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Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup i dostawy artykułów żywnościowych w rozbiciu na 

3 zadania tj.: produkty mleczarskie, pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie oraz owoce, 

warzywa i podobne produkty.

 

 

Wezwanie do uzupełnienia dokumentów.

 

Zawiadamiam, że podczas oceny Państwa oferty złożonej w postępowaniu przetargowym 

na zakup i dostawy artykułów żywnościowych w rozbiciu na 3 zadania tj.: produkty mleczarskie, 

pieczywo,  świeże  wyroby  piekarskie  i  ciastkarskie  oraz  owoce,  warzywa  i  podobne  produkty 

stwierdzono brak dokumentów jakie Zamawiający żądał w postępowaniu. 

W związku z powyższym proszę o uzupełnienie następujących dokumentów: 

1. Oświadczenie o zdolności do wykonania zamówienia publicznego na podstawie art. 22 ust. 

1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (załącznik Nr 4).

2. Aktualny  odpis(y)  z  właściwego  rejestru  albo  aktualne  zaświadczenie(nia)  o  wpisie  do 

ewidencji  działalności  gospodarczej,  wystawione  nie  wcześniej  niż  6  miesięcy  przed 

upływem terminu składania ofert.

3. Wykaz  co  najmniej  dwóch  zamówień  zrealizowanych  w  okresie  ostatniego  roku,  przed 

dniem  wszczęcia  postępowania  o  udzielenie  zamówienia,  a  jeżeli  okres  prowadzenia 

działalności  jest  krótszy  -  w  tym  okresie,  odpowiadającej  swoim rodzajem i  wartością 

dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia.

4. Oświadczenie  o  dysponowaniu  co  najmniej  jednym  środkiem  transportu  spełniającym 

warunki określone w Rozporządzeniu Ministra zdrowia z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie 

wymagań  sanitarnych  dotyczących  środków  żywności,  substancji  pomagających  w 

przetwarzaniu dozwolonych substancji dodatkowych i innych składników żywności (Dz. U. 



z 2003 r. Nr 21, poz. 179).
5. Oświadczenie o podleganie stałemu nadzorowi właściwej miejscowo Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej  lub  Inspekcji  Weterynaryjnej  zgodnie  z  ustawą  z  dnia  25  sierpnia  2006  r.  o 

bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2006 r. Nr 171, poz. 1225). 

6. Oświadczenie wykonawcy o wdrożeniu systemu HACCP (załącznik Nr 5)

7. Podpisany projekt umowy (załącznik Nr 3).

 

Uprzejmie  proszę  o  przekazanie wyżej wskazanych dokumentów  na  adres: Dom Pomocy 

Społecznej Nr 1, ul. Podmiejska – Boczna 10. 66 – 400 Gorzów Wlkp. w formie faxowej nr  (0-95) 

7 324 - 122  w terminie do dnia 05 lutego 2010 r. do  godziny  12.00. Jednocześnie  proszę  o 

przesłanie   wskazanych   dokumentów   droga   listową   celem  dołączenia  do  dokumentacji 

przetargowej. 

Podstawa prawna art. 26 pkt. 3 - Ustawa Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 

roku (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).

 

                                                                                                      


