
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.mzesip.gostynin.edu.pl/index.php?temat=000009&rok=2013&numer=3

Gostynin: Dostawa artykułów żywno ściowych do szkół i przedszkoli

miejskich w Gostyninie

Numer ogłoszenia: 485022 - 2013; data zamieszczenia : 26.11.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Miejski Zespół Ekonomiczny Szkół i Przedszkoli , ul. Polna 36, 09-500 Gostynin, woj.

mazowieckie, tel. 24 235 32 00, 24 235 19 80.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Dostawa artykułów żywnościowych do szkół i

przedszkoli miejskich w Gostyninie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Przedmiotem zamówienia są

sukcesywne - w ciągu roku kalendarzowego - dostawy artykułów żywnościowych na potrzeby niżej wymienionych

jednostek oświatowych: - Miejskiego Przedszkola Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym z siedzibą w Gostyninie przy ul.

Wojska Polskiego 54, - Miejskiego Przedszkola Nr 4 z siedzibą w Gostyninie przy ul. Armii Krajowej 7, -

Miejskiego Przedszkola Nr 5 z siedzibą w Gostyninie przy ul. Kochanowskiego 2, - Szkoły Podstawowej Nr 1 w

Gostyninie przy ul. Ozdowskiego 2, - Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gostyninie przy ul. Gen. Józefa Bema 23, -

Gimnazjum Nr 1 w Gostyninie przy ul. Polnej 36. Przedmiot zamówienia został podzielony na części, w ramach

których dopuszcza się składanie ofert częściowych, tj.: Część I Mięsa, wędliny, podroby Część II Mięsa i wędliny

drobiowe Część III Ryby Część IV Woda, soki, słodycze Część V Przyprawy, koncentraty, przeciery i inne

produkty spożywcze Część VI Nabiał, produkty mleczarskie Część VII Warzywa, owoce konserwowane,

konserwy Część VIII Pieczywa Część IX Warzywa, owoce i jaja kurze Część X Produkty zbożowe Część XI

Warzywa i owoce mrożone, oraz produkty gotowe.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 15.10.00.00-9, 15.80.00.00-6, 15.50.00.00-3, 15.30.00.00-1,

15.81.00.00-9, 15.22.00.00-6, 15.81.11.00-6, 15.81.00.00-9, 15.33.14.00-1, 15.84.20.00-2, 15.84.00.00-8,

15.33.11.70-9, 15.33.11.00-8, 15.32.00.00-7, 15.61.33.00-1, 15.87.00.00-7, 03.14.25.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  tak, liczba części: 11.
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II.1.8) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 31.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:  Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ WYKONAWCY

W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ

NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST.  1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wyko nawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1

ustawy, oprócz o świadczenia o spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu nale ży przedło żyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale ży

przedło żyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

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

wykluczenia w oparciu o art.  24 ust.  1 pkt  2 ustawy,  wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

albo składania ofert;

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby

innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty

dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypos politej Polskiej,

przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma  siedzib ę lub miejsce zamieszkania potwierdzaj ący,

że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotycz ące przynale żności do tej samej grupy kapitałowej
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lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o

ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pk t III.5)

Zgodnie z SIWZ pozostałe dokumenty składające się na ofertę: wypełniony formularz ofertowy wraz z

załącznikiem zawierającym zestawienie wszystkich cen jednostkowych dotyczących części zamówienia, na którą

składana jest oferta (załączniki do formularza ofertowego); oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do

wykluczenia w zakresie art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, tj. dot. podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

(zgodnie z zał. Nr 5 do SIWZ); ewentualne pełnomocnictwo

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:  przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na podstawie

której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian

Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian

do umowy w przypadku gdy: 1) nastąpi ustawowa zmiana stawki podatku VAT; 2) nastąpią zmiany treści

przepisów prawa dot. realizowanego przedmiotu zamówienia, mające wpływ na jego realizację; 3) zajdzie

konieczność zmiany okresu realizacji umowy. Powyższe zmiany treści umowy dla swej ważności wymagają - pod

rygorem nieważności - formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony umowy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

http://www.mzesip.gostynin.edu.pl/index.php?temat=000009&rok=2013&numer=3

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Miejski Zespół Ekonomiczny

Szkół i Przedszkoli pok. Nr 1, za zaliczeniem pocztowym fax. (24) 235-19-88 lub e-mail: mzesip@gostynin.edu.pl,

oraz bezpłatnie: http://www.mzesip.gostynin.edu.pl.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  04.12.2013

godzina 10:00, miejsce: Miejski Zespół Ekonomiczny Szkół i Przedszkoli w Gostyninie ul. Polna 36, 09-500

Gostynin, pok. Nr 1.

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa żnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodz ących z bud żetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi

środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym
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Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie
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