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Ogloszenie nr 533306-N-2020 z dnia2020-04-23 r.

Zesp6l Opieki Zdrowotnej: Dostawa artykul6w spoiyvczych

OGLOSZENIE O ZAM6WIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogloszenia: Zamieszczanie obowi4zkowe

Ogloszenie dotyczy: Zam6wienia publicznego

Zamtiwienie dotyczy projektu lub programu wsp6lfinansowanego ze Srodk6w Unii

Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zam6wienie mogq ubiegad sig wyl4cznie zaklady pracy chronionej oraz wykonawcy, kt6rych

dzialalno5d, lub dzialalnoSd ich wyodrgbnionych organizacyjnie jednostek, kt6re bgd4

realizowaly zam6wienie, obejmuje spolecznq i zawodowq integracjg os6b bgdQcych czlonkami

grup spolecznie marginalizowanych

Nie

Nalezy podai minimalny procentowy wskaZnik zatrudnienia os6b naleZ4cych do jednej lub wigcej

kategorii, o kt6rych mowa w art.22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy nil 30%, os6b zatrudnionych

przez zaklady pracy chronionej lub wykonawc6w albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

| 223 2020-01-23. t2.22

Postgpowanie przeprowadza centralny zamawiajqcy

Nie

Postgpowanie przeprowadza podmiot, ktriremu zamawiajqcy powierzyVpowierzyli

przeprowadzenie postgpowania

Nie

Informacje na temat podmiotu kt6remu zamawiaj4cy powierryVpowierryli prowadzenie

postgpowania:

Postgpowanie jest przeprowadzane wsp6lnie przez zamawiajqcych
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Nie

Je2eli tak, nalezy wymienii zamawiaj4cych, kt6rzy wsp6lnie przeprowadzajq postQpowanie oraz

podai adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontakt6w wraz z

danymi do kontakt6w:

Postgpowanie jest przeprowadzane wsp6lnie z zamawiajqcymi z innych paf stw

czlonkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postQpowania wsp6lnie z zamawiaj4cymi z innych paristw

czlonkowskich Unii Europejskiej - maj4ce zastosowanie krajowe prawo zam6wiei

publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. f) NAZWA I ADRES: Zesp6l Opieki Zdrowotnej, krajowy numer identyfikacyjny

00030441500000, ul. ul. Szpitalna 22,34-200 Sucha Beskidzka, woj. malopolskie, pafrstwo

Polska, te[. +48338723111, e-mail zozsuchabeskidzka@wp.pl, faks +48033 872311 1.

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

Adres profilu nabywcy:

Adres strony intemetowej pod kt6rym mo2na uzyskai dostgp do narzgdzi \ urz4dze( lub format6w

plik6w, kt6re nie s4 og6lnie dostgpne

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJ.{CEGO: Inny (proszg oke6lii):

Samodzielny Publiczny Zakald Opieki zdrowotnej

I.3) WSPOLNE UDZIELANIE ZAM6WIENIA (je\eti dotycqfl;

Podzial obowiqzk6w migdzy zamawiaj4cymi w przypadku wsp6lnego przeprowadzania

postgpowania, w tym w przypadku wsp6lnego przeprowadzania postgpowania z

zamawiaj4cymi z innych paristw czlonkowskich Unii Europejskiej (kt6ry z zamawiaj4cych jest

odpowiedzialny za przeprowadzenie postEpowania, czy i wjakim zakresie za przeprowadzenie

postgpowania odpowiadaj4 pozostali zamawiaj4cy, czy zamiwienie bgdzie :udzielane przez

ka2dego z zamawialqcych indywidualnie, czy zam6wienie zostanie udzielone w imieniu i na

rzecz pozostalych zamawiaj4cych):

I.4) KOMUNIKACJAT

Nieograniczony, pelny i bezpoSredni dostgp do dokument6w z postgpowania moina uzyskad

pod adresem (URL)
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Nie

Adres strony internetowej, na kt6rej zamieszczona bgdzie specyfikacja istotnych warunk6w

zam6wienia

Tak

www. zozsuchabeskidzka.pl

Dostgp do dokument6w z postgpowania jest ograniczony - wigcej informacji moZna uryskad

pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu naleiy przesylad:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przeslanie ofert Iub wnioskrSw o dopuszczenie do udzialu w

postgpowaniu w inny spos6b:

Nie

Inny spos6b:

Wymagane jest przeslanie ofert lub wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu

w inny spos6b:

Tak

Inny spos6b:

pisemnie

Adres:

Zesp6l Opieki Zdrowotnej ul. Szpitalna 22,34-200 Sucha Beskidzka

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzgdzi i urzqdzei lub formatt6w

plik6q kt6re nie sq og6lnie dostgpne

Nie

Nieograniczony, pelny, bezpoSredni i bezplatny dostgp do tych narzEdzi mozna uzyskai pod

2020-04-23, 12.223 223
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adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

II.1) Nazwa nadana zam6wieniu przez zamawiaj4cego: Dostawa artykul6w spozywczych

Numer referency jny : ZOZ.Y.0l0/DZP /20120

Przed wszczgciem postgpowania o udzielenie zam6wienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zam6wienia: Dostawy

II.3) Informacja o moiliwo6ci skladania ofert czg6ciowych

Zam6wienie podzielone jest na czgSci:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu moina sklada6 w

odniesieniu do:

wszystkich czgSci

Zamawiaj1cy zastrzega sobie prawo do udzielenia l4cznie nastgpuj4cych czg5ci lub grup

czgSci:

Maksymalna liczba czgSci zam6wienia, na kt6re moie zosta6 udzielone zam6wienie jednemu

wykonawcy:

II.4) Kr6tki opis przedmiotu zam6wienia (wielkoit, zakres, rodzaj i iloit dostaw, uslug lub

robdt budowlanych lub okreilenie zapotrzebowania i wymagafi ) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego - okre6lenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugg lub roboty

budowlane: 2.1. Przedmiotem zam6wienia jest dostawa artykul6w spoZywczych. Szcze96lowy

opis przedmiotu zam6wienia zawiera zal4cznik nr la do SIWZ (pakiety od 1-10): pakiet nr l-
artykulyspozywczeiprzetworyPakietnr2-slodyczePakietnr3-napojepakietnr4-zywnosi

dladzieciiniemowl4tPakietnr5-jajkapakietnr6-dr6bpakietnrT-pieczarkipakietnrg-

migso i wgdliny Pakiet m 9 - pieczywo Pakiet nr 10 - mro2onki opis ten nalezy odczytywa6 wraz
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z ewentualnymi zmianami treSci SIWZ, bgd4cymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na

zapytania Wykonawc6w. Wymagania dotycz4ce jakosci dostarczanych wyrob6w: MIQSO, DROB:

. stan powierzchni - powierzchnia powinna byi sucha, migso czyste bez Slad6w jakiegokolwiek

zabrudzenia (niedopuszczalna powierzchnia mokra, oSlizgla, ze Sladami pleSni). . barwa migsni i

ttuszczu - naturalna, charakterystyczna dla danego gatunku (niedoptszczalny odcieri szary lub

zielonkawy). . zapach - swoisty, charakterystyczny dla Swie2ego migsa. . konsystencja migdni i

tfuszczu - powinna byi jgdma i elastyczna. WEDLINY . rygl4d og6lny - ksztah, stan

powierzchni, ewentualne !\ypryski farszu oraz wycieki tluszczu i galarety. . struktura i

konsystencja - struktura plastra, wygl4d na przekroju - rozmieszczenie sktadnik6w, ewentualne

zacieki tluszczu i galarety. . barwa - charakterystyczna dla danego gatunku. . smak i zapach -

Swiezy. PIECZARKI: . wygl4d, stan powierzchni, barwa. JAJKA SWIEZE klasa I: . wygl4d,

barwa, zapach. PIECZYWO: . Ksztalt i wygl4d zewnQtrzny pieczywa - powinien by6

charakterystyczny dla danego rodzaju pieczywa, nie powinien ulegai zmianom w czasie

przechowywania oraz transportu, pieczywo powinno miei ksztah, jaki mu nadano, lub ksaah

formy, w kt6rej bylo wypiekane. . Cechy sk6rki - sk6rka powinna by6 sprgzysta, SciSle zwi4zana

migkiszem, o odpowiedniej barwie, typowej dla danego pieczywa, zanikajQcej r6wnomiernie w

kierunku migkiszu, powierzchnia sk6rki powinna byi gladka, bez uszkodzefl mechanicznych, nie

popgkana. . Cechy migkiszu - migkisz pieczyn'a powinien byi dobrze wypieczony, elastyczny,

r6wnomiemie porowaty, o drobnych porach z cienkimi Sciankami, nie krusz4cy sig, o jednolitej

barwie, bez zakalca,bez grudek m4ki, nie oddzielaj4cy sig od sk6rki. . Smak i zapach przyjemny,

charakterystyczny dla danego pieczywa, (niedopuszczalny jest zapach i smak obcy, mdly lub

stqchly, gorzki i kwaSny). MROZONKI . wygl4d. brak Slad6w rozmro2enia i ponownego

zamroZenia. odpowiedni ksztah, . barwa charakterystyczna dla danego gatunku, . brak obcych

zapach6w W zwiqzku z tym dopuszcza sig ujgcie w skladanej ofercie przetargowej, a nastgpnie

zastosowanie innych towar6w niz podane w poszcze96lnych pakietach, pod warunkiem

zapewnienia j akoSci nie gorszych niz oferowane. W sytuacji, gdy proponowane przez Dostawcg

towary, bgd4jako6ciowe gorsze od okreSlonych, Zamawiaj4cy \zna,2e zlozona oferta nie

odpowiada treSci SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zam6wienia i zostanie odrzucona.2.2.

Wymagany termin platnoSci wynosi 60 dn|2.3. Zamawiaj4cy dopuszcza skladanie ofert

czqdciowych. 2.4. Zamawiaj4cy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych.2.5. Zamawiaj4cy

nie przewiduje udzielenia zam6wiefi, o kt6rych mowa w art. 67 ust. I pkt 7 (zam6wienie

dodatkowe). 2.6. Zamaw\aj4cy nie zastrzega obowi4zku osobistego wykonania przez wykonawcq

kluczowych czQ6ci zam6wienia.2.7 . Zamawiaj4cy nie przewiduje wymagafi, o kt6rych mowa w
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art. 29 ust. 3a ustawy (zatrudnienie na podstawie umowy o praca). 2.8. Zamawiaj4cy nie

przewiduje zawarcia umowy ramowej. 2.9. Zamawiaj4cy nie przewiduje rozliczenia w walutach

obcych. 2.10. Zamavial4cy nie przewiduje zwrotu koszt6w udzialu w postgpowaniu. 2.1 1. Ilekroi

w niniejszej SIWZ przedmiot zam6wienia jest opisany ze wskazaniem znak6w towarowych,

patent6w lub pochodzenia, to przyjmuje sig, Ze wskazaniom takim towarzyszq wyrazy,,lub

r6rvnowa2ne". W zwi4zku z tym dopuszcza sig ujgcie w skladanej ofercie przetargowej innych

material6w niz podane w zaiqczniku nr la (pakiety od 1 do 10), pod warunkiem zapewnienia

parametr6w technicznych ijakoSciowych nie gorszych ni2 okreSlone. 3. Wymagane Swiadectwa i

normy. 3.1. Podczas dostawy dokonywana bgdzie ocena dostarczanych artykui6w z

uwzglgdnieniem parametr6w, kt6re maj4 wplyw najakodi zdrowotn4 2ywnoSci. Upowazniony

pracownik bgdzie dokonywal oceny poprzez skontrolowanie: . Dokumentacji dostawy >

Zezwolenie nadzoru sanitamego na transport Zywno6ci okreSlonym drodkiem transportu > Zapisy

dotyczqce czyszczenia, mycia i dezynfekcji Srodka transportu ze szczeg6lnym zwr6ceniem uwagi

na daty zapis6w, rodzaje zastosowanych Srodk6w myj4cych i dezynfekuj4cych . Higieny osobistej

dostawcy > higiena osobista > odzie2 ochronna > stan zdrowia . Stanu sanitamo - technicznego

Srodka transportu > bie24ca czysto66 przestrzeni iadunkowej, > stan techniczny powierzchni

ladunkowej, kt6ra powinna byi giadka, nienasiqkliwa, iatwa do utrzymania w czystoSci, >

obecnodi obcych zapach6w, > obecnoSi ewentualnych innych towar6w przewoZonych w

przestrzeni ladunkowej mog4cych zagrozit jakoSci zdrowotnej przewo2onych towar6w. . Stanu

sanitamo - technicznego opakowan > stan techniczny i sanitamy opakowari, w kt6rych

dostarczany jest towar > prawidlowodi oznakowania opakowari j ednostkowych lzbiorczych:

Lazwa, - termin przydatnodci do spo2ycia/ data minimalnej trwalodci, - dane identyfikuj4ce

dostawca, - warunki przechowywania, - oznaczenie partii produkcyjnej, - inne niezbgdne

informacje w zale2no3ci od rodzaju dostarczane towaru (znaki weterynary.ine, warunki

przechowywania, spos6b przygotowania itp.). . Jakoici dostarczonego towaru - kontrola

temperatury, w przypadku towaru o rygorach termicznych - pomiar temperatury dostaw - kontrola

parametr6w zewngtznych dostawy - lvyglqd, barwa, zapach - odpowiednio do dostawy

II.5) Gl6wny kod CPV: 15800000-6

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

15300000-0
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03200000-0

03100000-0

1 5 100000-0

Firefox https://bzp.uzp. govpl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=

15500000-

(w przypodku umdw ramowych lub dynamicznego systemu zakupdw - szocunkowa calkowita

mal$ymalna wartoii w calym okresie obowiqzynuania umowy tamowej lub dynamicznego

systemu zakupdw)

ll.7) Czy przewiduje sig udzielenie zam6wie6, o kt6rych mowa w art.67 ust. I pkt 6 i 7 lub w

art. 134 ust, 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

OkreSlenie pzedmiotu, wielkoSci lub zakresu oraz warunk6w na jakich zostanq udzielone

zam6wienia, o kt6rych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w kt6rym realizowane bgdzie zam6wienie lub okres, na kt6ry zostala zawarta

umowa ramowa lub okres, na kt6ry zostal ustanowiony dynamiczny system zakup6w:

miesi4cach: /abdniach:

lub

data rozpoczgci az I u b zakofrczenia : 2020-06-3 0

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM

EKONOMICZNYM,

[I.1 ) WARUNKT UDZI At U W POST4POWANTU

IILl.l) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre6lonej dzialalnoSci

zawodowej, o ile wynika to z odrgbnych przepisriw

7 223 2020-04-23, 12,22

II.6) Calkowita warto6d zam6wienia (ie2eli zamawiajqcy podoje informacje o wartoici

zamdwienio)',

Wartoii bez VAf:

Waluta:
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Okre5lenie warunk6w: Zamawial4cy nie okreilil warunku w tym zakresie.

Informacje dodatkowe

III.l.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Okre6lenie warunk6w: Zamawiajqcy nie okreSlil warunku w tym zakresie.

Informacje dodatkowe

III.l.3) ZdolnoS6 techniczna lub zawodowa

Okre5lenie warunk6w: Zamawiaj4cy nie okreSlil warunku w tym zakresie.

Zamawiaj4cy wymaga od wykonawc6w wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie

do udzialu w postgpowaniu imion i nazwisk os6b wykonujqcych czynno6ci przy realizacji

zam6wienia wraz z informacj4 o kwalifikacjach zawodowych lub doSwiadczeniu tych os6b:

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia okre6lone w art. 24 ust. I ustawy Pzp

lll,2,2) Zrmawiaj4cy przewiduje wykluczenie nykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5

ustawy Pzp Nie Zamawiaj4cy przewiduje nastgpuj4ce fakultatywne podstawy wykluczenia:

IrI.3) WYKAZ OSWTADCZEN SKLADANYCH PP(ZEZ WYKONAWC4 W CELU

WST4PNEGO POTWTERDZENIA, zE NrE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ

SPEI,NIA WARUNKI UDZIALU W POST4POWANIU ORAZ SPEI,NIA KRYTERIA

SELEKCJI

OSwiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spelnianiu warunk6w udzialu w

postgpowaniu

Tak

OSwiadczenie o spelnianiu kryterirlw selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OSWIADCZEI! LUB DOKUMENT6W, SKLADANYCH ppZEZ

WYKONAWC4 W POST4POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

2020-04-23, 12:22
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POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KTdRYCH MOWA W ART. 25 UST, I PKT 3

USTAWY PZP:

Zal4cznik nr 2

III.5) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENT6W SKLADANYCH PP.ZEZ

WYKONAWC4 W POST4POWANTU NA WBZWANTE ZAMAWTAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KToRYCH MOWA W ART, 25 UST. 1 PKT T

USTAWYPZP

III.5.r) W ZAKRESIE SPELNIANIA WARUNK6W UDZIALU W pOSTQpOWANIU:

Zal4cznik rc 2a

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIoW SELEKCil:

III.6) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENToW SKLADANYCH PF(ZEZ

WYKONAWCE W POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KT6RYCH MOWA W ART.25 UST. 1 PKT 2

USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE W\MIENIONE w pkt IIL3) - III.6)

l. Zezwolenie organu nadzoru sanitamego na transport 2ywnoSci okreSlonym drodkiem

transportu - do potwierdzenia odpowiednim dokumentem. 2. OSwiadczenie: Dostawca

powinien miei podjgte dziaiania wdroZenia syslemu HACCAP - do potwierdzenia

oSwiadczeniem. Do oferty nalei y dol4czyl nastgpuj4ce dokumenty: 1. Wypelniony i podpisany

przez osoby upowa2nione do reprezentowania wykonawcy formularz oferty, sporzqdzony

wedlug wzoru stanowi4cego zalqcznik nr 1 do specyfikacji. 2. Wypelniony i podpisany przez

osoby upowaZnione do reprezentowania wykonawcy arkusz cenowy, sporz?dzony wedlug

wzoru stanowi4cego zal4cznik nr la do specyfikacji. (Arkusz winien zawierai wszystkie

ewentualne zmiany wprowadzone w czasie trwania postQpowania). 3. Oswiadczenia

wymienione w punkcie 5.1 specyfikacji ( zal4cznik m 2 i 2a do SIWZ). 4. Pelnomocnictwo -

do reprezentowania wykonawcy w postEpowaniu albo do reprezentowania lrykonawcy w

postEpowaniu i zawarcia umowy, jeZeli osoba reprezentujqca wykonawcA w postgpowaniu o

udzielenie zam6wienia nie jest wskazanajako upowazniona do jego reprezentacji we

wlaSciwym rejestrze lub ewidencji dzialalnoSci gospodarczej.

SEKCJA IV: PROCEDURA

9 223
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N.l.f) Tryb udzielenia zam6wienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiajacy zeda wniesienia wadium:

Nie

Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje sig udzielenie zaliczek na poczet wykonania zam6wienia:

Nie

NaleZy podai informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga sig zlo2enia ofert w postaci katalog6w elektronicznych lub dol4czenia do

ofert katalog6w elektronicznych:

Nie

Dopuszcza sig zloienie ofert w postaci katalog6w elektronicznych lub dol4czenia do ofert

katalo96w elek tro n icznyc h:

Nie

Informacie dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga sig zloienia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza sig zlo2enie oferty wariantowej

Nie

Zlo1enie oferty wariantowej dopuszcza sig tylko zjednoczesnym zloZeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawc6w, kt6rry zostanq zaproszeni do udzialu w

postQpowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, portnersttro innowacyjne)

Liczba wykonawc6w

Przewidywana minimalna liczba wykonawc6w

Maksymalna liczba wykonawc6w

Kryteria selekcj i wykonawc6w:
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Umowa ramowa bgdzie zawarta:

Czy przewiduje sig ograniczenie liczby uczestnik6w umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestnik6w umowy ramowej :

Informac je dodatkowe:

Zam6wienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakup6w:

Adres shony intemetowej, na kt6rej bgd4 zamieszczone dodatkowe informacje dotycz4ce

dynamicznego systemu zakup6w:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup6w dopuszcza sig zloZenie ofert w

formie katalog6w elektronicznych:

Przewiduje sig pobranie ze zlolonychkatalog6w elektronicznych informacji potrzebnych do

sporz4dzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup6w:

IV,1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogloszeniem) Nie

Nale2y podai adres strony internetowej, na kt6rej aukcja bgdzie prowadzona:

Naleiy wskaza6 elementy, kt6rych wartoSci bgdq przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje sig ograniczenia co do przedstawionych wartoSci, wynikajqce z opisu przedmiotu

zamriwienia:

NaleZy podai, kt6re informacje zostan4 udostgpnione wykonawcom w trakcie aukcji

elektronicznej oraz jaki bgdzie termin ich udostgpnienia:

Informacje dotycz4ce przebiegu aukcj i elektronicznej:
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Jakijest przewidziany spos6b postgpowania w toku aukcji elektronicznej i jakie b9d4 warunki, na

jakich wykonawcy bqd4 mogli licytowai (minimalne wysokoSci post4piei):

Informacj e dotycz4ce wykorzystywanego sprzQtu elektronicznego, rozwi4zai i specyfikacji

technicznych w zakresie polqczef:

Wymagania dotycz4ce rejestracji i identyfikacji wykonawc6w w aukcj i elektronicznej:

Informacje o liczbie etap6w aukcj i elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, kt6rzy nie zlo2yli nowych post4pieir, zostan4 zakwalifikowani do nastQpnego

etapu:

Warunki zamknigcia aukcji elektronicznej :

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

Cena

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o kt6rej mowa w art.24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg

nieograniczony)

Nie

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

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogloszeniem

Minimalne wymagania, kt6re musz4 spelniai wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzelenie prawa do udzielenia zam6wienia na podstawie ofert wstgpnych bez

przeprowadzenia negocjacji

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

NaleZy podai inlormacje na temat etap6w negocjacji (w tym liczbg etap6w):

12223
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IV.3.2) Informacje tra temat dialogu konkurencyjnego

opis potrzeb i wymagari zamawiaiQcego lub iniormacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokosci nagr6d dla wykonawc6w, kt6rzy podczas dialogu konkurencyjnego

przedstawili rozwi4zania stanowi4ce podstawg do skladania ofert, je2eli zamawiaj4cy przewiduje

nagrody:

Wstgpny harmonogram postgpowania:

Podzial dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwi4zari:

NaleZy podai informacj e na temat etap6w dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zam6wienia definiuj4ce minimalne wymagania, kt6rym musz4

odpowiadai wszystkie oferty:

Podzial negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegaj4cych negocjacjom poprzez

zastosowanie kryteri6w oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia:

Informacje dodatkowe:

IV,4) Licytacja elektroniczna

Adres strony intemetowej, na kt6rej bgdzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na kt6rej jest dostgpny opis przedmiotu zam6wienia w licytacji

elektronicznej:

Wymagania dotycz4ce rejestracj i i identyfikacji wykonawc6w w licytacji elektronicznej, w tym

wymagania techniczne wzqdzeh informatycznych:

Spos6b postgpowania w toku licytacji elektronicznej, w tym okre(lenie minimalnych wysokoSci

postqpieri:
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Informacje o liczbie etap6w licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, kt6rzy nie zio2yli nowych post4pief, zostan4 zakwalifikowani do nastgpnego

etapu:

Termin skladania wniosk6w o dopuszczenie do udziaiu w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacj i elektronicznej:

Termin i warunki zamknigcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, kt6re zostan4 wprowadzone do treSci zawieranej umowy \ry

sprawie zam6wienia publicznego, albo og6lne warunki umowy, albo wz6r umowy:

Wymagania doty cz4ce zabezpieczenia nalezytego wykonania umony:

Informacje dodatkowe:

IV.s) ZMIANA UMOWY

Przewiduje sig istotne zmiany postanowief zawartej umowy w stosunku do tre6ci oferty, na

podstawie kt6rej dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Nale2y wskazai zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Zmiana postanowieri niniejszej umowy moze byi dokonana przez strony w formie pisemnej w

drodze aneksu do niniejszej umowy, pod rygorem niewa2no$ci. 2. Zmiany postanowiefi niniejszej

umowy, sq dopuszczalne wyl4cznie w przypadku, gdy: a) nast4pilo obnizenie ceny jednostkowej

asortymentu, b) nast4pila zmiana sposobu konfekcjonowania c) wprowadzony zostanie do

sprzeda|y przez wykonawcA produkt zmodyfikowany/ udoskonalony d) wyst4pil przejSciowy brak

produktu z przyczyn leZacych po stronie producenta przy jednoczesnym dostarczeniu produktu

zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objgtego umow4. e) zmiany stawki podatku

VAT - zwi4zanej z przedmiotem umowy * w tym przypadku zmianie ulegnie kwota podatku VAT

i cena brutto, cena netto pozostanie niezmienna, t) w przypadku zmiany stawki podatku VAf w

ramach niniejszej umowy zmiana stawki nastgpuje z dniem wejScia w 2ycie aktu prawnego

zmieniaj4cego stawkE, g) zmiana cen producenta do 5% ceny jednostkowej - w tym przypadku

wymagana jest pisemna infomacja Dostawcy, z odpowiednim wyprzedzeniem, ne p62ruej niz 3

dni przed proponowana zmianq oraz zgoda Zamawiaj4cego, h) zmiana cen producenta powyZej
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l0% ceny jednostkowej - w tym przypadku wymagana jest pisemna informacja Dostawcy, z

odpowiednim wyprzedzeniem, nie p62niej niz 3 dni przed proponow ana zmianE,

udokumentowanie jej zmiany przez producenta w postaci zaSwiadczenia oraz zgoda

Zamawiajqcego.

IV,6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Spos6b udostgpniania informacji o charakterze poufnym (jeieli dotyczy).

Srodki slu24ce ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin skladania ofert lub wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu:

Data: 2020-05 -22, godzina: 1 0 :00,

Skr6cenie terminu skladania wniosk6w, ze wzglgdu na piln? potrzebg udzielenia zam6wienia

(przetarg nieograniczony, przelarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem):

Nie

Wskaza6 powody:

Jgzyk lub jgzyki, wjakich mog4 byi sporz4dzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w

postgpowaniu

IV.6.3) Termin zwi4zania ofertq: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skladania

ofert)

IV.6.4) Przewiduje sig uniewainienie postgpowania o udzielenie zam6wienia, w przypadku

nieprzyznania Srodk6q kt6re mialy byd przeznaczoue na sfinansowanie calo5ci lub czgSci

zam6wienia: Nie

IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAI,ACZNIK I - INFORMACJE DOTYCZACE OFERT CZ\Scrowvcn

Czg56 nr: 1 Nazwa: Pakiet nr 11

1) Kr6tki opis przedmiotu zam6wienia (wielkoit, zakres, rodzaj i iloit dostaw, uslug lub rob6t
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budowlanych lub okreilenie zapotrzebowania i wymagari) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego -okre5lenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugg lub roboty

budowlane:Przedmiotem zam6wienia jest dostawa artykul6w spoZywczych w ilo(ci i asortymencie

oke$lonym w pakiecie m I

2) Wsp6lny Slownik Zam6wiefi(CPV): 15800000-0, 15100000-0, 15300000-0, 15600000-0

3) WartoS6 czgSci zam6wienia(ie2eli zamawiaj4cy podaje informacje o warto5ci zam6wienia):

Warto5i bez VAI:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiqcach:

okres w dniach:

data rozpoczEcia:

data zakoriczenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Krvterium Znaczenie

Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Czg5d nr: 2 Nazwa: Pakiet nr 2

l) Kr6tki opis przedmiotu zam6wienia (wielkoit, zakres, rodzaj i iloit dostaw, uslug lub rob6t

budowlanych lub okreilenie zapotrzebowania i wymagait) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego -okreSlenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugg lub roboty

budowlane:Przedmiotem zam6wienia jest dostawa slodyczy w ilo6ci i asortymencie okreSlonym w

pakiecie nr 2

2) Wsp6lny Slownik Zamriwie[(CPV): 15800000-0,

3) wartosd czgSci zam6wienia(ieieli zamawiajQcy podaje informacje o wartosci zam6wienia):
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4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesi4cach:

okres w dniach:

data rozpoczEcia:

data zakonczenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

CzgS6 nr: 3 Nazwa: Pakiet nr 3

1) Kr6tki opis przedmiotu zam6wienia (wielkoit, zakres, rodzaj i iloit dostow, uslug lub rob6t

budowlanych lub olcreilenie zapotrzebowania i wymagait) a w prrypadku partnerstwa

innowacyjnego -okre5lenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugg lub roboty

budowlane:Przedmiotem zam6wienia jest dostawa napoi w ilo6ci i asortymencie okeSlonym w

pakiecie nr 3

2) Wsp6lny Slownik Zam6wief (CPV): 153 0000-0,

3) Warto6d czg6ci zam6wienia(ie2eli zamawiajqcy podaje informacje o wartoSci zam6wienia):

Wa(oSi bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesi4cach:

okres w dniach:

data rozpoczgcia:

data zakonczenia:

5) Kryteria oceny ofert:
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Krvterium Znaczenie

Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

CzgS6 nr: 4 Nazwa: Pakiet nr 4

1) Kr6tki opis przedmiotu zam6wienia (wielkoit, zakres, rodzaj i iloit dostaw, uslug lub robdt

budowlanych lub okreilenie zapotrzebowania i wymagari) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego -okre5lenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugg lub roboty

budowlane:Przedmiotem zam6wienia jest dostawa Zywno(ci dla dzieci i nimowl4t w iloSci i

asortymencie okreSlonym w pakiecie nr 4

2) Wspdlny Slownik Zam6wieri(CPV): 15800000-0,

3) WartoS6 czg5ci zam6wienia(e2eli zamawiaj4cy podaje informacje o wartoSci zam6wienia):

WartoSi bez VAI:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesi4cach:

okes w dniach:

data rozpoczgcia:

data zakoiczenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Krvterium Znaczenie

Cena 60,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Czgsd nr: 5 Nazwa: Pakiet nr 5

1) Krdtki opis przedmiotu zam6wienia (wielkoi6, zakres, rodzaj i iloit dostaw, uslug lub rob6t
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budowlanych lub okreilenie zapotrzebowania i wymagait) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego -okreSlenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugg lub roboty

budowlane:Przedmiotem zam6wienia jest dostawa jaj w ilo(ci okreslonym w pakiecie m 5

2) Wsp6lny Slownik Zam6wieri(CPV): 03100000-0,

3) Warto66 czg5ci zam6wieniafieieli zamawiajqcy podaje informacje o wartoSci zam6wienia):

Wartosi bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonaDia:

okres w miesi4cach:

okres w dniach:

data rozpoczgcia:

data zakoiczenia: 2021 -06-30

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Czg5d nr: 6 Nazwa: Pakiet nr 6

l) Kr6tki opis przedmiotu zam6wienia (wielkoit, zakres, rodzaj i iloit dostaw, uslug lub rob6t

budowlanych lub okreilenie zapotrzebowania i wymagoit) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego -okre5leuie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugg lub roboty

budowlane:Przedmiotem zam6wienia jest dostawa drobiu w iloSci i asortymencie okreSlonym w

pakiecie nr 6

2) Wsp6lny Slownik Zamriwief(CPV): 15100000-0,

3) WartoSd cz95ci zam6wienia(ieieli zamawiajqcy podaje informacje o wartoSci zam6wienia):

Warto(6 bez VAT:

Waluta:
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4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesi4cach:

okres w dniach:

data rozpoczgcia:

data zakoriczenia : 2021 -06-30

5) Kryteria oceny ofert:

Krvterium Znaczenie

Cena 100,00

6) TNFORMACJE DODATKOWE:

Czg56 nr: 7 Nazwa: Pakiet nr 7

1) Kr6tki opis przedmiotu zam6wienia (wielkoit, zakres, rodzaj i iloit dostaw, uslug lub rob6t

budowlanych lub okreilenie zapotrzebowania i wymagan) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego -okreSlenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugg lub roboty

budowlane:Przedmiotem zam6wienia jest dostawa pieczarek Swie2ych w iloSci okreSlonej w

pakiecie nr 7

2) Wsp6lny Slownik Zam6wien(CPV): 03200000-0,

3) Warto6d czgSci zam6wienia(leieli zamawiaj4cy podaje informacje o warto6ci zam6wienia):

Warto3i bez VAT:

Waluta:

4) Czas trrvania lub termin nykonania:

okres w miesi4cach:

okres w dniach:

data rozpoczgcia:

data zakoiczenia: 202 l - 0 6 -3 0

5) Kryteria oceny ofert:

rryteriumlz naczente
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Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

CzgSd nr: 8 Nazwa: Pakiet nr 8

1) Kr6tki opis przedmiotu zam6wienia (wielkoit, zakres, rodzaj i iloit dostaw, uslug lub rob6t

budowlanych lub okreilenie zapotrzebowonia i wymagari) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego -okre5lenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugQ lub roboty

budowlane:Przedmiotem zam6wienia jest dostawa miEsa i wgdlin w iloSci i asorry-mencie

okredlonym w pakiecie nr 8

2) Wsp6lny Slownik Zam6wie[(CPV): 15100000-0,

3) Warto66 czgSci zam6wienia(eteli zamawiajqcy podaje informacje o wartoSci zam6wienia):

Warto56 bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiqcach:

okres w dniach:

dala rczpoczgcia:

dala zakoiczenia: 202 1 - 0 6 -3 0

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Czg56 nr: 9 Nazwa: Pakiet nr 9

1) Kr6tki opis przedmiotu zam6wienia (wielkoit, zakres, rodzaj i iloit dostaw, uslug lub rob6t

budowlanych lub okreilenie zapotzebowania i wymagari) a w przypadku partnerstwa
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innowacyjnego -okreSlenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugg lub roboty

budowlane3Przedmiotem zam6wienia jest dostawa pieczywa w iloSci i asortymencie okreSlonym w

pakiecie nr 8

2) Wsp6lny Slownik Zam6wien(CPV): 15800000-0,

3) WartoSd czgSci zam6wienia(ieieli zamarviajqcy podaje informacje o wartoSci zam6wienia):

WartoSi bez VAI:

Waluta:

4) Czas trwania Iub termin wykonania:

okres w miesi4cach:

okres w dniach:

data rozpoczgcia:

dala zakoiczenia: 2021 -06-30

5) Kryteria oceny ofert:

Krvterium Znaczenie

Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

CzgSd nr: l0 Nazwa: Pakiet nr 10

l) Kr6tki opis przedmiotu zam6wienia (wielkoii, zakres, rodzaj i iloit dostaw, uslug lub rob6t

budowlanych lub olcreilenie zapotrzebowania i uymogari) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego -okre6lenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugg lub roboty

budowlane:Przedmiotem zam6wieniajest dostawa mro2obnek w ilo6ci i asortymencie okreSlonym w

pakiecie nr l0

2) Wsp6lny Slownik Zam6wien(CPV): 15800000-0, 15300000-0

3) wartosd czgsci zam6wienia(eieli zamawiaj4cy podaje informacje o warto6ci zam6wienia):

Wartoii bez VAT:

Waluta:
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4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesi4cach:

okres w dniach:

data rozpoczgcia:

data zakoriczeni a: 2021-06-30

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
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