termin
przydatności do spożycia nie krótszy niż 2 dni
5.Wraz z każdorazowym dostarczeniem towaru Wykonawca ma obowiązek dostarczenia
handlowego dokumentu identyfikacyjnego.
V CZĘŚĆ: Mięso świeże i podroby drobiowe
1.Realizacja zamówienia obejmuje terminowe dostawy świeżego mięsa i podroby drobiowe
w godzinach 700 do 800 od poniedziałku do piątku.
2.Wykonawca musi wykazywać dyspozycyjność w każdym dniu roboczym. Zamawiający nie
będzie dostosowywał terminów dostaw do możliwości logistycznych i dystrybucyjnych
Wykonawcy.
3.Wykonawca zobowiązuje się do zachowania odpowiednich warunków transportu
dostarczonego towaru, do zachowania ciągu chłodniczego.
4.Dostarczony towar musi być I gatunku, mięso nieuszkodzone bez wylewów krwawych,
zapach naturalny, charakterystyczny dla mięsa drobiowego, niedopuszczalny zapach obcy,
zapach świadczący o procesach rozkłady mięsa przez drobnoustroje oraz zapach zjełczałego
tłuszczu, oznakowany etykietą zawierającą termin przydatności do spożycia nie krótszy niż
2 dni
5.Wykonawca gwarantuje, że mięso jest każdorazowo badane, a na żądanie Zamawiającego
przedstawi stosowne zaświadczenie lekarza weterynarii.
6.Wraz z każdorazowym dostarczeniem towaru Wykonawca ma obowiązek dostarczenia
handlowego dokumentu identyfikacji.
VI CZĘŚĆ: Wędliny wieprzowe i drobiowe
1.Realizacja zamówienia obejmuje terminowe dostawy wędlin wieprzowych i drobiowych
w godzinach od 700 do 800 od poniedziałku do piątku.
2.Wykonawca musi wykazywać dyspozycyjność w każdym dniu roboczym. Zamawiający nie
będzie dostosowywał terminów dostaw do możliwości logistycznych i dystrybucyjnych
Wykonawcy.
3.Wykonawca zobowiązuje się do zachowania odpowiednich warunków transportu
dostarczonego towaru tj. do zachowania ciągu chłodniczego tj. przechowywania i transportu
wyrobów w urządzeniach chłodniczych spełniających warunki techniczne.
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4.Dostarczony towar musi być gatunku I, świeży, odpowiedniej jakości, dopuszczony do
obrotu zgodnie z obowiązującymi normami i atestami, posiadać nienaruszalne cechy
pierwotnego opakowania, oznakowany etykietą zawierającą następujące dane: nazwa środka
spożywczego, wykaz składników występujących w środku spożywczym, nazwa producenta,
waga, termin przydatności do spożycia, nie krótszy niż 7 dni.
VII CZĘŚĆ: Nabiał i przetwory mleczarskie
1.Realizacja zamówienia obejmuje terminowe dostawy nabiału i przetworów mleczarskich
w godzinach od 700 do 715 od poniedziałku do piątku.
2.Wykonawca musi wykazywać dyspozycyjność w każdym dniu roboczym. Zamawiający nie
będzie dostosowywał terminów dostaw do możliwości logistycznych i dystrybucyjnych
Wykonawcy.
3.Wykonawca zobowiązuje się do zachowania odpowiednich warunków transportu
dostarczonego towaru tj. do zachowania ciągu chłodniczego tj. przechowywania i transportu
wyrobów w urządzeniach chłodniczych spełniających warunki techniczne.
4.Dostarczony towar musi być I gatunku, świeży, odpowiedniej jakości, dopuszczony do
obrotu zgodnie z obowiązującymi normami i atestami, posiadać nienaruszalne cechy
pierwotnego opakowania ( worki foliowe czyste, nienaruszone), mający odpowiedni termin
ważności do spożycia podany na opakowaniu, oznakowany etykietą zawierającą następujące
dane: nazwa środka spożywczego, wykaz składników, waga, termin przydatności do
spożycia, nazwa producenta.
VIII CZĘŚĆ: Wyroby piekarskie i ciastkarskie ( pieczywo i wyroby cukiernicze świeże)
1.Realizacja zamówienia obejmuje terminowe dostawy pieczywa i wyrobów ciastkarskich
w godzinach od 700 do 715 od poniedziałku do soboty.
2.Wykonawca musi wykazywać dyspozycyjność w każdym dniu roboczym. Zamawiający nie
będzie dostosowywał terminów dostaw do możliwości logistycznych i dystrybucyjnych
Wykonawcy.
3.Wykonawca zobowiązuje się do zachowania odpowiednich warunków transportu
dostarczonego towaru.
4.Dostarczony towar musi być I gatunku, świeży, odpowiedniej jakości, pieczywo nie
kruszące się, dopieczone, posiadać nienaruszone cechy pierwotnego opakowania,
oznakowany etykietą zawierającą następujące dane: nazwa produktu, waga, wykaz
składników, nazwa producenta, termin przydatności do spożycia.
IX CZĘŚĆ: Różne artykuły spożywcze: produkty przemiału ziarna, tłuszcze roślinne,
wyroby ciastkarskie, przyprawy sypkie, owoce i warzywa przetworzone, napoje itp.
1.Realizacja zamówienia obejmuje terminowe dostawy różnych artykułów spożywczych
w godzinach od 700 do 1200 od poniedziałku do piątku.
2.Wykonawca musi wykazywać dyspozycyjność w każdym dniu roboczym. Zamawiający nie
będzie dostosowywał terminów dostaw do możliwości logistycznych i dystrybucyjnych
Wykonawcy.
3.Wykonawca zobowiązuje się do zachowania odpowiednich warunków transportu
dostarczonego towaru.
4.Zamawiający wymaga, aby dostarczone produkty w dniu dostawy posiadały termin
przydatności do spożycia nie krótszy niż 3 miesiące.
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5.Dostarczony towar musi być I gatunku, świeży, odpowiedniej jakości, dostarczony
w czystych nie uszkodzonych opakowaniach ( słoiki bez zarysowań, pęknięć, wypukłości
zakrętek, puszki bez bombażu), posiadać nienaruszalne cechy pierwotnego opakowania,
mieć odpowiedni termin ważności do spożycia podany na opakowaniu, być oznakowany
etykietą zawierająca następujące dane: nazwa środka spożywczego, waga, wykaz składników
występujących w środku spożywczym, nazwa producenta, termin przydatności do spożycia.
V OPIS KRYTERIÓW I SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA
WARUNKÓW WYMAGANYCH OD WYKONAWCÓW
Warunki przystąpienia do postępowania :
1.O udzielanie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
• posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania tych uprawnień
• posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
• dysponują potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia
• dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
• znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia
• nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na mocy
art.24 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych
2. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert ważnych
i nie podlegających odrzuceniu
3. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana
na podstawie wymaganych oświadczeń według formuły: spełnia - nie spełnia.
VI INFORMACJĄ O DOKUMENTACH , JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
OFERENCI W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WYMAGANYCH
WARUNKÓW
1.Dla udokumentowania spełnienia wymaganych warunków oraz uznania formalnej
poprawności należy dołączyć:
• Oświadczenie potwierdzające, że oferowane artykuły są dopuszczone do obrotu
na terenie Polski zgodnie z ustawą o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia
oraz, że Wykonawca posiada system HCCP lub rozpoczął wdrażanie systemu HCCP
w Zakładzie Załącznik Nr 2
• Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie
publiczne na podstawie art. 22 Ust 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych i nie
podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 tejże ustawy
Załącznik Nr 3
• W przypadku gdy Wykonawca zamierza zatrudnić podwykonawców, do oferty musi
dołączyć oświadczenia o zakresie zadań przewidywanych do powierzenia
podwykonawcom.
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UWAGA
SPOWODUJE
BRAK JAKIEGOKOLWIEK Z WW.
OŚWIADCZEŃ
WYKLUCZENIE WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA ( ART. 24 UST.2 PKT 3
USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH)
VII FORMA PRZYGOTOWANIA I SKŁADANIA OFERT
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
1.Każdy z Wykonawców może złożyć ofertę na całość zamówienia lub na dowolnie
wybraną/e część/ci zamówienia.
2.Dla każdej z części zamówienia Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, oraz inne
dokumenty określone w SIWZ.
3.Każda oferta będzie oceniana odrębnie dla każdej części zamówienia, dla której została
złożona.
4.Ofertę proszę złożyć na załączonych drukach, wypełniając je pismem czytelnym.
5.Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy sporządzić w języku polskim.
Każdy dokument należy sygnować oryginalnym podpisem osoby upoważnionej
do reprezentowania firmy na zewnątrz.
6.Wszelkie poprawki lub zmiany w ofercie winny być podpisane własnoręcznie przez
osobę podpisującą ofertę.
7.Zaleca się, aby strony były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane.
W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron.
8.Ceny produktów podane w formularzu ofertowym muszą być podane z dokładnością dwóch
miejsc po przecinku.
9.Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący
zachowanie poufności jej treści, zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia
w następujący sposób:
Dom Pomocy Społecznej Nr 1
ul. Stryjewskiego 23
84 – 300 Lębork
Przetarg nieograniczony na dostawę ………………………………………………………
…………………………………………………………..do Domu Pomocy Społecznej Nr 1
w Lęborku część……………………………

Nie otwierać przed dniem 19 stycznia 2016r. godz. 905
9.Koperta z dokumentacją ofertową może być dostarczona Zamawiającemu:
drogą pocztową, listem poleconym, przez doręczyciela
lub
przez
Wykonawcę.
Dostawa i przygotowanie dokumentacji przetargowej następuje na koszt Wykonawcy.
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VIII KOMPLETNA OFERTA WYKONAWCY MUSI ZAWIERAĆ
Zaparafowany formularz oferty
Załącznik Nr 1
Oświadczenie dotyczące posiadania lub wdrażania systemu HCCP
Załącznik Nr 2
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na
podstawie art. 22 ustawy PZP oraz o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania
o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 PZP
Załącznik Nr3
W przypadku gdy Wykonawca zamierza zatrudnić podwykonawców, do oferty musi
dołączyć oświadczenia o zakresie zadań przewidywanych do powierzenia
podwykonawcom.
IX MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1.Ofertę
należy złożyć w
nieprzejrzystym opakowaniu ( zamkniętej
kopercie)
w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie lub przesłać na adres Zamawiającego
Dom Pomocy Społecznej Nr 1
ul. Stryjewskiego 23
84 – 300 Lębork
do dnia 19 stycznia 2016r. do godziny 900
Oferty złożone po terminie będą zwrócone Wykonawcom.
X OCENA OFERTY
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami;
1.Kryterium oceny ofert - jedynym kryterium jest cena
2.Cena ( sposób obliczania punktacji )
Najniższa cena uzyskuje 100 p k t
Ilość punktów za cenę danej oferty obliczamy wg wzoru
cena najniższa
------------------------------- X 100
X
X = cena danego Wykonawcy
XI MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

Otwarcie ofert odbędzie się dnia 19 stycznia 2016r o godzinie 905 w DPS
Nr 1 w Lęborku pokój Nr 111

XII TERMIN, DO KTÓREGO WYKONAWCA BĘDZIE ZWIĄZANY ZŁOŻONĄ
OFERTĄ.
Okres związania ofertą wynosi 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
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XIII INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA OFERT I OCENY OFERT
1.Otwarcie ofert jest jawne ma charakter publiczny i odbywa się z udziałem
Wykonawców.
2.Bezpośrednio przed otwarciem Zamawiający podaje kwotę jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.
3.Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy firmy oraz adresy Wykonawców,
a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności
zawarte w ofertach.
4.W toku badania ofert Zamawiający dokona sprawdzenia czy oferty są ważne i nie
podlegają odrzuceniu.
5. Ocenie według kryterium zostaną poddane jedynie oferty nie odrzucone – ważne.
6. O wyborze oferty Zamawiający zawiadamia niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali
się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 92 Ustawy PZP
7.Zamawiający powiadomi o wyniku przetargu zamieszczając ogłoszenie w miejscu
siedzibie
oraz
na
stronie
internetowej
publicznie
dostępnym w swojej
www.lebork.dps.pl dps1lebork.mojbip.pl
Ogłoszenie o udzielenie zamówienia ukaże
się na stronie BZP http: www.portal.uzp.gov.pl
8.Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy
Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta otrzymała w kolejności
najwyższą ilość punktów.
XIV
PRZEDSTAWICIELE
ZAMAWIAJĄCEGO
UPRAWNIENI
DO
BEZPOŚREDNIEGO KOMUNIKOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
Pracownikami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami
i udzielania wyjaśnień w godz. od 7.00 do godz.15.00 od poniedziałku do piątku są:
Elżbieta Gołąbek telefon 59 8624-200, 59 8624-201 - wew. 45,
Hanna Jakubowska wew. 30,
Jolanta Okrój wew. 43.
2.Forma przekazywania dokumentów.
Zamawiający żąda, zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, aby
Wykonawca niezwłocznie potwierdził fakt otrzymania, drogą elektroniczną lub faksem,
korespondencji wysłanej przez Zamawiającego.
XV POUCZENIE O ŚRODKACH ODWOŁAWCZYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Odwołanie przysługuje Wykonawcy na zasadach określonych w art.180-198 ustawy Prawo
zamówień publicznych
XVI OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
Zamawiający przewiduje składanie ofert częściowych.
XVII UMOWA RAMOWA
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
XVIII ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających .
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XIX DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW
Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
XX OFERTY WARIANTOWE
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
XXI WADIUM
Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.
XXII AUKCJA ELEKTRONICZNA
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty
z zastosowaniem aukcji
elektronicznej
XXIII KOSZTY UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu
XXIV ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ
Załączniki składające się na integralną całość Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia:
Formularz Oferty
- Załącznik Nr 1
Oświadczenie dotyczące posiadania lub wdrażania systemu HCCP - Załącznik Nr 2
Oświadczenie o spełnieniu warunków i udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na
podstawie art.22 ustawy PZP i nie podleganiu wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne
na podstawie art.24 PZP
- Załącznik Nr 3
Projekt umowy
- Załącznik Nr 4

