
"Poddębickie Centrum Zdrowia"spółka z o.o.: Dostawy produktów spożywczych dla

"Poddębickiego Centrum Zdrowia" Sp. z o.o. w Poddębicach

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których

działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały

zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie

marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej

kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez

zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli

przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie

postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie
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Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać

adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do

kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich

Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: "Poddębickie Centrum Zdrowia"spółka z o.o., krajowy numer

identyfikacyjny 10107597100000, ul. ul. Mickiewicza 16 , 99200 Poddębice, woj. łódzkie, państwo

Polska, tel. 43 828 82 50, e-mail zamowienia@nzozpcz.pl; sekretariat@nzozpcz.pl, faks 43 828 82 55.

Adres strony internetowej (URL): www.nzozpcz.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów

plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z

innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za

przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania

odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z

zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych

zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod

adresem (URL)

Tak
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Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia

Nie

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod

adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Oferty w formie pisemnej należy złożyć za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za

pośrednictwem posłańca.

Adres:

Poddębickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 16, 99-200 Poddębice, budynek

Administracji, I piętro - Sekretariat Zarządu

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików,

które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod

adresem: (URL)
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SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawy produktów spożywczych dla

"Poddębickiego Centrum Zdrowia" Sp. z o.o. w Poddębicach

Numer referencyjny: PCZ/ZP/3330/1/2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu

do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu

wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty

budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia są dostawy produktów spożywczych dla „Poddębickiego

Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach, w ilościach i asortymencie szczegółowo określonych w

Załączniku nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy. Kod CPV: 15.80.00.00-6, 03.22.00.00-9,

15.88.20.00-4. 15.88.40.00-8. 2. Oferowany towar winien spełniać warunki szczegółowo określone w

Formularzu cenowym - załącznik nr 2 do SIWZ. 3. Wykonawca będzie dostarczał towar spełniający

wymagania, co do jakości, terminu przydatności do spożycia i oznakowania, określone prawem, a w

szczególności: ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz ustawy z

dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz rozporządzeniami z
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nimi powiązanymi. 4. Realizacja dostaw będzie się odbywać sukcesywnie na podstawie zamówień

składanych przez upoważnionego pracownika Działu Żywienia Zamawiającego za pośrednictwem

e-maila lub faxu, za potwierdzeniem transmisji. 5. Dostawy towaru nastąpią według potrzeb

Zamawiającego a) min. 1 raz w tygodniu (od poniedziałku do piątku) w godz. 7:00-13:00 (zamówienie

złożone w dniu poprzedzającym dzień dostawy – do godziny 12:00) – dla pakietu nr 1; b) min. 3 razy

w tygodniu (poniedziałek, środa, piątek) w godz. 7:00 – 9:00 (zamówienie złożone w dniu

poprzedzającym dzień dostawy – do godziny 12:00) - dla Pakietu nr 2; c) min. 2 razy w tygodniu

(wtorek, czwartek) w godz. 7:00 – 14:00 (zamówienie złożone w dniu poprzedzającym dzień dostawy

– do godziny 12:00) - dla Pakietu nr 3. 6. Dostawa przedmiotu umowy odbywać się będzie na koszt i

ryzyko Wykonawcy do Działu Żywienia Zamawiającego mieszczącego się w siedzibie „Poddębickiego

Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach, przy ulicy Mickiewicza 16. Wykonawca zobowiązany

jest do złożenia zamówionego towaru w miejscu wskazanym przez pracownika Działu Żywienia

Zamawiającego. 7. Faktyczna ilość zamawianych produktów spożywczych zależna będzie od

rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Określone przez Zamawiającego w Załączniku nr 2 do SIWZ

(stanowiącym załącznik nr 1 do umowy) ilości produktów spożywczych nie stanowią zobowiązania

Zamawiającego do ich zakupienia u Wykonawcy i nie mogą być podstawą żadnych roszczeń ze strony

Wykonawcy. 8. Wykonawca jest zobowiązany dostarczać produkty oznaczone w pakietach

odpowiadające normom kontroli jakości w obowiązującym systemie GHP, GMP, HACCP. 9.

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze

umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ 10. Wykonawca wskaże części zamówienia, której

wykonanie powierzy podwykonawcom w pkt. 11 załącznika nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy. 11.

W przypadku, gdy przedmiot zamówienia został określony poprzez wskazanie znaków towarowych,

patentów lub pochodzenia, Wykonawca może zaoferować produkty równoważne. Wykonawca, który

powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany

wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez zamawiającego. 12.

Zamawiający dopuszcza możliwość zamieszczenia przez Wykonawcę w formularzu ofertowym i

cenowym tylko tych pakietów na które składa ofertę. 13. Zamawiający dopuszcza możliwość składania

ofert częściowych. Zamówienie podzielone jest na 3 pakiety. Zamawiający nie dopuszcza składania

ofert na poszczególne pozycje pakietu. 14. Zamawiający może złożyć ofertę w odniesieniu do jednej,

kilku lub wszystkich części zamówienia.

II.5) Główny kod CPV: 15800000-6

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
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03220000-9

15882000-4

15884000-8

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.

134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia,

o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta

umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:   lub dniach:

lub

data rozpoczęcia:  lub zakończenia: 2018-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,

EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o

ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych

wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca przedłoży podpisane oświadczenie dotyczące
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spełniania warunków udziału w postępowaniu, które stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych

wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca przedłoży podpisane oświadczenie dotyczące

spełniania warunków udziału w postępowaniu, które stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych

wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca przedłoży podpisane oświadczenie dotyczące

spełniania warunków udziału w postępowaniu, które stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia

wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy

Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa

wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA

SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
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postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3

USTAWY PZP:

Katalogi, opisy, foldery potwierdzające spełnianie wymagań Zamawiającego w przedmiocie

zamówienia opisanym w Pakiecie nr 3 w Załączniku nr 2 do SIWZ. Z załączonych dokumentów

powinno wynikać, iż zaoferowany produkt spełnia w/w parametry opisane przez Zamawiającego w

załączniku nr 2 do SIWZ.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1

USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2

USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której

mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub

braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy

Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z

innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie

zamówienia. W/w oświadczenie stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. 2. Zamawiający nie będzie żądał

od wykonawców przedłożenia oświadczeń i dokumentów na potwierdzenie braku podstaw

wykluczenia wykonawcy, oprócz oświadczenia, o którym mowa w rozdziale VI pkt 1 lit a) SIWZ

składanego przez wykonawcę wraz z ofertą. Informacje zawarte w oświadczeniach o których mowa
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w rozdziale VI pkt 1 lit a) i pkt. 2 lit. a) SIWZ będą stanowić potwierdzenie, że wykonawca nie

podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 3. Wykonawca może w celu

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w

odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub

zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od

charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 4. W przypadku, gdy wykonawcą są

podmioty występujące wspólnie muszą załączyć do oferty pełnomocnictwo rodzajowe na mocy

którego wspólnicy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu

przetargowym lub reprezentowania ich w postępowaniu przetargowym i zawarciu umowy /dotyczy

również spółek cywilnych utworzonych przez osoby fizyczne, zamiast tego dokumentu może być

załączona umowa spółki/. Ponadto dokument ten musi zawierać nazwę podmiotów wspólnych i

wskazanie zakresu działania każdego z nich. Zgodnie z art. 23 ust. 3 ustawy Pzp zapisy SIWZ

dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o

udzielenie zamówienia. 5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych

podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował

niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych

podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

6. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne

lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez

wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego

podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 uPzp. 7. Wykonawca,

który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z

podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez

zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie

zasobów nie ponosi winy. 8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna

lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w rozdz. VI pkt. 6 niniejszej SIWZ, nie potwierdzają

spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych

podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym

przez zamawiającego: a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub b) zobowiązał

się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne

lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w rozdz. VI pkt. 6

niniejszej SIWZ. 9. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu

wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim

powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych
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podmiotach w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ oraz oświadczeniu stanowiącym

załącznik nr 4 do SIWZ. 10. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia

podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w

postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu stanowiącym załącznik

nr 3 do SIWZ. 11. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców,

oświadczenie stanowiące załącznik nr 3 do SIWZ oraz oświadczenie stanowiące załącznik nr 4 do

SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te

potwierdzają spełnianie warunków udziału oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym

każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw

do wykluczenia. 12. Oświadczenia dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których

zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz

dotyczące podwykonawców składane są w oryginale. 13. Dokumenty, inne niż oświadczenia o

których mowa w rozdziale VI pkt. 14 SIWZ składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za

zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio

wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia albo podwykonawca, w zakresie dokumentów,

które każdego z nich dotyczą. 14. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu

postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania

wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów

potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a

jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub

dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie

Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
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IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców  

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące
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dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie

katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu

zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej

oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na

jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji

technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego

etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
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IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg

nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez

przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego

przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje

nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:
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IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą

odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez

zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji

elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym

wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości

postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie

zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=7fd87...

14 z 20 04.01.2018, 14:21



Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmiany w umowie w przypadku zaprzestania

produkcji którejkolwiek z części asortymentu będącego przedmiotem umowy, wówczas Wykonawca

zobowiązuje się do niezwłocznego potwierdzenia stosownym dokumentem zaprzestania wytwarzania

produktu oraz do przedstawienia Zamawiającemu propozycji zamiennika takiego wyrobu o

parametrach nie gorszych niż zaoferowane w przetargu w cenie zaoferowanej za przedmiot umowy w

przetargu lub cenie korzystniejszej dla Zamawiającego niż w przetargu. Zmiana umowy w tym

zakresie nastąpi po pisemnym zaakceptowaniu przez Zamawiającego propozycji zamiennika. W

przypadku dwukrotnego braku pisemnej akceptacji Zamawiającego na zaproponowany produkt

zamienny, Zamawiający dokona zakupu produktu we własnym zakresie obciążając Wykonawcę

różnicą cen oraz naliczy kary umowne zgodnie z zapisami §6 ust. 1 ppkt. 1.2, 1.4 umowy. 2.

Dopuszcza się zmianę postanowień zawartej umowy polegającą na obniżeniu ceny jednostkowej

przedmiotu umowy np. w przypadku okresowych promocji cenowych towaru, stosowanych przez

producentów. Strony uzgadniają że w tym okresie dostawy towarów wyszczególnionych w załączniku

nr 1 do umowy będą realizowane przez Wykonawcę po cenach niższych, uwzględniających promocję

cenową, po wcześniejszym poinformowaniu Zamawiającego w formie pisemnej. 3. Dopuszcza się

zmiany umowy polegające na obniżeniu ceny jednostkowej towaru. 4. Dopuszcza się zmiany stawki

podatku VAT, które to obowiązują z chwilą wprowadzenia ich stosowanymi przepisami, w tej sytuacji

cena jednostkowa netto nie ulega zmianie.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-01-16, godzina: 10:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:
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Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu

>

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) 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

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące

sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający

zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: PAKIET NR 1

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego

-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Cukier 1kg kg 2

000; 2. Sól jodowana 1kg kg 600; 3. Mąka pszenna typu 450 1kg kg 2 000; 4. Mąka pszenna typ 480 1kg

kg 200; 5. Przyprawa warzywna 200g szt. 600; 6. Przyprawa do drobiu kg 4; 7. Przyprawa do gulaszu kg

2; 8. Przyprawa w płynie 1L opak. 50; 9. Papryka mielona słodka kg 1; 10. Pieprz biały mielony kg 2; 11.

Majeranek kg 3; 12. Liść laurowy kg 2; 13. Ziele angielskie kg 2; 14. Pieprz mielony czarny kg 6; 15.

Pieprz ziarnisty 20g kg 6; 16. Olej rzepakowy 1L opak. 700; 17. Herbata liściasta 200g opak. 600; 18.

Herbata czarna expresowa 100 szt. a 1,4 g okrągłe saszetki w oryginalnym opakowaniu opak. 190; 19.

Kakao 150 g zawartość tłuszczu kakaowego 10-12% opak. 30; 20. Ryż biały sypki 1 kg 650; 21. Kasza

manna 1kg kg 400; 22. Kasza jęczmienna gruba 1 kg kg 700; 23. Kasza jęczmienna średnia 1kg kg 100;

24. Kasza gryczana palona 1kg kg 100; 25. Kwasek cytrynowy 20g szt. 2 000; 26. Zacierka makaronowa

o nieregularnym kształcie, typu Rędzin lub równoważne kg 350; 27. Makaron świderki kg 400; 28.

Makaron wstążka Równoważny Toscana kg 300; 29. Makaron nitka kg 200; 30. Makaron kolanko kg 300;

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=7fd87...

16 z 20 04.01.2018, 14:21



31. Aronia - koncentrat w proszku 100g opak. 800; 32. Majonez (zawartość tłuszczu min. 68%) 700 g

opak. 200; 33. Musztarda 190g-210g opak. 200; 34. Ketchup 250g opak. 150; 35. Chrzan 190g-210g

opak. 30; 36. Groszek konserwowy 400g opak. 350; 37. Kukurydza konserwowa 400g opak. 500; 38.

Szczaw konserwowy 0,9L opak. 80; 39. Syrop owocowy 0,5 L opak. 360; 40. Barszcz biały w płynie 0,5L

opak. 500; 41. Dżem 25g opak. 8 000; 42. Dżem brzoskwiniowy 1kg opak. 120; 43. Dżem wiśniowy 1kg

opak. 120; 44. Dżem z czarnej porzeczki 1kg opak. 120; 45. Miód naturalny 25g. opak. 200; 46. Kisiel

40g opak. 400; 47. Galaretka 79g opak. 400; 48. budyń (1/2 L mleka) 40g opak. 400; 49. Herbatniki 14g

opak. 1 000; 50. Wafelki 20g opak. 800; 51. Chrupki kukurydziane 70g opak. 150; 52. Suchary bez cukru

285g opak. 120; 53. Pasztet drobiowy 130g opak. 1 000; 54. Wafle ryżowe 100g opak. 130; 55. Listki

waflowe bez cukru 38g opak. 900; 56. Drożdże 100g opak. 50; 57. Żelatyna 50g opak. 20; 58. Słonecznik

łuskany kg 5; 59. Tuńczyk w sosie własnym - kawałki 170g opak. 150; 60. Cynamon 20g opak. 20; 61.

Koncentrat pomidorowy Dawtona lub równważny 1000g 30% opak. 250; 62. Koncentrat barszczu

czerwonego zagęszczony sok z buraków min. 59,3% 300ml szt. 120; 63. Płatki owsiane op. max 5000g kg

200; 64. Płatki kukurydziane op. max 1000g kg 30; 65. Kawa zbożowa 1000g opak. 20; 66. Przyprawa do

ryb kg 2; 67. Fasola czerwona 400g szt. 100; 68. Brzoskwinie w syropie 820g szt. 220; 69. Ananas w

syropie 565 g szt. 200; 70. Oliwa z oliwek 1L szt. 5; 71. Bazylia 10g szt. 100; 72. Tymianek 10g szt. 80;

73. Rozmaryn 10g szt. 70; 74. Herbata owocowa 25 torebek a 45g opak. 30; 75. Sok pomidorowy 0,33L

łagodny szt. 500; 76. Zioła prowansalskie 10g opak. 50; 77. Mięta 20 torebek opak. 40; 78. Rumianek 20

torebek 25; 79. Gruszka w syropie 850g szt. 100; 80. Rodzynki kg 4; 81. Płatki jęczmienne kg 100; 82.

Kawa inka 150g szt. 24; 83. Mąka razowa pszenna kg 20; 84. Makaron pełnoziarnisty kg 250; 85. Sól

morska drobna kg 100; 86. Kasza jaglana kg 100; 87. Ryż naturalny brązowy kg 300; 88. Ogórek

konserwowy 900g opak. 10; 89. Papryka konserwowa 900g opak. 20, 90. Ocet winny 500ml opak. 10; 91.

Sos winegret kg 3; 92. Herbata granulowana 100g szt. 600; 93. Makaron świderek, mąka durum kg 150;

94. Kasza pęczak kg 100. Cechy dyskwalifikujące dostarczane artykuły: nalot, objawy pleśni, gnicia lub

zaparzenia, zbite, obecność szkodników oraz ich pozostałości, brak oznakowania opakowań, uszkodzenia

mechaniczne.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15800000-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
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okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2018-12-31

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 60,00

Termin dostawy 30,00

Termi płatności 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: PAKIET NR 2

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego

-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Kiwi kg 40;

2. Winogrono czerwone kg 50; 3. Winogrono zielone w sezonie kg 30; 4. Brzoskwinie w sezonie kg 70; 5.

Maliny w sezonie kg 40; 6. Arbuz w sezonie kg 200; 7. Mandarynka kg 50; 8. grejpfrut kg 20; 9.

Pomarańcza kg 40; 10. Borówka kg 5; 11. Kiełki kg 5; 12. Banany kg 1 500; 13. Nektarynki kg 300; 14.

Śliwki kg 150. Jakość: Bez oznak nadpsucia, świeże, nieuszkodzone, dobrej jakości. Cechy

dyskwalifikujące dostarczane artykuły: obce posmaki, nieprzyjemne zapachy, oślizgłość, nalot lub objawy

pleśni, gnicia lub zaparzenia, miejsca obite, oznaki więdnięcia, obecność szkodników oraz ich

pozostałości, zanieczyszczenia i uszkodzenia spowodowane przez choroby, mróz i inne czynniki

zewnętrzne, uszkodzenia mechaniczne.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 03220000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=7fd87...
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data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2018-12-31

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 60,00

Termin dostawy 30,00

Termi płatności 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3 Nazwa: PAKIET NR 3

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego

-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Kleik ryżowy

przeznaczony dla dzieci powyżej 4 miesiąca życia zawierający witaminę B1 160g szt. 140; 2. Kleik

kukurydziany przeznaczony dla dzieci powyżej 4 miesiąca życia zawierający witaminę B1 160g szt. 40; 3.

Sok przecierowy owocowo- warzywny zawierający dodatek witaminy C oraz błonnik pokarmowy -

przeznaczony dla dzieci powyżej 6 miesiąca życia 175ml szt. 200; 4. Deser owocowy wzbogacony

witaminą C 125-130g szt. 120; 5. Deser owocowy nie zawierający mleka ani masła dla dzieci mających

alergię pokarmową 190-200g szt. 60; 6. Mus z owoców przeznaczony dla niemowląt, które ukończyły 6

miesiąc życia, wzbogacony witaminą C lub jogurcik z owocami (z gruszką, maliną lub jagodą) dla

niemowląt, które ukończyły 6 miesiąc życia 4x100g opakowanie 18; 7. Kaszka mleczna z owocami 230g

szt. 70; 8. Kaszka bezmleczna z owocami 180g szt. 70; 9. Kaszka mleczna do picia 200ml szt. 150; 10.

Zupka jarzynowa dla niemowląt powyżej 4 miesiąca życia 125-130g szt. 150; 11. Zupka jarzynowa z

mięsem dla niemowląt powyżej 5 miesiąca życia 125-130g szt. 150; Bezglutenowy i bezlaktozowy

produkt zbożowy z ryżu i mąki z chleba świętojańskiego z witaminami i składnikami mineralnymi bez

zawartości białka krowiego i białka sojowego. Produkt do stosowania przy alergii na białko mleka

krowiego, profilaktyce alergii, diecie bezglutenowej, nietolerancji laktozy i niedoborach masy ciała. Do

stosowania u niemowląt powyżej 4 miesiąca życia 500g szt. 10; 13. Hydrolizat serwatki o znacznym

stopniu hydrolizy w płynie. Zawiera min. 66 kcal/100ml, błonnik pokarmowy (min. 0,6g/100 ml), białko

(równoważnik białka 1,6g/100 ml), Laktozę (2,9g/100 ml) 90-100 ml szt. 48; 14. Mleko modyfikowane

początkowe dla niemowląt (od urodzenia do 6 miesiąca życia) gotowe do spożycia o zawartości:

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=7fd87...
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serwatka/kazeina 70/30, minimalna zawartość białka 1,2g w 100ml 32x90 ml opakowanie 50; 15.

Kompletna pod względem odżywczym, wysokoenergetyczna dieta dla dzieci powyżej 1 roku życia,

kaloryczność 1,5 kcal./ml. Skład dostosowany do potrzeb dzieci. Odpowiednia do stosowania jako jedyne

źródło pożywienia bądź uzupełnienia codziennej diety 4x200 ml opakowanie 50; 16. Kleik ryżowy 160g

szt. 40; 17. Bobo-frut 175 ml szt. 50. Cechy dyskwalifikujące dostarczane artykuły: nalot, objawy pleśni,

gnicia lub zaparzenia, obecność szkodników oraz ich pozostałości, brak oznakowania opakowań,

uszkodzenia mechaniczne opakowań.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15882000-4, 15884000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2018-12-31

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 60,00

Termin dostawy 30,00

Termin płatności 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=7fd87...
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