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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
bip.powiat.busko.pI

Solec-Zdrój: Sukcesywne dostawy produktów żywnościowych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej
w Zborowie, gmina Solec-Zdrój w okresie 01.07.2015 do 31.12.2015r. - DPS PN 1/2015

Numer ogłoszenia: 124876 - 2015; data zamieszczenia: 26.05.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej , Zborów 112, 28-131 Solec-Zdrój, woj. świętokrzyskie, tel. O-41 377 70 45, faks 0-41 377 70 45 wew, 26.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka organizacyjna powiatu.

sEi‹cJA ii; PRZEDMIOT zAMów|EN|A

||.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU zAMów|EN|A
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywne dostawy produktów żywnościowych na potrzeby Domu Pomocy Społeczne] w

Zborowie, gmina Solec-Zdrój w okresie 01.07.2015 do 31.12.2015r. - DPS PN 1/2015.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa produktów żywnościowych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w

Zborowie, 28-131 Solec-Zdrój w okresie 01.07.2015r. do 31.12.2015r. Zamówienie podzielono na 9 części: cześć 1 - dostawa pieczywa i świeżych

wyrobów piekarskich i ciastkarskich - asortyment i ilości w zal. nr 2 A do SIWZ. część 2 - dostawa mięsa i wędlin - asortyment I ilości w zal. nr 2 B do

SIWZ. część 3 - dostawa produktów mleczarskich -asortyment i ilości w zał. nr 2 C do SIWZ. część 4 - dostawa artykułów żywnościowych - asortyment i

ilości w zał. nr 2 D do SIWZ. część 5 ~ dostawa warzyw i owoców - asortyment I ilości w zał. nr 2 E do SIWZ. część 6 - dostawa owoców ijarzyn -

asortyment i ilości w zał. nr 2 F do SIWZ. część 7 - dostawa mrożonek - asortyment i ilości w zał. nr 2 G do SIWZ. część 8 - dostawa ziemniaków -

asortyment i ilości w zał. nr 2 H do SIWZ. część 9 › dostawa jaj kurzych - asortyment i ilości w zał. nr 2 I do SIWZ..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

do 20 % zamówienia podstawowego polegającego na rozszerzeniu asortymentu dostaw wynikających z natychmiastowych potrzeb, których nie sposób

przewidzieć na etapie zamówienia

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.10.00.00-9, 15.20.00.00-0, 15.30.00.00-1, 15.40.00.00-2, 15.50.00.00-3, 15.60.00.00~4, 15.80.00.00-6,

03.00.00.00-1, 03.10.00.00-2, 03.14.25.00-3, 03.14.21.00-9, 03.20.00.00-3, 03.21.21.00-1, 03.22.00.00-9, 14.40.00.00-5, 14.41.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 9.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantówejz nie.

|I.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.07.2015.

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

|||.1) wAD|uM Y
Informacja na temat wadium: nie przewiduje się wnoszenia 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

Aktualny odpis z właściwego rejestru wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert a w stosunku do osób fizycznych

oświadczenie w zakresie art. 24, ust. 1, pkt. 2 ustawy

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Oświadczenie wg załącznika nr 3 do SIWZ

III.3.3) Potencjał techniczny
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Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Oświadczenie wg załącznika nr 3 do SIWZ

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Oświadczenie wg załącznika nr 3 do SIWZ

IIl.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Oświadczenie wg załącznika nr 3 do SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA

WARUNKÓW UDĽAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

lII.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:

0 potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich
posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

0 opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby

innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

0 opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie

prowadzonej działalności związanej' z przedmiotem zamówienia;

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

0 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

0 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 skladania ofert:

0 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

udzialu w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

0 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 skladania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo

składania ofert;

0 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

I||.4.2.

łII.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:

0 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o

dopuszczenie do udzialu w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

0 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 niz

3 miesiące przed upływem terminu skladania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

0 nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się 0 zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
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wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

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

0 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo

informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

lV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

lV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

I\/.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZIVIIANA 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 możliwośc korekty cen dostarczanych produktów żywnościowych w okresie realizacji zamówienia, w przypadkach: 1. zmiany stawki podatku

VAT - o różnicę wynikającą z jej dotychczasowej wielkości a wprowadzoną zmianą; jednak nie wcześniej niż po dacie rozpoczęcia jej obowiązywania. Zmiana

umowy w tym zakresie może być wprowadzona na wniosek Wykonawcy. Jednocześnie Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia Zamawiającemu

podstawy prawnej do podwyższenia lub obniżenia stawki podatku VAT np. rozporządzenie, obwieszczenie, ustawa lub innej podstawy do zmiany. 2. W

przypadku zmiany powyżej 3% kwartalnego wskaźnika cen towarów i usług opublikowanego przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim, - o wielkość tegoż

wskaźnika, jednak nie wcześniej niz po jego ogłoszeniu po III kwartale 2015r. w stosunku do II kwartału 2015r. Zmiana umowy w tym zakresie może być

wprowadzona na wniosek Wykonawcy. Jednocześnie Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia Zamawiającemu podstawy do podwyższenia lub

obniżenia cen towarów np. rozporządzenie, obwieszczenie, ustawa lub innej podstawy prawnej do zmiany cen. 3. W przypadku obniżenia cen producenta lub

zastosowania promocyjnej obniżki cen, Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu asortymentu objętego umową po cenach odpowiednio obniżonych.

niezależnie od wszelkich czynnikówi

lV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

I\/.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.powiat.busko.p|

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dom Pomocy Społecznej, Zborów 112, 28-131 Solec-Zdrój.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.06.2015 godzina 12:00, miejsce: Dom Pomocy

Społecznej, Zborów 112, 28-131 Solec-Zdrój, I piętro, pokój nr 9.

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 nlepodlegających 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: Dostawa pieczywa i świeżych wyrobów piekarskich i ciastkarskich.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy zakres dostaw w załączniku 2 A do SIWZ.

2) wspólny słownik zamówien (CPV): 15.80.00.00-8, 15.81.00.00-9.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 01.07.2015.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dostawa mięsa i wędlin.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy zakres dostaw w załączniku 2 B do SIWZ.

2) wspólny słownik zamówień (CPV): 15.10.00.00-9, 15.40.00.00-2.
3) Czas tnnania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 01.07.2015.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Dostawa produktów mleczarskich.

1) Krótki opis ze wskazaniem vńelkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy zakres dostaw w załączniku 2 C do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.50.00.00-3.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 01.07.2015.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
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CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Dostawa artykułów żywnościowych.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy zakres dostaw w załączniku 2 D do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.40.00.00-2, 15.60.00.00-4, 15.80.00.00-6.

3) Czas tnivania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 01.07.2015.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Dostawa warzyw i owoców.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy zakres dostaw w załączniku 2 E do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03.22.00.00-9, 15.30.00.00-1.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 01.07.2015.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Dostawa owoców ijarzyn.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy zakres dostaw w załączniku 2 F do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03.20.00.00-3, 15.30.00.00-1.

3) Czas tnivania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 01.07.2015.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

część Nr; 7 NAzwAz Dostawa mrożonek.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy zakres dostaw w załączniku 2 G do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.20.00.00-0, 15.30.00.00-1.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 01.07.2015.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Dostawa ziemniaków.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy zakres dostaw w załączniku 2 H do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03.21 .21 .O0-1.

3) Czas tnivania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 01.07.2015.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Dostawa jaj kurzych.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy zakres dostaw w załączniku 2 I do SIWZ.

2) wspólny słownik zamówień (cPv): 08.14.25.00-8.
3) Czas tnnania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 01.07.2015.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

ilrr
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