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 Dom Pomocy Społecznej Nr 2 

41-200 Sosnowiec 

ul .Jagiellońska 2 

     OGŁOSZENIE  O  ZAMÓWIENIU 

    

Zamieszczanie ogłoszenia :  obowiązkowe 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego 

 

SEKCJA  I: ZAMAWIAJĄCY 

I.1)NAZWA  I ADRES: 

Nazwa: Dom Pomocy Społecznej Nr 2  

Adres :  41-200 Sosnowiec, ul. Jagiellońska 2 

Tel.  Fax :  32-292 32 39  lub 32-292 41 01 

Adres strony internetowej:     www.dpsnr2.pl 

I.2)  RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO :  

Inny: Jednostka budżetowa samorządowa 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA; 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  

Dostawa żywności na potrzeby Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Sosnowcu, ul. Jagiellońska 2                
Zamówienie publiczne nr DPS/ZP/01/2015. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:   Dostawy 

II.1.3)  Przed  wszczęciem  postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog 
techniczny:      nie 

II.1.4)Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest  dostawa żywności na potrzeby  Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w 
Sosnowcu, ul. Jagiellońska 2  na  1 pakiet(części) tj.: 

Pakiet  nr 1 - Warzywa i owoce świeże                                                                                                                    

Zamówienie obejmuje dostawę żywności  w  w/wymienionym  asortymencie w ilościach  
szacunkowych wskazanych w formularzu   „Szczegółowy  opis przedmiotu zamówienia-Zestawienie”  
stanowiącym  załącznik  nr 1 w  pakiecie   nr 1  do  SIWZ.                                                    

Zamówienie publiczne o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie 
art.11 ust. 8 ustawy  pzp. 

II.1.5) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających :  nie 

II.1.6) Wspólny słownik zamówień (CPV) :  

Główny przedmiot : 15 00 00 00-8 , 
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Dodatkowe przedmioty :    15300000-1, 15331100-8,  

II.1.7)Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:  nie 

II.1.8)Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie 

II.2)CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Okres w miesiącach lub  data 
Zakończenia:  31.12.2015r. 

SEKCJA  III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, 
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 
III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

III.2) ZALICZKI 

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:  nie  

III.3)WARUNKI UDZIAŁU  W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW. 

Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia ,że Wykonawca spełnia  warunki wymagane 

art. 22 ust. 1 ustawy ( załącznik nr 2 do SIWZ). 

III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania. 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku  - Zamawiający nie stawia szczególnych 
wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez 
złożenie oświadczenia. 

III.3.2) Wiedza i doświadczenie. 

Opis sposobu dokonywania ocen spełniania tego warunku  – Zamawiający nie stawia szczególnych 
wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez 
złożenie oświadczenia. 

III.3.3) Potencjał techniczny  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku –  Zamawiający nie stawia szczególnych 
wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez 
złożenie oświadczenia. 

III.3.4)  Osoby zdolne do wykonania zamówienia. 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku- Zamawiający nie stawia szczególnych 
wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez 
złożenie oświadczenia. 

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku  - Zamawiający nie stawia szczególnych 
wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez 
złożenie oświadczenia. 

 

 

 



3 
 

III.4)INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 

DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA 

WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE  ART. 24 UST.1 USTAWY. 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa 

w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w 

postępowaniu, należy  przedłożyć:   - nie wymagane. 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 

ustawy, należy przedłożyć: 

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - zał. Nr 3 do SIWZ 

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w 

postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części 

zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym 

dla wykonawcy, określonym w pkt.III.4.2. 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę  lub miejsce 

zamieszkania potwierdzający, że: 

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości- wystawiony nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 

III.4.4.) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 

16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie 

należy do grupy kapitałowej. – zał. Nr 4 do SIWZ. 

 

III.6).INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt.III.4) albo wpkt.III.5) 
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 Wypełniony formularz ofertowy wg. wzoru stanowiącego zał. nr 1a do SIWZ. 

 Wypełniony formularz cenowy tj. zał. Nr 1 - Szczegółowy Opis Przedmiotu 

Zamówienia -odpowiednio do pakietu nr „1”. 

 Pełnomocnictwo podmiotów występujących wspólnie(jeżeli dotyczy), 

 W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy PZP –

oświadczenie wg. wzoru na zał. Nr 2 do SIWZ. 

III.7)Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla 

wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:  

nie 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1)  TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb  udzielenia zamówienia:  przetarg  nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1)Kryteria oceny ofert:     cena   

        Najniższa  cena   - 100 pkt. 

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:  nie 

IV.3) ZMIANA UMOWY 

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  nie 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian: nie dotyczy 

IV..4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia:  www.bip.um.sosnowiec.pl  

 menu :Zamówienia publiczne „profil nabywcy”/Jednostki podległe 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:  Dom Pomocy 

Społecznej Nr 2 w Sosnowcu, ul. Jagiellońska 2 , pokój 132 lub za zaliczeniem pocztowym. Kserokopię 

w/wym dokumentów można również otrzymać po uiszczeniu zwrotu kosztów   materiałów w kwocie 



5 
 

10,00 zł. w kasie jednostki  lub za zaliczeniem pocztowym, po uprzednim  zgłoszeniu zamówienia na 

w/w dokumenty.   

4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 

Data:  25.11.2015r. godz. 10:00       miejsce: Dom Pomocy Społecznej Nr 2 w Sosnowcu,  ul. 

Jagiellońska 2  pokój 131. 

IV.4.5 Termin związania ofertą 

Okres w dniach : 30 dni  od ostatecznego terminu składania ofert. 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/ programu ze 

środków  Unii  Europejskiej: Nie dotyczy 

IV.4.17 Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone 

na sfinansowanie całości lub części zamówienia:  nie 

 

                                              ZATWIERDZAM:                                                                                        

                                                                                                                            Dyrektor 

                                                                                                            Domu Pomocy Społecznej nr 2 

                                                                                                        w Sosnowcu, ul. Jagiellońska 2 

 

                                                                                            mgr Jadwiga Siodłak                                                                                


