
Górno: Dostawa mięsa i wędlin
Numer ogłoszenia: 483704 - 2013; data zamieszczenia: 26.11.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej , ul. Rzeszowska 7, 36-051 Górno, woj. podkarpackie, tel. 17 
7728979, faks 17 7728979.

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.dpsgorno.domypomocy.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa mięsa i wędlin.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa 
mięsa i wędlin: boczek wędzony, golonka surowa, kiełbasa wiejska, kiełbasa toruńska, kiełbasa kminkowa, kiełbasa 
zwyczajna, kiełbasa szynkowa, kiełbasa śląska, kiełbasa golonkowa, kiełbasa podwawelska, kaszanka, kości kulinarne,  
karkówka  b/k,  klops  wieprzowy,  kiełbasa  krakowska  parzona,  łopatka  b/k,  mielonka  angielska,  mięso  mielone  
wieprzowe,  pasztet  wieprzowy  pieczony,  parówka,  pieczeń  wieprzowa,  podgardle  wędzone,  pasztet  popularny,  
polędwica drobiowa, rapety wieprzowe, schab b/k, salceson wieprzowy, słonina b/skóry, smalec, szynka w siatce extra 
gotowana,szynka  wieprzowa,  szynka  konserwowa,  szynka  pieczona,  wątroba  wieprzowa.  Szczegółowy  wykaz 
poszczególnych  pozycji  zamówienia  oraz  spis  przedmiotu  zamówienia  stanowi  Formularz  cenowy  stanowiący 
załącznik nr 1 do SIWZ. 2) Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) : 15131100-6 Produkty mięsno - wędliniarskie. 
3)  Zamawiający dopuszcza  możliwość  składania  ofert  równoważnych  z  zastrzeżeniem art.  30  ust.  5  ustawy Pzp:  
[Wykonawca,  który powołuje się  na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego,  jest  obowiązany 
wykazać,  że  oferowane  przez  niego  dostawy,  usługi  lub  roboty  budowlane  spełniają  wymagania  określone  przez  
zamawiającego]  zastosowania  równoważnych  rozwiązań,  parametrów,  itp.  Oferowany przedmiot  zamówienia  musi 
spełniać wszelkie wymagania Zamawiającego, czyli o wszystkich parametrach/cechach nie gorszych niż te określone w 
SIWZ. 4) W trakcie realizacji zamówienia ilości asortymentów przedmiotu zamówienia może ulec zmniejszeniu do 
około 20%. Poszczególne ilości asortymentów są wielkościami orientacyjnymi. 5) Termin wykonania zamówienia: od 
01.01.2014 do 30.06.2014 r. - 6 miesięcy.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.13.11.00-6.

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: 6.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I 
TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

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

• 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 uzna, że Wykonawca spełnił warunek, jeżeli złoży oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił warunek, jeżeli złoży oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych



• III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił warunek, jeżeli złoży oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił warunek, jeżeli złoży oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił warunek, jeżeli złoży oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych

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 spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy 
przedłożyć:

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

• aktualny odpis z właściwego rejestru 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.  1 pkt 2 ustawy,  wystawiony nie wcześniej  niż 6 miesięcy przed  
upływem  terminu  składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie 
zamówienia albo składania ofert;

• aktualne  zaświadczenie  właściwego  naczelnika  urzędu  skarbowego  potwierdzające,  że  wykonawca  nie 
zalega  z  opłacaniem  podatków,  lub  zaświadczenie,  że  uzyskał  przewidziane  prawem  zwolnienie, 
odroczenie  lub  rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności  lub  wstrzymanie  w  całości  wykonania  decyzji  
właściwego  organu  -  wystawione  nie  wcześniej  niż  3  miesiące  przed  upływem  terminu  składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

• aktualne  zaświadczenie  właściwego  oddziału  Zakładu  Ubezpieczeń  Społecznych  lub  Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia  Społecznego  potwierdzające,  że  wykonawca  nie  zalega  z  opłacaniem  składek  na 
ubezpieczenia zdrowotne i  społeczne,  lub potwierdzenie,  że uzyskał  przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie  lub  rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności  lub  wstrzymanie  w  całości  wykonania  decyzji  
właściwego  organu  -  wystawione  nie  wcześniej  niż  3  miesiące  przed  upływem  terminu  składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby 
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 Rzeczypospolitej 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;

• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 



składania ofert;

• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania  wniosków o dopuszczenie do udziału  w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

• zaświadczenie  właściwego  organu  sądowego  lub  administracyjnego  miejsca  zamieszkania  albo 
zamieszkania  osoby,  której  dokumenty  dotyczą,  w  zakresie  określonym  w  art.  24  ust.  1  pkt  4-8  - 
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

• zaświadczenie  właściwego  organu  sądowego  lub  administracyjnego  miejsca  zamieszkania  albo 
zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - 
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1]  Oryginał  pełnomocnictwa  lub  jego  kopia,  poświadczona  za  zgodność  z  oryginałem  przez  Wykonawcę,  do 
podpisywania oferty i  składania ewentualnych wyjaśnień,  jeżeli  osobą podpisującą nie jest  osoba upoważniona na  
podstawie  dokumentu  w  ppkt.  wymienionym  wyżej.  2]  kopię  dokumentu  informującego  o  posiadaniu  w  swoim 
zakładzie  Wdrożonego  Systemu  Kontroli  Jakości  HACCP  oraz  Weterynaryjnego  Numeru  Identyfikacyjnego.  3]  
FORMULARZ OFERTY. 4] Formularz cenowy - Załącznik Nr 1. 5] Podpisany przez Wykonawcę Wzór umowy - 
Załącznik Nr 5.

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: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: 
www.dpsgorno.domypomocy.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dom Pomocy Społecznej w Górnie, 
ul. Rzeszowska 7, 36 - 051 Górno k/Rzeszowa, paw. 23.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:  03.12.2013 godzina 
10:30, miejsce: Dom Pomocy Społecznej w Górnie, ul. Rzeszowska 7, 36 - 051 Górno k/Rzeszowa, paw. 23 sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

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


