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ogłoszenie nr 623479-N-2017 z dnja 2017-1l -28 r.

Dom Pomocy społecznej ''Kombatant'l: Dostawa ż}wności, napojów i produktów pokre}Ynych oraz produktów

rolnictwa i rybolówstwa do Domu Pomocy Społecznej Kombatant w ciechanowie' ul' Batalionów chłopskich l2
oGŁosZENIE o ZAMÓWIENIU - Dostawv

Zamieszczanie ogloszeniai Zamlęszczanie obowiąkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie doĘczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nię

Nazwa proj€ktu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zaklady pracy chronionej oraz wykonawcy, których dzialalność, lub

działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek' które będą realizowaly zamówienie, obejmuje spoleczną i

Zawodową integrację osób będących c7-łonkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Naleł podać minimalny plocentowy wskaŻnik zatrudnienia osób należących dojednej lub więcej katęgorii. o których mowa

w alt. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo

ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Postępowanie przeprowadza centralny Zamałviający

Nie

Postępowanie prz€prowadza podmiot, któremu zamawiający powierzyvpowierzyli przeprowadzeni€ postępowania

Nię

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powier7łl/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jężeli tak' nalęży Wymienić zamawiających, którzy wspólnie pŻęplowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib,

krajowe numery identyfikacy.jne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktóW:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamarviającymi z innych państw czlonkowskich Unii Europejskiej

Nie

w przypadku przeprowadzania postępowania wspó|nie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii

Europejskiej _ mające Zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej "Kombatant", kajowy numer identyfikacyjny 130i7559800000, ul' ul.
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Batalionów Chłopskiclr 12 ,06'ł00 Ciechanów, woj' mazowieckie, państwo Polska, te]. o-23 6121485,6726043 w. i06'

e-mail dps.kombatant@interia.pl, faks 0-23 6'7 21485.

Adręs stlony intęmetowęj (URL): wwwkombatant.lap.pl; http://stciechanow.bip.org.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony intemetowę.j pod którym można uzyskać dostęp do r,arzędzi i urządzeń lub formatów plikóq które nie są

ogó1nie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGo: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

I.3) wsPóLNE UDZIELANIE ZAMÓW|ENIA (jeżeli dotyczy).l,

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 zamawia.jących jest odpowied'zialny za przęp.owadzenię postępowania' czy i w jakim zakesie za

przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przezkażdego z

zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanię udzięlone w imieniu i na rzeczpozostaĘch zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pelrry i bezpośredni dostęp do dokumentóW z postępowania można uzyskać pod adres€m (URL)

Tak

www.kombatant. lap.pl; http://stciechanow.bip.org.pl

Adres strony internetowej' na której zamieszczona będzie spec}.fikacja istotnych warunków zamówienia

Nie

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

Nię

OferĘ lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

Nie

adrcs

Dopuszczone jest przeslanie ofert lub wnioskórł 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:

wymaganejęst przesyłanie ofeń w formie pisemnej za pośrednictwem opęIatom pocztowego w lozumieniu ustawy z

dnia 23'l1.2012 r Prawo PocŻowę (Dz.U.poz.1529 ofazz2015 r. poz. 1830), osobiście lub zapośrednictwem

posłańca. Nie dopuszcza się składania ofelt W postaci elektlonicznęj

Adres:

Dom Pomocy społecaęj Kombatant, ul. Batalionów Chłopskich 12,06-400 CiechanóW
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Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plikó\ które nie są ogólnie

dostępne

Nię

Nieograniczony' pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (LIRL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

II.1) Nazrra nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa żywności, napojów i produktów pokrewnych oraz

produktów rolnictwa i rybołówstwa do Domu Pomocy Społecznej Kombatant w Cięchanowie, ul. Batalionów Chłopskich

t2

Numer referencyjnyr DGT.3431 -2/2017

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

l\le

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy

II.3) Informacja o moźliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzieIone jęst na czę4ci:

Tak

Oferty lub wńoski o dopuszczenie do udzialu W postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Wszystkich części

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

Maksyma|na liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy;

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkośc, zakres, rodzaj i ilośc dostaw, usług lub robót budowlanych lttb

określenie zapotrzebowania i ltymagań ) a w prrypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na

innowacyjny produkt, uslugę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówieniajest dostawa żywności, napojów i

produktów pokrewnych oraz produktów rolnjctwa i rybołówstwa do Domu Pomocy Społecznej Kombatant w cięchanowie,

u1. Batalionów Chłopskich 12 zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia' zawaltym w załączniku

asońymentowo _ ilościowym nr 3' 1, 3.2, 3'3, 3.4, 3.5, 3.6' 3.7, 3.8, 3.9 do SIWZ' w podziale na 9 części: Część l

Dostawa różnych produktów spożywczychl Część 2 - Dostawa produktów zwierzęcych' mięsa i produktów mięsnych;

Częśó 3 _ Dostawa produktów m]ęczarskich Część 4 - Dostawa różnych pieczywa świeżego' wyrobów piekarskich i

ciastkarskich; Część 5 Dostawa warzyw i owoców; Część ó Dostawa ziemniaków; Część 7 Dostawajaj; Część 8 _

Dostawa mrożonęk; Część 9 Dostawa ryb

II.5) Glówny kod CPV: 15000000-8

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
I
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II.6) calkowite wartość zamówienia feżeli zamawiający potlaje infotmacje o wańości zamówienia):

watość bez VAI:

Waluta:

(w przypaclku mlów tamowvch lub dynamiczfiego systemu ząkupów szacunkową cąłkowita maksymalna i)artość j|

całym okresie obowią4,wania umowy ramowej lub dynamicznego systenu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w srt.67 ust. lpkt6i7lubwart. 134 ust' 6 pkt 3

ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakesu oraz walunków najakich 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 zost&la zawarta umowa ramowa lub

okres' na który został ustanowiony d}namiczny system zakupów:

miesiącach: /łódniach;

lub

data rozpoczęcia: lub zakończenia; 20 l 8-1 2-3 1

ckres w miesiącach okręs w dniach Data rozpoczęc|? Data zakończenia

2018-01-02 2018-12-31

II.9) lnformacje dodatkowe:

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

III.l) WARL]NKI UDZIAŁU w PosTĘPowANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawńenia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z

odrębnych przepisów

15810000-

15331000-

15 331 1
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okręślęnię warunków: warunęk dotyczy kompetencji lub uprawnień do prowadzenia okeślonej działalności zawodowej

o udzięlęnię zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy' którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie

kompetencji lub uprawnień do prowadzenia działalności zawodowej, o ile wynika to Z odlębnych przępisów'

Zamawiający uzna spełnienie tego warunku gdy Wykonawca złoży oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik NI 1

do SIWZ

Inlormacje dodatkowe

III.1.2) s}tuacja finansorła lub ekonomiczna

okręślenię warunków: warunek dotyczy sytuacii ękonomjcznej o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się

Wykonawcy, któzy spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakesie sytuacji ekonomicznej 1ub finansowej'

Zamawiający uzna spełnienie tego warunku gdy Wykonawca złoi oświadczenie, któIego wzór stanowi załącznik NI 1

do SIWZ oraz wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakesie prowadzonej działalności

zwtęanej z ptzedmiotem zamówienia na sumę 30'000 PLN

Informacje dodatkowe

IIl.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

okręślenie warunków: warunki dotyczą zdolności tęchnicznej o udzieIenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy,

którzy spełniają warunki udziafu w postępowaniu w zakesie zdolności technicznej 1ub zawodowej. Zamawiający uzna

spęłnienie tego warunku gdy Wykonawca złoł oświadczenie, które8o wzóI stanowi załącznik Nr 1 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 realtzacji zamówienia wraz z infotmacją o

kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENTA

III.2.I) Podstawy wyk]uczeńa określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawi8jący przewiduje rvyk]uczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie

Zamawiający przewiduje następujące faku]tatywne podstawy wykluczenia:

ItI.3) WYKAZ oŚwIADcZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ wYKoNAwcĘ w CELU wsTĘPNEGo

PoTWIERDZENIA, żE NIE PoDLEGA oN WYKLUCZENIU oRAz sPEŁNlA WARI]NKI I-IDZIAŁU w
PosTĘPowANIU oRĄZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o Ńepodleganiu wykluczeniu oraz spelnianiu warunków udzialu w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ oŚwIADcZEŃ LUB DoKUMENTÓW, SKŁADA|IYCII PRZEZ w'r'KoNAwcĘ w
PosTĘPowANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGo w CELU PoTWIERDZENIA oKoLIcZNoŚcI, o
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KTóRYCH MowA w ART. 25 UsT. 1 PKT 3 UsTAwY PZP:

I .5) w\xAZ oŚwIADcZEŃ LUB DoKUMENTóW SKŁADANYCH PRzEz wYKoNAwcĘ w
PoSTĘPoWA|łIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGo w CELU PoTWIERDZENIA oKoLIcZNoŚcl, o
KTÓRYCH MowA w ART. 25 UsT. 1 PKT 1 UsTAwY PZP

III.5.1) w ZAIGESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU w PosTĘPowANIU:

lll.5.2) w ZAKRES|E KRYTERlÓ\ł SELEKcJr:

III.ó) w\xAZ oŚwIADcZEŃ LUB DoKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ wYKoNAwcĘ w
PosTĘPowANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGo w CELU PoTWIERDZENIA oKoLIcZNoŚcI, o
KTóRYCIł MowA w ART. 25 UsT. 1 PKT 2 UsTAwY PzP

III.7) INNE DoKUMENTY NIE WYMIENIoNE w pkt III.3) - lII.ó)

l ' Fomularz ofęńy wraz z załącmiklem - FormulaIZ asortymęntowo-ilościowo-cęnowy (część |.2,3,1, 5,6,'7,8,9),

Jeśli Wykonawca składa oferty na kilka części _ na kźdą część na|eĄ złoźryć oddzielnie ofertę wraz z załącznikami' 2.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczęnia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy' Zamawiający

żąda następujących dokumęntóW (w formie oryginału Jub kserokopii poświadczonej na każdej stronie zawierającej treść

za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę): a) odpisu z właściwęgo rejestnr lub z centralnej ewidenc.ji i informacji o

działainości gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku

podstaw do wykiuczęnia w oparciu o ań.24 ust' 5 pkt. 1 ustawy; b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu

skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatkóq wystawionego nie wcześniej niż 3

miesiące przed upĘwem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego' że wykonawca zawarł

porozumienie z właściwym organem podatkowym w splawię spłat tych naieźności wraz z ewentualnymi odsetkami lub

grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie' odroczenie lub rozłożenie na raty zalegĘch

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właścJwego organu, a w przypadku rolników indywidualnych

oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia

12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych (Dz'U. z 2016 r. poz' 1126).

SEKCJA IV: PROCEDURA

rv.l) oPrs

IV.l.1) Tryb udzieleńa zamówienia: Przetarg nieoglaniczony

Iv.l.2) zamawiający żąda wniesienia wadium;

Nie

Informacja na tęmat wadium

IV.l.3) Przewiduje się udzieleńe zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

NaleĄ podać informacje na temat udzielania zaliczęk:

Iv.1.4) wymaga się zlożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów

elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofeń w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofęń katalogów elektronicznych:
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Nie

Informacje dodatkowe:

Iv.l.5.) wymaga się zlożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenię ofeńy Wańantowej

Nię

Złożenie ofefty wariantowęj dopuszcza się tylko zjednoczesnym złożenięm ofęrty zasadnicze.j:

Nię

IV.l.6) Przerrid}rłana liczba wykonawcóq którzy zostaną zaproszeni do udzialu w postępowaniu

(przetarg ogfąniczony, e4ocjącje z ogłoszeniem, dialog konkurenq)jny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna 1iczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekc.j i wykonawców:

Iv.1.7) Informacje na temat umorłT ramowej lub dynamicznego systemu Zakupórt':

Umowa ramowa będzie zawarta'.

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczęstlików umowy ramowęj:

Przewidziana maksymalna l 
jczba uczęstników umowy ramowej:

Informację dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony intęmętowej. na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu

zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu Zakupów dopuszcza się złożenie ofeft w fomie katalogów

elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w

Iamach umowy Iamowej/dynamicznego systęmu zakupów:

Iv.1.8) Aukcja elektrończna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetatg nieograniczony, przetąrg ograĄiczony, negocjacje z
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ogłoszeniem) Nie

NaJeĄ podać adres stlony intemętowęj, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy' których wańości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych w&rtości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Nie

NaleĄ podaó, które infonnac.je zostaną udostępnionę wykonawcom w trakcię aukcji elektronicznej orazjaki będzie termin

ich udostępnienia:

Informacje dotyczące pzebiegu aukcji ęlektlonicznęj:

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

mogli licytować (minimalne wysokości postąlień):

Informacje dotycząc€ wykorzystywanęgo spEętu elektlonicmego, roztvtązań i specyfikacji technicznych w zakesie

połączeń:

wymagania dotyczące rejestracji i idęntyfikacji wykonawców w aukcji ęIektlonicmej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postą]ień' zostaną zakwalifikowani do następnęgo etapu:

Warunli zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.l) Krlteria oceny ofert:

IV.2.2) Krlteria

Kryteria

Cena 50,00

Termin płatności10,00

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

Tak

IV.3) Negocjacje z ogloszeniem, dialog konłurencyjny' partnerstwo innowacyjne

lV.3.l) Informacje na temat negocjacji z ogloszeniem

Minimalne wymagania' które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrŻężenię prawa do udzięlęnia zamówięnia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzęnia

nęgocjacji

Plzewidziany j ęst podział negocjacji na etapy W c€lu oglaniczenia )iczby ofeń:

Nalezy podać infomację na temat etapów negoc.jacji (w tym liczbę ętapów):

Informacje dodatkowe
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IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

opis potrzęb iwymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opi5u:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiąania

stanowiące podstawę do składania ofert' jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

WStępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w cęju ograniczenia liczby rozwiązań:

NaleĄ podać informacje na tęmat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elemęnty opisu plzedmiotu zamówięnia definiujące minimaJne urymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty;

Podział negocjacji na etapy w cęlu oglaniczeniu liczby ofet podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów

ocęny ofeń wskazanych w specyfikacji istotnych warunkóW zamówięnia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adles stlony jntęmętowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adrcs strony intemętowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licyłacji elektronicznej' w tym wymagania techniczne

urządzeń informatycznych:

sposób postępowania w toku licytacji ęlęktronicznej, w tym okeślenie minimalnych wysokości postą:ień:

lnformacje o liczbie etapów licytacji ęlęktronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postą)ień, zostaną zakwalifikowani do następnęgo ętapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Datar godzina:

Termin olq arcla lrcytacji elektronicznej:

Tęrmin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotnę dla stron postanowienia, któfe Zostaną wprowadzone do treści zawieranej umorłry w sprawie zamówięnia

publicznego, albo ogó]nę warunki umowy, albo wzór umowy:

9 216 2017-l I -28, 13:59



htęs://bzp.uzp.govpl/ZP400Podgladopublikowanego'aspx?id:512...

wymagania dotyczące zabezpieczenia nalęłtęgo wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.s) ZMIANA I,'l\{OWY

Przewiduje się istotne Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty' na podstawie której

dokonano wyboru wykonarYcy: Nię

Należy wskazać zakes, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Iv.ó.1) sposób udostępniania informacji o charakterze pouflym (jeżeli dotyczv):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

Iv.ó.2) Termin skladania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data:. Ż01'7 -12-06, Eodzina: l 0:00'

Skócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilnąpotrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony'

przetarg ograniczony' negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki' w jakich mogą być sporządzanę ofeńy lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Iv.6.3) Termin zwiąZania ofertą; do: oklęs w dniach: 30 (od ostat€czlego terminu składania ofert)

IV.ó.4) Przewiduje się uniewaźnieni€ postęporłania 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 Wolrrym Handlu (EFTA)' które miały być przezlaczole l^

sfinansowanie całości lub części zamół'ienia: Nie

Iv.ó.s) Przewiduje się unieważńenie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sIinansowaniu

zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamietzal przeznaczyć la sfirransowanie

calości lub części Zamówienia, nie zostaly mu przyznane Nie

IV.ó.ó) Informacje dodatkowe:

Część nr: 1 Nazwa: Dostawa różnych produktów spożywc4ah

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia jpielkość, zakres' rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie

zapotrzebowania i vymagań/ a w przypadku partnerstwa innołacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny

produkt' usługę lub roboty budowlane;Dostawa różnych produktów spoiwczych, rodzaj i ilości dostaw zostały
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uszczegółowione w tabęlach załącznika nr 3.1 do SIWZ

2) wspólny słownik Zamówień(CPV): 15000000-8, 03000000-9, 15841000_5, 15332240-8, i5891.1oo-4, 15898ooo-9.

15613300- 1

3) Wartość części zamówienia(ieżeli zama\łisjący podaje informacje o wartości zamówienia):

wartość bęz vAI:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data Iozpoczęcia:

data zakończenia: 201 8-1 2-3 1

5) Kryteria oceny ofeń:

Krytęrium 7

Cęna ó0'00

refmin płatnoścj40,00

ó) INFORMACJE DoDATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa; Dostawa produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych

1) Krótki opis przedmiotu zamó\łienia (wielkość, zakres ' rcdzaj i ilość dostalł, usług lLtb robót budowlanych lub określenie

ząpotrzebdi\(l ią i w}magań) aw przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny

produkt' uslugę lub roboty budołvlane:Dostawa produktów zwierzęcych' mięsa i produktów mięsnych, rodzaj i ilości

dostaw zostały uszczegółowione w tabelach załącznika nr 3.2 do SIWZ

2)WspólnySłownikZamówień(CPV);15000000_8'03000000-9'15112l30_ó'15l3ll35-0'15113000-3'15131130-5'

15131700-2

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

waltość bęz VAI:

Waluta;

4) Czas (rwania lub (ermin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończęnia: 201 8-12-3 1

5) Krlteria oceny ofert;
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ó) INFORMACJE DoDATKowE:

Część nr: 3 Nazwa: Dostawa produktów mleczarskich

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielł,ość, zakres, rcdzaj i ilość <lostaw' usług lub robót butlolulanych ltłb określenie

zapotrzebowania i wmagań) avł przpadku partnerstwa innowacyjnego -określ€nie zapotrzebowania na innowacyjny

produkt' uslugę lub roboĘv budowlane:Dostawa produktów mleczarskich, rodzaj i ilości dostaw ZostaĘ uszczegółowione w

tabelach załącmika nI3.3 do srWZ

2) Wspólny Slowuik Zamówień(CPV): 15000000-8' 03000000-9, 15551000-5, 15511000-3, 15530000-2, 15542200-1'

15544000-3

3) Wartość części zamówienia(ieżeli zama'tłiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bęz VAI:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okes w miesiącach:

okręs w dniach:

data Ioąoczęcia:

data zakończenia: 201 8-1 2_3 1

5) Kryteria oceny ofert:

Krytęrium

Cena 50,00

Iermin płatności10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 4 Nazwa: Dostawa pieczywa świeżego, wyrobów piekarskich i ciastkarskich

1) Krótki opis przedmiotu zamó}Yienia (wielkość, zakres, rodzaj i il()ść dostąw, tłsług lub robót budowlanych lub określenie

zapotrzebowania i wymagań) aw przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny

produkt, usługę lub roboĘ budowlane:Dostawa pieczywa świężęgo' Wyrobów piękarskich i ciastkarskich' rodzaj i ilości

dostaw zostały uszczegółowionę w tabelach załącznika nr 3.4 do sIwZ

2) wspólny slownik Zarrówień(CPV): 15000000-8' 03000000-9' 15811100-7' 158l1500- 1' l5812l00-4

3) wartość części Zamówieniafieżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
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Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okes w miesiącach:

okres w dniach:

data Iozpoczęcia:

data zakończęnia: 201 8-12-3 1

5) Krlteria oceny ofert:

Kryterium Znaczęnię

Cena 60,00

Iennin płatnoścJł0,00

ó) INFORMACJE DoDATKoWE:

Część nr: 5 Nazwa: Dostawa waEyw i owoców

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (vielkość, zakres, rcdzaj i ilość dostaw usług lub robót budowlanych lub określenie

zapotrzebowania iwymagań) aw przypadku partnerstrYa innowacyjnego -określ€nie Zapotrzebowania na innowac)jny

produkt, uslugę lub roboty budowlaneiDostawa wazyw i owoców, rodzaj i ilości dostaw Zostały uszczegółowione w

tabelach załącznika nI 3.5 do SIWZ

2) wspólny słownik zamówień(CP\): 15000000-8' 03000000-9' 0322111l -7' 03221'000-6,0322|320-5' 032214l0-3'

03222313-0

3) wartość części zamówienia(ieżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wańość bez VAT:

Waluta:

4.) Czar trwania lub termin rrykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zako]iczę]]ia: 2018-12-3 I

5) Krlteria oceny ofert:

KIytęrium

Cena {0,00

Ięrmin płatności10,00

13z16

ó) INFoRMACJE DoDATKoWE:
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Część nr: 6 Nazwa: Dostawa ziemniaków

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkośc, zalłes, rodzaj i ilość dostaw, ushtg lub robót budowlanych lub określenie

zapotrzebowania i wmagań) ał przxpadku Partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny

produkt, uslugę lub roboĘ budowlane:Dostawa zięmniaków, rodzaj i i}ości dostaw zostały uszczegółowione w tabelach

załącznika nr 3.6 do SIWZ

2) Wspólny Slownik Zamówień(CP\): 15000000_8, 03000000-9

3) wartość części zamówienia(ieżeli zamawiający podaje informacje o wańości zamówienia):

waltość bez VAI:

Waluta:

4l Cras (rrrania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okręs w dniach:

data rozpoczęcia'.

data zakoiczenia. 20 1 8- 1 2-3 1

5) Kr}.t€ria oceny ofert:

Kryterjum

Cena 50,00

Iermin płatnośclł0'00

6) INFORMACJE DODATKOWE;

Część nr: 7 Nazwa: Dostawajaj

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zabes, lodzaj i ilość dostaw, usług lub ł-obót btłt\owlanych lub okreslenie

zapot1,2ebo\|a ia i i,ymagań.) aw przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zepotrzebowania na innowacyjny

produkt' usługę lub roboty budowlane:Dostawa jaj' rodzaj i ilości dostaw zostały uszczegółowione w tabelach załącznika nr

3.7 do SIWZ

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15000000_8' 03000000_9

3) Wartość części zamórr'ienia(ieżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas (r!rania lub lermin wJkonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 201 8_1 2-3 1
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5) Kr}teria oceny ofeń:

Kryterium

Cena 50,00

TeImin płatnoścr40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

część nr: 8 Nazwa: Dostawa mlożonęk

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

zapotr2ebowania i wmagań) aw przypadku partnerstwa innowacyjnego _określenie zapotrzebowania na innołacyjny

produkt' usługę lub roboty budowlane:Dostawa mrożonek, rodzaj i ilości dostaw zostały uszczegółowionę w tabelach

załącznika ff 3.8 do srwz

2) Wspólny Słownik zamówień(cPv): 15000000-8, 03000000-9, 15331100-8, 15331170-9

3) Wartość części zamówienia(ieże|i zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wańość bez VAT:

Waluta:

4) Czas lrwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończęnia; 201 8-1 2-3 1

5) Kryteria oceny ofert:

Krle riu m Ż

Cena 60,00

Ięrmin płatnoścj40,00

ó) INFORMACJE DODATKoWE:

Część nr: 9 Nazwa: Dostawa ryb

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

ząpotrzebo\i)afiia i wtnagań) aw przspadku partnerstwa innowacyjnego _określenie zapotrzebowania na innowacyjny

produkt' usługę lub roboty budowlane:Dostawa ryb, rodzaj i ilości dostaw zostaĘ uszczegółowione w tabelach załącznika

nr 3.9 do SIWZ

2) Wspólny Slownik Zamówień(CPV): l5000000-8' 03000000-9' 15220000-6, 15200000-0' 15240000-2

3) wartość części zamówienia(ieżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
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waltość bez vAT:

Waluta:

4) czas trwania lub termin wykonańa:

okes w miesiącach:

okes w dniach;

data rozpoczęcia:

data zakoitczenla', 20 I I -12-3 1

5) Kryteria oceny ofeń:

Kryteńum

0ena 60,00

Iernin płatnoścJ40,00

6) INI'ORMACJE DODATKOWE:

hĘs ://bzp.uzp.gov.pVZP400Podgladopublikowanego. aspx? iF5t2.'.
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