
ogłoszenie ru 621389-N-2019 z dnia 2019-11-12 r

Dom Pomocy spolecznej !lKombatant'': Dostawa ż}-wności' napojów i produktów pokr€wnych oraz produktów

rolnictwa i rybołółvstwa do Domu Pomocy spolecznej Kombatsnt w ciechanowie' ul. Batalionów chlopskich 12

oGŁosZENIE o ZAMÓWIENIU _ Dostawy

Zamieszczanie oglo szenia': Zamięszczanie obowiąkowe

ogłoszenie dotyczy; Zamówienia publicznego

Zamówienie doĘczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nię

Nezwa projektu lub programu

o zamówieni€ mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronjonej oraz wykonawcy, których dzialalność' lub

dzialalność ich wyodrębnionych organizecyjńe jednostek, które będą realizowaĘ zamówienie, obejmuje spoleczną i

zawodową integrację osób łlędących cdonkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny plocęntowy wskaźnik zatrudnięnia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa

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

ich jednostki (w %)

SEKCJAI: ZAMAWIAJAEY

Postępowańe przeprowadza centralny zamawiający

Nję

Postępowanie przeprowadza podmiot' któremu zamawiający powierzyUpowierzyli przeprowadzeni€ postępowańa

Nię

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierryVpowierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowani€ jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nię

Jeże1i tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib,

kajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzan€ wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

w przypadku przeprowadzenia postępowenia wspólnie z zamawiającymi z itrnych państw członkowskich Unii

Europejskiej _ mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. r) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej ''Kombatant", kajowy numel identyfikacyjny 13017559800000' ul. ul.

Batalionów Chłopskich 12 ,06-400 Ciechanów, woj. mazowieckie, państwo Polska, tęl.0-23 672l485,6726043 w. 106,



e-mail dps.kombatant@inteńa.pl, faks 0-Ż3 6'721485 '

Adręs stlony intenętowej (URL): www.kombatant.lap.pl

Adres profilu nabywcy:

AdIęs strony intęrnetowęj pod którym można uzyskać dostęp d o r'larzędzi 1\Iądzeń lub formatów plikóq które nie są

ogólnie dostępnę

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGo: Irl,ly (proszę okeślić):

pomoc społeczna

I.3) wsPóLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA' aeżeti dot),cł)|

Podział obowiąków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w

przypadL:u wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członłowskich Unii

Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzially za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakesie za

przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawia1ący' czy zamów'tenie będzie udzielane przezkażdego z

zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na fzęcz pozostalych zaLlawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełły i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak

www.kombatant. lap.pl ; www.stciechanowbip.org.pl

Adres strony internetow€j' na której zarnieszczona będzie spec}.Iikacja istotnych warunków zamówienia

Tak

w\wv.kombatant.lap.pl ; www.stciechanow.bip.org.pl

Dostęp do dokumentólł z Postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postępowaniu należy przesylać:

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 rr'postępowaniu w inny sposób;

Tak

Inny sposób:

Wymaganęjest plzesyłanię ofęrt W formie pisemnej za pośrednictwem opęIatola pocżowęgo w Iozumieniu ustawy z

dnia 23.1 l .2012 r' Prawo Pocztowe (Dz.U ' z 2079 l' poz. 1051 . 1495, 2005), osobiście lub za pośrednictwęm posłańca'

Nię dopuszcza się składania ofert \ł postaci elektronicznej.

Adres:



Dom Pomocy Społecznej Kombatant, ul. Batalionów Chłopskich 12,06_400 Ciechanów

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystaLi^ z ]I.arzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie
dostępne

Nie

Nieograniczony' pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych nuzędzi można lzyskać pod adresęm: (IIRL)

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa żywności' napojów i produktów pokrewnych oraz
produktów rolnictwa i rybołówstwa do Domu Pomocy społecznej Kombatant w Cięchanowię' ul' Batalionów Chłopskich
12

Numer referencyjny: DGT.250.1. 1.2019

Przed wszczęciem postępowanią o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techdczny
Nię

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy

II.3) Informacja o nożliwości skladania ofert częściowych

Zamóu ienie podzielonejest 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:

Maksymaha liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone Zamówienie jednemu wykonawcy;

II.4) Krótki opis przedmiotu Zamówienia (wielkość' zah'es, ro(lząj i ilośĆ dostaw, uslug lub robót budowla,ch lub

okłeślelńe zapohzebowania i uymagań ) a rł' przypadku pańnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowan;a na

innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przędmiotem zamówieniajest dostawa żywności, napojów i

produktów pokewnych oraz produktów rolnictwa i rybołówstwa do Domu Pomocy Społecznej ,'Kombatant,'w
ciochanowię, ul. Batalionów Chłopskich 12 zgodnie ze szczegółorłrym opisem przedmiotu zamówienia, zawaltym w
załączniku asońymentowo - ilościowym nl 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
1 Dostawa Ióżnych produktów spoĄ'wc zych; Część 2 Dostawa produktów zwierzęcych. mięsa i ploduktów mięsnych;

Część 3 Dostawa produktów mleczarskjch; Część 4 - Dostawa różnych pieczywa świeżego, wyrobów piekarskich j

ciastkalskich; część 5 _ Dostawa walzyw i owoców; Część6 Dostawa ziemniaków; Część7-Dostawajaj; Część 8_
Dostawa mlożonęk; część 9 _ Dostawa ryb.

II.5) Główny kod CPv: 15000000-8

Dodatkorve kody CPV:



Kod CPV

03000000-s

15800000-6

15100000-9

15500000-

15810000-9

13200005-9

15331000-t

03212100- t

)3142500-3

153J1100-8

15896000-5

03311000-2

II.6) cełkowita Wańość Zamówie'ia (jeżeli zamąjłiający podaje inlbmacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku xmów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów szacunkowa całkowito makłymalna wartośc w
caĘm oAłesie obowiąryĄ,l]ąnia umow rąmowej lub dynamicznego syste u zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. ó7 ust. l pkt ó i 7 lub w art' 134 ust. ó pkt 3
ustawy Pzp; Nie

okeślenie przedmiotu, wielkości lub zakręsu oraz warunków najakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w

ań. 67 ust' t pkt ó lub w ań' 134 ust. ó ph 3 ustalvy Pzp:

II.8) okres' w którym rea|izowane będzie zamówielie lub okres' na który Została Zawarta umowa ramowa lub
okres' na który zostal ustanowiony dyramiczny system zakupórr:

miesiącach: lub dliach.'

lub

datarozpoczęcia: lub zakoirczenia:

okes w miesiącac} Okes w dniach Data lozpoczęcla Data zakończenia

2020-01-02 2020-12,31

II.9) Informacje dodatkowe:

III.r) WARUNKI IJ-DZIAŁU w PosTĘPowANIU



III'I.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowsdzenia okr'eślonej dzialalności zawodowej, o ile ł1nika to z
odrębnych przepisów

okeś]ęnię waruŃów: Zamawiający nie stawia szczególnych wyrnagań w zakresie spełnienia tego warunku.

Informacje dodatkowę

III.1.2) Syuacja finansowa lub ekonomiczna

okęśIenie waruŃów'. Zamawlający uzrta warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, żęjęst ubezpieczony od

odpowiedzialności cywilnej w zakesie prowadzonej działalności zwiąan ęj zprzędmjotęm zamówienia na sumę nie

mniej niż: Część 1 - Dostawa różnych produktów spofuwczych: 30.000 PLN; Część 2 - Dostawa ploduktów

zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych: 50.000 PLN; Część 3 - Dostawa produktów m]eczarskich: 30.000 PLN;
Część 4 - Dostawa pieczywa świeżego' wyrobów piekarskich i ciastkarckich; 20.000 PLN; Część 5 - Dostawa warz}.w i
owoców: 8.000 PLN; Część 6 - Dostawa zięmniaków: 8'000 PLN; część 7 - Dostawajaj: 5.ooo PLN; część 8 -

Dostawa mrożonęk: 5.000 PLN; część 9 - Dostawa ryb: 5.ooo PLN.

Informacje dodatkowe

III.l.3) Zdo|ność techniczna lub zawodowa

okeślęnię warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spęłnienia tęgo warunku.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofęrcie iub we wniosku o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących c4.rurości p14 realizacji zamówienia wraz z informacją o

kwalifikac-jach zawodowych lub doświadczęniu tych osób: Nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY W\I(LUCZENIA

III.2.1) PodstałT wyklucz€nia określon€ w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) zamawiający przewiduje łTk|uczeńe wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nię
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywnę podstawy Wkluczęnia:

III.3) w1'IGz ośwIADczEŃ SKŁADANYCH PRZEZ w\xoNAwCĘ w CELU wsTĘPNEGo
PoTWIERDZENIA' żE NIE PoDLEGA oN wlxLUczENIU oRAZ SPEŁNIA \łARL]NKI UD 4IAŁU w
PosTĘPowANIU oRĄZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

oświadczenie o niepodleganiu rryktuczeniu oraz spehianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

oświadczeni€ o spelnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) wl'KAz oŚwIADczEŃ LUB DoKUMENTóW, SKŁADANYCII PRZEZ wYKoNAwcĘ w
PosTĘPowANIU NA wEzwANIE zAMAwIAJAcEGo w CELU PoTWIERDZENIA oKoLIcZNoścI. o
KTÓRYCH MowA w ART. 25 UsT. 1 PKT 3 UsTAwY PzP:

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczęnia z postępowania o udzielenię zamówienia Wykonawcy,



Zamawiający żąda następujących dokumentów (w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej na kźdęj stronię

zawierającej tleść za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę): l) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej

ewidencji i infomacji o działalności gospodarczej, jeźeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w

celu wykazania braku podstaw do wykluczęnia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy; 2) zaświadczenia właściwego

naczeJnika urzędu Skalbowego potwieldzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie

wcześniej niż 3 miesiące przed upĘwem teminu składalria ofęIt lub innęgo dokumęntu potwięIdzającego, że

wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w splawie spłat tych nalężności wraz z

ęwentualnymi odsetkami lub glzywnami, w szczegóJności uzyskał przewidziane prawem zwolnienię, odroczenie lub

rozłożęnię la ruv zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, a w przypadku

rolnikóW indywidualnych oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat 1okalnych, o kórych

mowa w ustawię z dnia 12 stycznja 1991 l' o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.Ll. z20|8 r' poz. 7445 zę zmianami).

3. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotóW na

zasadach okeślonych w ań. 22a ustawy PZŁ a podmioty tę będą braĘ udział w realizacji części zamówienia,

Zama\\iająey żąda od Wykonawcy przedstawienia w odnięsieniu do tych podmiotów dokumęntów wymięnionych w ust.

3. Ponadto Zamawiający żąda od Wykonawcy pzedstawięnia dokumentów. o których mowa w ust. 3 dot'

podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia' a który niejęst podmiotem, na którego

zdolnościach lub sy'1uacji Wykonawca polega na zasadach okeślonych w ań. 22 a ustawy.4- Jężeli wykonawca ma

siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RŻęczpospolitej Polskiej' zamiast dokumentów, o których mowa w

ust' 3 pkt. 1-2 składa dokumęnt lub dokumenty, wystawjone w kaju, w którym ma siedżbę lub miejsce zamieszkania,

potwierdzające odpowiednio, że: 1) nie otwaltojego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 2) nie za\ega z opłacaniem

podatkóq opłat' składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo żę zawarł porozumienie z właściwym organem

w sprawie spłat tych nalężności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegó]ności uzyskał przewidziane

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zalegĘch płatności lub wstlzymanię W całości wykonania decyz-ji

właściwego organu'

III.5) WYKAŻ oŚwIADczEŃ LUB DoKUMENTóW SKŁADANYCII PRZEZ wYKoNAwcĘ w
PosTĘPowANIU NA wEzwANIE ZAMAWIAJACEGo w CELU PoTWIERDZENIA oKoLIczNoŚCI. o
KTÓRYCH MowA w ART. 25 UsT. 1 PKT 1 UsTAwY PzP

IIl.5.1) w ZAI(REsIE SPEŁNIANIA wARtINKÓw UDzlAŁU w PosTĘPowANIU:

Dokument ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zwiąanej z przedmiotem

zamówienia na sumę nie mniej niżl Część 1 _ Dostawa różnych produktów sp oĄwczych:30.000 PLN; część 2 -

Dostawa ploduków zwierzęcych, mięsa iproduktów mięsnych: 50.000 PLN; Część 3 - Dostawa produktów

mlęczarskich: 30'000 PLN; część 4 - Dostawa pieczywa świeżego, wyrobów piekarskich i ciastkarskich: 20.000 PLN;

część 5 - Dostawa warzyw iowoców:8.000 PLN; część 6 - Dostawa ziemniaków: 8.000 PLN; Część 7 - Dostawajaj:

5.000 PLN Częśó 8 - Dostawa mrożonek: 5'000 PLN; Część 9 - Dostawa ryb: 5.000 PLN'

lll'5.2) \\ ZAKRESlE KxYTEruÓw sELEKcJl:
I.ó) WYKAZ oŚWADczENś LUB DoKUMENTÓW SKLADANYCH PRzEz w\'KoNAwcĘ w

PosTĘPowANIU NA WEZWA]\TIE zAMAw]AJAcEGo w CELU PoTWIERDZENIA oKoLIcZNoŚcI' o
KTÓRYCH Mo\\A w ART. 25 UsT. 1 PKT 2 UsTAwY PzP
III.7) INNE DoKUMENTY NIE w\1\{IENloNE w pkt III.3) _ III.ó)

Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wypełnionego ściśle wg wzoru druku załączonego przez Zamawiająoego: -

Fonularz oferty wraz z załąaT|ikJern _ Formula.z asoftymentowo - ilościowo - cenowy (część l. 2, 3. 4, 5, 6, 7. 8' 9).



Jeśli Wykonawca składa ofeńę na kilka części to w Formularzu oferty powinien zaznaczyć na' któIe części składa ofertę

i dołącza odpowiednią ilość formularzy asońymentowo - ilościowo - cenowych oraz pozostałych załączrików: -

oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr l do SIWZ, - oświadczęnie o braku podstaw do wykluczenia, którego

WzóI stanowi załącznik nr 2 do SIWZ, - Zaparafowany wzór umowy _ załącznik nr 4 do SrWZ, _ oświadczenie, którego

wzóf stanowi załącznik nr 6 do SMZ'

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

Iv.1.1) Tryb udżelenia zamówienia: Przetarg nieoglaniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie

Informacja na temat wadium

Iv.1.3) Przewiduj€ się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamótienia:

Nie

Należy podać informację na temat udzielania zaliczek.

IV.l.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektrodcznych lub dolączenia do ofert katalogów

elektronicznych:

Nię

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

Nię

Informacje dodatkowe:

lV.1.5.) Wymaga się żożenia oferty wariantowej:

Nię

Dopuszcza się złożenię oferty wariantowej

Nię

złożęnię ofęńy wariantowej dopuszcza się tylko zjednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV'1.ó) Przewidynana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udzialu w postępowsniu

(przetarg ogrąniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurenq)jry), partnerstwo innowaqljne)

Liczba wykonawców

Przewidywana minima]na liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub d1łramicznego systemu zakupów;

Umowa ramowa będzję zawarta:



Czy przewiduje się ograriczenle liczby lczęstników umowy ramowęj:

Przewidziana maksymalna liczba uczęstników umowy ramowej:

Informację dodatkow€:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynarnicznego systemu zakupów:

Adrcs strony intemętowej, na któĘ będą zamieszczone dodatkowe informację dotyczące dynamicznego systemu

zakupów:

Informację dodatkowę:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów do puszcza się ńożenie ofęIt w formie katalogów

elektronicnych;

Przewiduje się pobranie ze złożottychkatalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w
ramach umowy ramowej/dylamicznęgo systemu zakupów:

IV.l,8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektroniczn€j (trlrzetarg nieograniczony, przetatg ograniczony, 4egocjacje z
ogłoszeniem) N'te

NaleĄ podać adres strcny intęmetowęj' na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy' których Wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wsrtości' w}nikające z opisu prz€dmiotu zamówienis:

Nie

Nalei podać, które informacje zostanąudostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej orazjaki będzie termin

ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej ijakie będą warunki, najakich wykonawcy będą

mogli licytować (minimalne wysokości post@ięń):

Infomacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu ęlektlonicznego, rozwiązń i specyfikacji tecturicznych w zakesie
połączeń;

wymagania dotyczące rcjestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektroniczrrej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektroniczrej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy' którzy nie złoili nowych postą)ień, zostaną zakwalifikowani do następnego ętapu:

WarunJ*i zamknięcia aukcji elekronicznej:



IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
Iv.2.1) Kr}teria oceny ofeń:

IY.2.2) Kryteria

Kryeria Zlaczęlię

Cena 50,00

lęrmin płatnoścj10,00

Iv.2'3) zastosowanie Proc€dury' o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog kon-kurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, klóre muszą spełniaó wszystkie oferty:

Pzewidziane jest zastzężenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawię ofeń wstępnych bęz przeprowadzęnia
negocjacji

Przewidzianyjest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofeń:

Nalęł podaó informacje na temat etapów nęgocjacji (w tym iiczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na t€mat dialogu konkurencyjnego

opis potŻęb i wymagań zamawiającego iub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

lnformacja o wysokości naglód dla wykonawców, któIzy podczas dialogu koŃulęncyjnęgo przedstawili rozwiąania
stanowiącę podstawę do składania ofert, je żeli zanau,iający przewiduje nagrody:

WstęPny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Nalezy podać inlormację na tęmat etapóW dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elęmenty opisu plzedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania. którym muszą odpowiadać wszystkie ol.erty:

Podział negocjacji na etapy w ce]u oglaniczeniu liczby ofeń podlegających negocjacjom popzez zastosowanie kryteriów
oceny ofęń wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówięnia:



lnformacje dodatkowe:

IV.4) Licltacja elektroniczna

Adres strony intęmętowej, na kóreJ będzie prowadzona licytacja elel(roniczna:

Adres strony intęmętowej, na któIęJ.jęst dostępny opis przedmiotu zamówienja w licytacji ę1ektlonicznęj:

wymagania dotyczącę Iejęstracji i identyfikacji łrykonawców w lic}taaji ęlęktronicznej, w tym wymagania tęchnicale

urządzeń informatycznych:

sposób postępowania w toku licytacji elektlonicznęj. w tym określenie minimalnych wysokości post@ień:

Informacje o liczbie etapów liclacji elektronicznej i czasię ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złoĄli nowych postą]ień, zostaną zakwalifikowani do następDego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w lic1łacji elektronicznej:

Data: godzina:

Te rmin otwarcia licyacji elehronicarej:

Termin i warunłi zamknięcia licytacji eleLtronicznej:

Istotne dla stlon postanowienia, k1óre zostaną wplowadzone do treści zawieranej umo'wry w sprawie zamówienia

publicznego, albo ogólne warunki umowy' albo wzór umowy:

wymagania dotycząc e zabezpieczenia lalęłtego Wykonania umowy :

Informacje dodatkowel

IV.s) ZMIANA t.rMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy W stosunku do treści oferty, na podstawie której

dokonano wyboru wykonawcy: Nie

NaleĄ wskazać zakęs, charaktel zmian olaz warunłi wprowadzenia zmian:

Iv.ó) INFoRMAcJE ADMINIsTRAcYJNE

IV'ó.l) Sposób udostępniania informacji o charakterze pofinym (eźeli doą,lczy):

środki służące ochronie informacji o charakterz€ poufn}.m

IV'6'2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzialu w postępowaniu:

Data: 2019-11-20, godzina: 10:00,

Skócenie terminu składania wniosków, zę względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nięoglaniczony'

pzetalg ogmniczony, negocjację z ogłoszęniem):

Wskazać powody:



Język lub języki' w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziafu w postępowaniu

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

IV.ó.4) Przewiduje się uni€ważńenie postępo*'ania o udzielenie zamówienia' w prz1padku nieprryznania środków

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez

państwa członko{'skie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)' które miały być pr l'eznaczone Ąa

sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.ó.5) Przewiduje się unieważnieńe postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki slużące sfinansowaniu

zamówień na badania naukow€ lub prace rozwojowe' które zamawiający zamie rzał przeznaczyć na sfinansowanie

calości lub części zamówienia' nie zostały mu przyznane Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Informacja dotycząc a przęIwaf zania'l ochrony danych osobo wych zgodn]lę z an' l3 ust. 1 i 2 Rozporuądzenia Par1amentu

Europejskiego i Rady (IJE) 2016/679 z dnia 27 kwiętnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z

pEętwaŹanięm danych osobowycb i w sprawie swobodnego przepĘwu takich danych oraz uchylenia dyrektywy

95l4óĄVE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz' Urz.W L 1I9 z 04.05.2016, str 1), dalej ,'R.oDo'''

Zamawiający informuje, że: 1'Administratorem Pani,Pana danych osobowychjest: Dom Pomocy Społecznęj 
'Xombatant'',

ul. Batalionóń chłopskich 12, 06-400 Ciechanów. 2'Dane kontaktowe lnspęktora Ochrony Danych w Domu Pomocy

społecznęj ,'Kombatant'' - adrcs ę-mail: iod@kombatant.Iap'pi. 3'PaniPana dane osobowę przętwarzane będąna podsiawię

ań' 6 ust. 1 lit. c RoDo \\' celu związanym z postępowanięm o udzielenię zamówienia publicznego o nr DGT'250.1.1.20l9

pn. ,postawa łWności, napojów i produktów pokrewnych oraz produktów roInictwa i rybołówstwa do Domu Polllocy

Społecznej ,,Kombatant'' w Ciechanowie, ul' Batalionów Chłopskich 12'' prowadzonym w trybie przetargu

nieograniczonego' 4.odbiorcami PaniPana danych osobowych będą osoby Jub podmioty, którym udostępniona zostanie

dokumentac.ja postępowania w oparciu o alt' 8 olaz art. 96 ust. 3 ustawy z dnla 29 stycznia2004 t' _ Prawo zamówień

publicznych (Dz'U. z 2019 r. poz.1843)' dalej 
',ustawa 

Pzp''. 5.Pani,?ana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z

ań. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przęz okles 4 lat od dnia zakończenia postępowariia o udzięlęnie zamówienia' a jeżeli czas

tlwania umowy przekacza 4 ]ata, okIęs przechowywania obejmuje caĘ czas trwania umowy. 6'Obowiązęk podania przeŻ

Panią?ana danych osobowycb bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym okeślonym w przepisach

ustawy Pzp' związanym z udziałem w postępowaniu o udzięlęnię zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania

okeślonych danych wynikająz ustaury Pzp. 7'W odniesieniu do Pani,Pana danych osobowych decyzje nie będą

podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art' 22 RoDo' 8.Posiada Pani,?an: - na podstau'ię ań. 15 RoDo
plawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących' - na podstawie ań. 16 RoDo prawo do sprostowania

Pani/Pana danych osobowych*, - na podstawie ań. 18 RoDo prawo żądania od administratola oglaniczen1apfzętwalzania

danych osobowych z zastlzeżenjęm pfzypadkó*', o których mowa W ań' 18 ust. 2 RoDo**' - prawo do wniesienia skargi

do Pręzesa Urzędu ochrony Danych osobowych, gdy uzna Pan1lPan, żę pfzetwafzanie danych osobowych Pani,Pana

dotyczących narusza przepisy RoDo' 9'Nie przysługuje PaniPanu| - w związku z ań' 17 ust.3 1it. b' d lub e RoDo prawo

do usunięcia danych osobo\łlch' _ pmwo do przenoszenia danych osobo\łych' o l1órym mowa w ań. 20 RoDo, _ na

podstawie ań. 21 RoDo plawo spŻęciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą plawną przętwarzania

Pani/Pana danych osobowych iest ań. 6 ust. l lit. c RoDo. x Wyjaśnienie: skożystanię Z pmwa

do sprostowania nie możę skutkować zmianą wyniku postępowania o udzięlenie Zamówienia publicmego ani zmianą

postanowjeń umowy w zaklesię nięzgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naluszać integralności plotokofu orazjego



załączników. ** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przętwarzania nię ma zastosowania w odniesieniu do

przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze śIodków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby

fizycznej lub prawnej' lub z uwagi na wźne względy interesu publicznego Unii Europejskjej 1ub państwa członłowskię8o'

Część nr: 1 Nazwa; Dostawa różnych produktów spożywaTlch

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (1'ielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budotłlanych lub okreslenie

zapotrzebowańa i wymagań) a w przxpadku partnerstwa innowacyjnego -okreś|eDie zapotrzebowania na innowacyjny

produkt' usługę |ub roboĘ budowlane:Dostawa róźnych produktów spoĄwczych, rodzaj i ilości dostaw zostały

uszczęgółowionę w tabelach załącznika nr 3.1 do SIWZ

2) Wspólny Slowńk Zamówień(cPv): 15000000_8, 03000000_9, 15841000-5, 15332240-8. 15 891400_4. 15898000-9.

15613300-1

3) Wartość części zamówienia(eżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)i

wańość bez vAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okes w miesiącach:

okes w dniacb:

data rozpoczęcia: 2020 -0 1 -02

data zakończenia: Ż020-12-3|

5) Kr}.teria oceny of€rt:

KJytęrium

Cena 60,00

Ięrmin płatności40,00

ó) lNFoRMAcJE DoDATKowE:

Część nr: 2 Nazrr'a: Dostawa produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkośc' zakłes, rodzaj i ilość dostaw' uslug lub robót budowlanych lub okteślenie

zaPotrzebowa ią i wmagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na inDowacyjny

produkt' uslugę lub roboty budowlane:Dostawa produktólł' zrł'ierzęcych, mięsa iproduktów mięsnych, rodzaj i ilości

dostaw zostały uszczęgólowione w tabelach załącznika nr 3.2 do SIWZ

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): l5000000-8, 03000000-9, 15112130_6' l5131135-0' 15113000-3. l5l31 l ]0-5,

15131700-2



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

Wartość bęz VAI:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data r aąoczęc:La: 2020-07 -02

data zakończęnia: 2020-12-3 1

5) Kr$€ria oceny ofeń;

Kryłerium

Cena 60,00

Termin płatności10,00

ó) INFoRMACJE DoDATKoWE:

część nr: 3 Nazwa: Dostawa produL1ów mleczarskich

1) Klótki opis przedmiotu zamówieńa (wielkość, zakres, rotlzaj i ilośc dostaw, uslug lxb robót budowlanych lub określenie

zapotrzebowania i wmągań) aał przjfadku partnerstwa innowacyjnego _określenie zapotrzebowania na innowacyjny

produkt' usługę lub roboty budowlane:Dostawa ploduktów mleczarskich, rodzaj i ilości dostaw zostaĘ uszczegółowione w

tabelach załącznika m 3.3 do sIwZ

2) wspólny słownik Zarnówień(CPV): 15000000-8' 03000000-9, 15551000-5, 1551i000-3, 15530000_2, I5542200-1,

15544000-3

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

Wartość bęz VAI:

Waluta;

4) Czas rrwania lub termin wykonania:

okes w miesiącach:

okręs w dniach;

data rozpoczęciai 2020-07 -02

data zakoiczęnia| 2020 - 7 2 -3 7

5) Krlteri8 oceny ofeń:

Kryterium

Cęna 60,00

Termin płatności40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:



część nr: 4 Nazwa: Dostawa piecą/wa świężego, wylobów piekarskich i ciastkarskich

l) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budołlan'ych lub okreslenie
zapotrzebowania i wyłlagąń) aYr przypadku partnerstwa imowacyjnego _określenie zapotrz€bowania na innowacyjny
produkt, usługę lub roboĘ budowlane:Dostawa pięczywa świeżego, wyrobów piekalskich i ciastkalskich. rodzai i i]ości
dostaw zostĄ uszczegółowione w tabelach załączrika nr 3.4 do SIWZ

2) wspólny słownik Zamówień(cPv): 15oooooo-8, 03oooo00-9, 158111o0-7, 158115o0- 1. 15812l0o_4

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

Waluta:

4) Cza. trEania lub termin wykonania:

okes w miesiącach:

okes w dniach:

data rozpoczęcia: 2020-0 l -o2

data zakończenia: 2020-12-3'|

5) Krlteria oceny oferti

Kryte um 7

Cęna 50,00

Termin płatności40,00

ó) INFORMACJE DoDATKowE:

cZęść nr: 5 Nazwa: Dostawa warzyw i owoców

1) Krótki opis przedmiotu zamówieńa (wielkość, zakres, rofuaj i ilość dostaw, usług lub robót butlowlanych lub okreslenie
zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego _określenie zapotrzebo$,ania na innowacyjny
produkt' uslugę lub roboĘ budorvlane:Dostawa warzyw i owoców, rodzaj i ilości dostaw zostały uSzczegółowion€ w
tabelach załącznika rrr 3.5 do SrwZ

2) Wspólny Slownik Zamówień(CPV): 15000000-8, 03000ooo-9, 032211 l1-7' o 3221000-6' 03221320-5, 03221410-3.
032223r3-0

3) Wartość części zamówienia(eżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
waltość bez VAr:

Waluta:

4) C/as trwania lub (ermin riykonania:

okres w mięsiącach:



okes w dniach:

data r o4oczęcia: 202o-O1 -02

data zakoiczęni a: 2020 -0 6 -3 0

5) Kr}teń8 oceny ofert:

Kryteńum

Oena 60,00

Termin płatności40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: ó Nazwa: Dostawa źemniaków

1) Klótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw' wług lub robót budowlanych lub okreslenie
zapotrzebowania i wmagań) a w przBadku partnerstwa innowacyjuego -określ€nie zapotrzebowania na innowacyjny
produkt, usługę lub roboty budowl8ne:Dostawa ziemniaków, rodzaj i ilości dostaw zostały uszczegółowionę w tabetach
załączńkaw 3.6 do SN/Z
2) Wspólny Słownik Zamówień(cPv): 1500oooo-8. 03oo0ooo_9

3) wańość części zamówienia(iezeli zamawi.jący podaje informacje o weńości zamówieuia):
waltość bęz vAI:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonaniai

okes w miesiącach:

okes w dniach:

data rczpoczęci a: 2020-01 '.02

data zakończęnia: 2020 -06 -30

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium 7

Cena 60,00

Iermin płatnoścl40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE;

Część nr: 7 Nazwa: Dostawa jaj

1) Klótki opis przedBiotu Zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilośc dostaw' usług lub robót budowlanych lub określenie
zapotruebowania i wymąEań) a w przBadku partnerstwa innow&cyjuego -określenie zapotrzebowania na innowacyiny
produkt, usługę lub roboty budowlane;Dostawa jaj, rodzaj i ilości dostaw zostały uszczegółowione w tabelach załącaika nr
3.7 do SIWZ



2) wspólny slownik Zamówień(CPV): 15000000-8, 03o0ooo0-9

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

waltość bęz vAI:

Waluta:

4) Czas trwania lub rermin wykonania:

okres w miesiącach:

okęs w dniach:

data rozpoczęcia: 2020 -0 I -02

data zakończęnia'. 2020 -| 2-3 1

5) Kryteria oceny ofert:

Kryerium

Cęna 60,00

Iermin płatnoścj10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 8 Nazwa: Dostawa mlożonek

1) Krótki opis przedmiotu zamówi€da (wielkośc' zakres' rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub okreslenie

zapotrzebowania i wymagań) aw przypadku partnerstwa innowacyjnego -określ€nie zapotrzebowania na innowacyjny

produkt, usługę |ub roboty budowlane:Dostawa mlożonek, rodzaj i ilości dostaw został uszczęgółowionę w tabelach

załącznika nr 3 '8 do SIWZ

2) Wspólny Slołnik Zamówień(cP\ł: 15000000-8, 03000000-9, 1533110o-8, 1533117o-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaj€ informacje o wartości zamówi€nia);

wańość bez vAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin rłykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data r oąoczęcia: 2020 -07 -02

data zakończenia: 2020-1 2-?1

5) Kl}teria oc€ny ofert:

KJyt€rium

Cęna 60,00

Ięrmin płatności40,00



6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 9 Nazwa: Dostawa ryb

1) Krótki opis przedmiofu zamóYi€nia (wielkośc' zakres' ł'odzaj i ilośc dostaw, usług lub rcbót budowlanych lub okreslenie
ząpotrzebowahią i wymagań) aw prrypadku partnerstwa innowacyjnego _określenie zapotrzebowania na innowacyjny
produĘ usługę lub roboty budowlane:Dostawa ryb, rodzaj i ilości doŚaw zostały uszczegółowione w tabelach załacznika
nr 3.9 do SIWZ

2) Wspólny Slownik zamówień(cP\): 15o0oooo-8, o3oooo oo-g,15220000-6,152ooooo_o. 1524oooo-2

3) wartość części zamówienia(ieżeli zamawiający podaje informacj€ o wańości zamówieńa):
Wańość bęz VAT:

Wduta:

4) czas trł8nia lub termin wTkoDania:

okres w miesiącach:

okes w dniach:

data rozpoczęciź: 2o20-o I -o2

data zakończęLia: 2o2o-I 2-31

5) Kr}'teria oceny ofeń:

Kr}tęrium 7

Cena 60,00

fermin płatności40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


