Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
przetargi.gorno.eu/

Górno: dostawa artykułów spożywczych
Numer ogłoszenia: 177703 - 2015; data zamieszczenia: 02.12.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej "Sanatorium" im. Jana Pawła II w
Górnie , ul. Rzeszowska 5, 36-051 Górno, woj. podkarpackie, tel. 17 772 88 95, faks 17 772 89 68.
Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.gorno.eu/
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa artykułów spożywczych.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Nazwa nadana przez zamawiającego:
dostawa artykułów spożywczych Na zamówienie składają się 2 części: a) Zadanie nr 1 - artykuły spożywcze W skład
pakietu wchodzą następujące produkty artykuły: Biszkopty okrągłe, Bułka tarta, Brzoskwinie w syropie, Aromat do
ciasta, Chrzan tarty, Cukier kryształ, Cukier puder, Cukier waniliowy, Cynamon mielony, Czekolada mleczna b/cukru,
Czosnek granul., Drożdże, Dżem, Dżem bez cukru, Fasola Jaś, Galaretka wiśniowa, Groch łuszczony, Groszek
konserwowy, Grzyby suszone, Herbata granulowana, Kakao, Kasza gryczana, Kasza jaglana, Kasza jęczmienna,
Kasza kukurydziana, Kasza manna, Kawa zbożowa, Ketchup łagodny, Kisiel, Kminek, Kompot wiśniowy, Kompot z
czarnej porzeczki, Koncentrat buraczany, Koncentrat pomidorowy, Konserwa gulasz angielski, Koper suszony,
Krakersy, Krem czekoladowy, Kukurydza konserwowa, Kwasek cytrynowy, Liść laurowy, Majeranek paczkowany,
Majonez, Mak, Makaron, Makrela w oleju, Margaryna Palma, Marmolada twarda, Mąka pszenna, Mąka
ziemniaczana, Mąka żytnia, Miód pszczeli wielokwiatowy, Miód naturalny, Mleko skondensowane słodzone, Mleko w
proszku, Musztarda stołowa, Ocet, Ogórki konserwowe, Olej uniwersalny, Oregano, Papryka konserwowa, Papryka
mielona paczkowana, Paprykarz, Pasztet z drobiu, Pieprz mielony, Płatki jęczmienne, Płatki kukurydziane, Płatki
owsiane, Proszek do pieczenia, Przyprawa maga duża, Przyprawa sypka, Przyprawa do piernika, Rodzynki, Rosół z
kury, Ryż, Sałatka wielowarzywna, Ser topiony, Ser żółty, Syrop owocowy wysokosłodzony przygotowany na bazie
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naturalnych soków owocowych, Soda oczyszczona, Sos grzybowy, Sos sałatkowy, Sól, Susz owocowy, Śledź
marynowany w oleju, Śledź w pomidorach, Wafle b/cukru, Wafle tortowe, Wiórka kokosowe, Woda mineralna
gazowana, Ziele angielskie, Zioła prowansalskie, Zupa grzybowa. b) Zadanie nr 2 - paczki bożonarodzeniowe w ilości
160 szt. dla dzieci W skład pakietu wchodzą następujące artykuły: Baton snikers, Ciastka delicje, Ciastka hity,
Czekolada mleczna, Czekolada nadziewana, Kakao puchatek, krem czekoladowy Nutella, Mentos owocowy, Orzeszki
puszka, Pierniczki baśniowe, Płatki czekoladowe na mleko, Ptasie mleczko, Sezamki, Sok pomarańczowy, Wafel w
polewie czekoladowej grzsiek, Wafle familijne, Żelki z nadzieniem. Z uwagi na przeznaczenie przedmiotu zamówienia,
charakter okolicznościowy i specyfikę zamówienia (asortyment wchodzący w skład paczki jest towarem nabywanym
w ramach funduszu socjalnego jako paczki przeznaczone dla dzieci pracowników zatrudnionych w jednostkach
organizacyjnych zamawiającego) w tabelce formularza cenowego wskazano nazwy handlowe produktów, które
zamawiający chce otrzymać. W oparciu o przeprowadzone przez zamawiającego rozeznanie stwierdzono, iż
wskazane z nazwy produkty stanowią preferencje i upodobania smakowe dzieci a jednocześnie produkty te cechują
się pożądaną jakością i dużymi walorami smakowymi, dlatego asortyment ten stanowi zawartość paczki. Zgodnie z
art. 29 ust. 3 ustawy pzp zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty równoważnej. Z uwagi na przeznaczenie
zamawianego asortymentu, zamawiający wskazuje nazwy handlowe produktów które chce otrzymać. Skład
oferowanego asortymentu powinien być zgodny ze składem wymaganego asortymentu. Za produkty równoważne
zamawiający uzna takie które będą posiadać skład identyczny w stosunku do składu określonego przez
zamawiającego dla asortymentu. Nie dopuszcza się produktów czekolado podobnych i w opakowaniach zastępczych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają Formularze cenowe stanowiące załącznik nr 2a i 2b niniejszej
SIWZ..
II.1.5)
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.33.00.00-0, 15.60.00.00-4, 15.80.00.00-6.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: nie jest wymagane
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA
TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania
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Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 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 wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy,
oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy
przedłożyć:
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 siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
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;

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=177703&rok=2015-12-02

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
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.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB
ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym
wymaganiom należy przedłożyć:
inne dokumenty
a) Oświadczenia, że oferowany asortyment posiada odpowiednie dokumenty wymagane przez polskie prawo,
na podstawie których może być wprowadzony do obrotu w RP - treść oświadczenia znajduje się na druku
oferty, który stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest na każde żądanie zamawiającego
niezwłocznie dostarczyć dokumenty o których mowa Zamawiającemu b) Oświadczenie o spełnianiu aktualnie
obowiązujących wymogów dot. transportu oraz obrotu towarami i produktami spożywczymi; c) Oświadczenie
o spełnianiu wymagań koniecznych do zapewnienia higieny w procesie produkcji lub obrocie artykułami
żywnościowymi oraz do zapewnienia właściwej jakości zdrowotnej tych artykułów - podst. prawna: Ustawa z
dnia 25.08.2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (DZ.U. z 2006, nr 171, 1225) (DZ.U. z 2006, nr
171, 1225).
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. Jeżeli oferta podpisana zostanie przez inne osoby niż wynika to z dokumentów rejestrowych, wykonawca składa
pełnomocnictwo do podpisania oferty. 2. Jeżeli wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, składają
pełnomocnictwo dla ustanowionego pełnomocnika, do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3. Wykonawca, który
polegał będzie na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub
zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, aby
udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawia
pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z
nich przy wykonywaniu zamówienia.

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: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 99
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2 - Termin płatności - 1
IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
W przypadku zmiany stawki podatku VAT w trakcie realizacji umowy, będzie on naliczany zgodnie z przepisami
obowiązującymi w chwili wystawienia faktury.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://przetargi.gorno.eu/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Samodzielny Publiczny Zespół
Zakładów Opieki Zdrowotnej Sanatorium im. Jana Pawła II w Górnie, ul. Rzeszowska 5, 36-051 Górno, Pawilon nr 5,
Pokój nr 3.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.12.2015 godzina
12:00, miejsce: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Sanatorium im. Jana Pawła II w Górnie,
ul. Rzeszowska 5, 36-051 Górno, Pawilon nr 5, Sekretariat..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy
udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały
być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zadanie nr 1 - artykuły spożywcze.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: W skład pakietu wchodzą następujące
produkty artykuły: Biszkopty okrągłe, Bułka tarta, Brzoskwinie w syropie, Aromat do ciasta, Chrzan tarty, Cukier
kryształ, Cukier puder, Cukier waniliowy, Cynamon mielony, Czekolada mleczna b/cukru, Czosnek granul.,
Drożdże, Dżem, Dżem bez cukru, Fasola Jaś, Galaretka wiśniowa, Groch łuszczony, Groszek konserwowy,
Grzyby suszone, Herbata granulowana, Kakao, Kasza gryczana, Kasza jaglana, Kasza jęczmienna, Kasza
kukurydziana, Kasza manna, Kawa zbożowa, Ketchup łagodny, Kisiel, Kminek, Kompot wiśniowy, Kompot z
czarnej porzeczki, Koncentrat buraczany, Koncentrat pomidorowy, Konserwa gulasz angielski, Koper suszony,
Krakersy, Krem czekoladowy, Kukurydza konserwowa, Kwasek cytrynowy, Liść laurowy, Majeranek
paczkowany, Majonez, Mak, Makaron, Makrela w oleju, Margaryna Palma, Marmolada twarda, Mąka pszenna,
Mąka ziemniaczana, Mąka żytnia, Miód pszczeli wielokwiatowy, Miód naturalny, Mleko skondensowane
słodzone, Mleko w proszku, Musztarda stołowa, Ocet, Ogórki konserwowe, Olej uniwersalny, Oregano,
Papryka konserwowa, Papryka mielona paczkowana, Paprykarz, Pasztet z drobiu, Pieprz mielony, Płatki
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jęczmienne, Płatki kukurydziane, Płatki owsiane, Proszek do pieczenia, Przyprawa maga duża, Przyprawa
sypka, Przyprawa do piernika, Rodzynki, Rosół z kury, Ryż, Sałatka wielowarzywna, Ser topiony, Ser żółty,
Syrop owocowy wysokosłodzony przygotowany na bazie naturalnych soków owocowych, Soda oczyszczona,
Sos grzybowy, Sos sałatkowy, Sól, Susz owocowy, Śledź marynowany w oleju, Śledź w pomidorach, Wafle
b/cukru, Wafle tortowe, Wiórka kokosowe, Woda mineralna gazowana, Ziele angielskie, Zioła prowansalskie,
Zupa grzybowa.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.33.00.00-0, 15.60.00.00-4.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 99
2. Termin płatności - 1

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zadanie nr 2 - paczki bożonarodzeniowe w ilości 160 szt. dla dzieci.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: W skład pakietu wchodzą następujące
artykuły: Baton snikers, Ciastka delicje, Ciastka hity, Czekolada mleczna, Czekolada nadziewana, Kakao
puchatek, krem czekoladowy Nutella, Mentos owocowy, Orzeszki puszka, Pierniczki baśniowe, Płatki
czekoladowe na mleko, Ptasie mleczko, Sezamki, Sok pomarańczowy, Wafel w polewie czekoladowej grzsiek,
Wafle familijne, Żelki z nadzieniem.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.80.00.00-6.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.01.2016.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 99
2. Termin płatności - 1
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