Izdebnik: Dostawa artykułów spożywczych w roku 2016 do Domu Pomocy Społecznej w
Izdebniku
Numer ogłoszenia: 325874 - 2015; data zamieszczenia: 01.12.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta w Izdebniku , 34144 Izdebnik, woj. małopolskie, tel. 033 8763222, faks 033 8763229.


Adres strony internetowej zamawiającego: www.dpsizdebnik.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka organizacyjna powiatu- dom pomocy
społecznej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa artykułów
spożywczych w roku 2016 do Domu Pomocy Społecznej w Izdebniku.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów spożywczych podzielonych na 13 części
opisanych Wspólnym Słownikiem Zamówień CPV: Część I Pieczywo świeże, wyroby
ciastkarskie i piekarskie Część II Produkty mleczarskie Część III produkty wędliniarskie
Część IV Mięso wieprzowe i wołowe Część V Drób i podroby Część VI Jaja Część VII
Mrożonki Część VIII Ryby mrożone i przetworzone, konserwy Część IX Produkty przemiału
ziarna skrobi i prod. skrobiowych Część X Różne artykuły spożywcze Część XI Oleje i
tłuszcze roślinne i zwierzęce Część XII Owoce i warzywa Część XIII Produkty
niskobiałkowe PKU.
II.1.5)
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających



Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.81.00.00-9, 15.50.00.00-3, 15.13.11.20-2,
15.11.00.00-2, 15.11.20.00-6, 03.14.25.00-3, 15.33.11.00-8, 15.55.50.00-3, 15.20.00.00-0,
15.13.13.10-1, 15.60.00.00-4, 15.85.11.00-9, 15.33.00.00-0, 15.80.00.00-6, 15.40.00.00-2,
15.30.00.00-1, 03.20.00.00-3, 15.88.00.00-0.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 13.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:
31.12.2016.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium
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
Brak szczegółowych wymagań Zamawiającego w tym zakresie. Ocena
spełnienia warunku będzie dokonywana metodą spełnia / nie spełnia w oparciu
o dołączone do oferty oświadczenie Wykonawcy, którego wzór stanowi
załącznik do SIWZ
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Brak szczegółowych wymagań Zamawiającego w tym zakresie. Ocena
spełnienia warunku będzie dokonywana metodą spełnia / nie spełnia w oparciu
o dołączone do oferty oświadczenie Wykonawcy, którego wzór stanowi
załącznik do SIWZ
III.3.3) Potencjał techniczny
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Brak szczegółowych wymagań Zamawiającego w tym zakresie. Ocena
spełnienia warunku będzie dokonywana metodą spełnia / nie spełnia w oparciu



o dołączone do oferty oświadczenie Wykonawcy, którego wzór stanowi
załącznik do SIWZ
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Brak szczegółowych wymagań Zamawiającego w tym zakresie. Ocena
spełnienia warunku będzie dokonywana metodą spełnia / nie spełnia w oparciu
o dołączone do oferty oświadczenie Wykonawcy, którego wzór stanowi
załącznik do SIWZ
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Brak szczegółowych wymagań Zamawiającego w tym zakresie. Ocena
spełnienia warunku będzie dokonywana metodą spełnia / nie spełnia w oparciu
o dołączone do oferty oświadczenie Wykonawcy, którego wzór stanowi
załącznik do SIWZ

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;
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)
Wypełniony i podpisany formularz oferty wraz z załącznikiem (w zakresie części, na które
składa się ofertę) załącznik nr 1 do SIWZ. Zaakceptowany wzór umowy załącznik nr 4 do

SIWZ. Oryginał pełnomocnictwa (pełnomocnictw) lub notarialnie poświadczoną kopię, o ile
oferta będzie podpisana przez pełnomocnika (wymagane gdy ofertę składają podmioty
występujące wspólnie).
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.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie
prowadzona:
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
dopuszcza się zmianę umowy w przypadku zmiany stawki Vat. W takiej sytuacji zmianie
ulega tylko cena brutto, cena netto pozostaje bez zmian.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.dpsizdebnik.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dom
Pomocy Społecznej im Św. Brata Alberta 34-144 Izdebnik nr 3.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 10.12.2015 godzina 09:00, miejsce: Dom Pomocy Społecznej im Św. Brata Alberta 34144 Izdebnik nr 3 pokój nr 43 parter.
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
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Pieczywo świeże i wyroby ciastkarskie i piekarskie.






1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia jest dostawa pieczywa świeżego i wyrobów ciastkarskich piekarskich.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący asortymentu, wielkości,
wymagań oraz terminu dostaw opisany został w SWIZ oraz w załączniku nr 1 do
oferty.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.81.00.00-9.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2016.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Produkty mleczarskie.






1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia jest dostawa produktów mleczarskich. Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia dotyczący asortymentu, wielkości, wymagań oraz terminu dostaw
opisany został w SWIZ oraz w załączniku nr 1 do oferty.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.50.00.00-3.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2016.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Produkty wędliniarskie.






1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia jest dostawa produktów wędliniarskich. Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia dotyczący asortymentu, wielkości, wymagań oraz terminu dostaw
opisany został w SWIZ oraz w załączniku nr 1 do oferty.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.13.11.20-2.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2016.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Mięso wieprzowe i wołowe.






1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia jest dostawa mięsa wieprzowego i wołowego. Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia dotyczący asortymentu, wielkości, wymagań oraz terminu
dostaw opisany został w SWIZ oraz w załączniku nr 1 do oferty.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.11.00.00-2.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2016.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Drób i podroby.







1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia jest dostawa drobiu i podrobów. Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia dotyczący asortymentu, wielkości, wymagań oraz terminu dostaw
opisany został w SWIZ oraz w załączniku nr 1 do oferty.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.11.20.00-6.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2016.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Jaja.






1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia jest dostawa jaj kurzych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
dotyczący asortymentu, wielkości, wymagań oraz terminu dostaw opisany został w
SWIZ oraz w załączniku nr 1 do oferty.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03.14.25.00-3.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2016.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Mrożonki.






1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia jest dostawa mrożonek i lodów. Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia dotyczący asortymentu, wielkości, wymagań oraz terminu dostaw
opisany został w SWIZ oraz w załączniku nr 1 do oferty.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.33.11.00-8, 15.55.50.00-3.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2016.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Ryby mrożone i przetworzone, konserwy.






1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia jest dostawa ryb mrożonych i przetworzonych oraz konserw.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący asortymentu, wielkości,
wymagań oraz terminu dostaw opisany został w SWIZ oraz w załączniku nr 1 do
oferty.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.20.00.00-0, 15.13.13.10-1.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2016.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Produkty przemiału ziarna skrobi i produktów skrobiowych.







1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia jest dostawa produktów przemiału ziarna skrobi i produktów skrobiowych
(kasze, mąki, makarony, ryż). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący
asortymentu, wielkości, wymagań oraz terminu dostaw opisany został w SWIZ oraz w
załączniku nr 1 do oferty.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.60.00.00-4, 15.85.11.00-9.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2016.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: Różne artykuły spożywcze.






1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia jest dostawa różnych artykułów spożywczych ( przypraw, artykułów
sypkich). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący asortymentu,
wielkości, wymagań oraz terminu dostaw opisany został w SWIZ oraz w załączniku nr
1 do oferty.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.33.00.00-0, 15.80.00.00-6.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2016.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: Oleje i tłuszcze roślinne i zwierzęce.






1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia jest dostawa oleju roślinnego i tłuszczy. Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia dotyczący asortymentu, wielkości, wymagań oraz terminu dostaw
opisany został w SWIZ oraz w załączniku nr 1 do oferty.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.40.00.00-2.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2016.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 12 NAZWA: Owoce i warzywa.






1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia jest dostawa owoców i warzyw. Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia dotyczący asortymentu, wielkości, wymagań oraz terminu dostaw
opisany został w SWIZ oraz w załączniku nr 1 do oferty.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.30.00.00-1, 03.20.00.00-3.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2016.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 13 NAZWA: Produkty niskobiałkowe PKU.







1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia jest dostawa produktów niskobiałkowych PKU. Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia dotyczący asortymentu, wielkości, wymagań oraz terminu
dostaw opisany został w SWIZ oraz w załączniku nr 1 do oferty.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.88.00.00-0.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2016.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

