SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
zwana dalej SIWZ
I.

Nazwa oraz adres zamawiającego
Miasto Zielona Góra – Miejskie Przedszkole nr 6
ul. Wyspiańskiego 16
65-036 Zielona Góra

II.

Tryb udzielenia zamówienia
Przetarg nieograniczony - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia
2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz.
759 z późn. zm.), zwanej dalej Pzp.

III.

Opis przedmiotu zamówienia:
„Dostawa żywności w 2013 roku do Przedszkola nr 6
w Zielonej Górze przy ul. Wyspiańskiego 16”
CPV PODSTAWOWE 15.80.00.00-6 - Różne produkty spożywcze
Zamawiający podzielił zamówienie na części:
Część nr 1 - Dostawa produktów mleczarskich
CPV 15.50.00.00-3 - Produkty mleczarskie
Część nr 2 - Dostawa mięsa, produktów mięsnych i wędlin
CPV 15.10.00.00-9 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty
mięsne,
CPV 15.13.11.30-5 - Wędliny
CPV 15.11.20.00-6 – Drób
Część nr 3 - Dostawa różnych produktów spożywczych
CPV 15.80.00.00-6 - Różne produkty spożywcze
Część nr 4 - Dostawa owoców, warzyw
CPV 15.30.00.00-1 - Owoce, warzywa i podobne produkty
Część nr 5 - Dostawa pieczywa
CPV 15.81.10.00-6 – Pieczywo
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Część nr 6 - Dostawa mrożonek warzywno-owocowych
CPV 15.33.11.70-9 - Warzywa mrożone
Część nr 7 - Dostawa jaj świeżych
CPV 03.14.25.00-3 – Jaja
Część nr 8 - Dostawa ryb i przetworów rybnych
CPV 15.20.00.00-0 - Ryby przetworzone i konserwowane,
CPV 15.22.10.00-3 - Ryby mrożone
Część nr 9 - Dostawa wody mineralnej
CPV 15.98.10.00-8 - Wody mineralne
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na jedną
lub więcej części ( zadań).
Za ofertę częściową uważa się ofertę złożoną na pełny asortyment dla
danego zadania.
1. Szczegółowy opis części przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do
SIWZ – „ZESTAWIENIE ŚREDNIEGO ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA
ARTYKUŁY SPOŻYWCZE W 2013 ROKU”
2. Przedmiot zamówienia został opracowany i zoptymalizowany na podstawie
potrzeb Zamawiającego, rozpoznania rynku przez personel składający się z
profesjonalistów zatrudnionych przez Zamawiającego, w niektórych
elementach wskazany przez Zamawiającego poprzez podanie standardu
(marki handlowej lub jej odpowiednika), dopuszcza się więc do
zastosowania (zaproponowania w ofercie) wszelkich równoważnych
odpowiedników rynkowych o właściwościach nie gorszych niż wskazany.
Wskazanie marki lub nazwy producenta określa jedynie klasę produktu. W
ofercie można przyjąć wyroby innych marek i producentów. Za
„równoważne” Zamawiający uzna produkty, które posiadać będą te same
składniki, konsystencję, gramaturę oraz
wartości odżywcze i walory
smakowe co podane produkty. W takim przypadku należy wpisać jaki
produkt oferuje Wykonawca.
3. Dostawy powinny odpowiadać normom sanitarnym i higienicznym
przewidzianym dla żywności na terenie RP
4. Wszystkie produkty spożywcze muszą być wysokiej jakości, bez
konserwantów
i uszkodzeń, z okresami ważności odpowiednimi dla
danego asortymentu
5. Przedmiot zamówienia będzie pochodził z bieżącej produkcji, tej samej
partii produkcyjnej, będzie wytwarzany zgodnie z zasadami GMP (Dobrej
Praktyki Produkcyjnej) i dostarczany zgodnie z obowiązującymi przepisami:
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1) ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 o bezpieczeństwie Żywności i żywienia
(tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku, nr 136, poz.914 z późn. zm.) oraz
ustawą z dnia 21 grudnia 2000 roku o jakości handlowej artykułów rolno spożywczych (Dz. U. z 2005 roku Nr 187 poz. 1577 z późn. zm.) wraz z
aktami wykonawczymi,
2) rozporządzenia (WE) 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28
stycznia 2002 roku ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa
Żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa
Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa
Żywności (Dz. U. UE L Nr 31, poz. 1),
3) rozporządzenia (WE) 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
27 października 2004 roku w sprawie materiałów i wyrobów
przeznaczonych do kontaktu
z Żywnością oraz uchylającego
Dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG (Dz. U. UE
L Nr 338, poz. 4),
4) ustawy z dnia 16 grudnia 2005 roku o produktach pochodzenia
zwierzęcego (Dz. U. z 2006 roku Nr 17, poz. 127 z późn. zm.),
5) rozporządzenia (WE) 853/2004, Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29
kwietnia 2004 roku ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące
higieny w odniesieniu do Żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. Urz. UE L
Nr 139, poz. 55 z późn. zm.),
6) rozporządzenia (WE) 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29
kwietnia 2004 roku ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące
organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia
zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dz. Urz. UE L Nr 139,
poz. 206 z późn. zm.),
7) rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 roku
w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 z
późn. zm.),
8) rozporządzenia (WE) 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29
kwietnia 2004 roku w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. U. UE L
Nr 139, poz. 1 z późn. zm.),
9) ustawy z dnia 21 grudnia 2000 roku o jakości handlowej artykułów rolno
spożywczych (Dz. U. z 2005 roku Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.).
6. Zadanie
będzie realizowane sukcesywnie wg. zapotrzebowania
Zamawiającego.
7. Zamawiający
przekaże
faksem,
telefonicznie
lub
pisemnie
Wykonawcy wykaz
produktów wraz z terminem i godzinami dostawy.
8. Dostawy winny być realizowane przy użyciu środków transportowych
przeznaczonych
do przewozu żywności zgodnie z obowiązującymi przepisami.
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9. Odbioru towaru
w
siedzibie
Zamawiającego
zgodnie z jego
upoważnieniem dokona
wyznaczony przez Zamawiającego pracownik.
10. Koszty przewozu, zabezpieczenia towaru i ubezpieczenia za czas
przewozu ponosi
Wykonawca, a Zamawiający zapewni odbiór towaru w siedzibie
Zamawiającego.
11. Za dostarczoną żywność (w tym ubezpieczenie, stan jakościowy)
odpowiada
Wykonawca do czasu odbioru zrealizowanego zamówienia przez
Zamawiającego.
12. Dostarczany towar winien być świeży z okresami ważności odpowiednimi
dla danego
asortymentu, wysokiej jakości tj. I-go gatunku, bez wad fizycznych i
jakościowych
i odpowiadać Polskim Normom.
13. Wyroby winny być oznaczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. W
przypadku
dostarczenia towaru niezgodnego z zamówieniem lub niewłaściwej
jakości bądź niedostarczenia zamówionego towaru a także
niedokonania niezwłocznej jego wymiany na towar właściwy,
Zamawiający ma prawo dokonania zakupu zamówionego towaru w
dowolnej jednostce handlowej. Koszty powstałe z tego tytułu obciążają
Wykonawcę.
14. Wykonawca winien posiadać atest laboratoryjny.
15. Przy posiadaniu towaru w innych opakowaniach Wykonawca winien
przeliczyć
wartość opakowania do gramatury podanej przez Zamawiającego.
16. W przypadku niezgodności dostarczanych artykułów z wymogami i opisem
zawartym
w SIWZ, Zamawiający odmówi odbioru tych artykułów a Wykonawca
poniesie koszty
zgodnie z zapisem jw.
17. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian do umowy w
zakresie
zmniejszania ilości dostaw w sytuacjach, których Zamawiający nie
mógł
przewidzieć w chwili jej zawarcia.
18. Zamawiający nie będzie ponosił ujemnych skutków finansowych
spowodowanych
zmniejszeniem ilości dostaw przewidzianych w umowie o 30%.
IV.

Termin wykonania zamówienia
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Czas wykonania zamówienia – od dnia podpisania umowy do 31 grudnia
2013 roku
z uwzględnieniem przerwy wakacyjnej.
V.

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania
oceny spełniania tych warunków
O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy:
1. spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 Pzp
2. potwierdzą brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia
warunków,
o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp,
3. wyrażą zgodę na wykonanie zamówienia zgodnie z
warunkami
zawartym w SIWZ
i złożą stosowne oświadczenie.
Zamawiający oceni spełnienie przez Wykonawców warunków udziału
w postępowaniu za pomocą kwalifikatora „spełnia/ nie spełnia”.

VI.
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć
wykonawcy
w
celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w
postępowaniu
1) Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22, ust. 1 Pzp
2) Oświadczenie potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z powodu
niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24, ust. 1 Pzp
3) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykonanie zamówienia zgodnie z
warunkami
zawartymi w SIWZ
Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Zamawiający żąda spełnienia warunków udziału jak wyżej oraz
złożenie dokumentu zawierającego oświadczenie złożone przed
notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio
kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania.

VII.

Informacje
o
zamawiającego

sposobie

porozumiewania
się
z Wykonawcami oraz
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przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie
osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami
1. Zapytania i wyjaśnienia odbywać się będą w formie pisemnej w języku
polskim.
2. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami wyłącznie w
sprawach
organizacyjnych jest: Joanna Kamoda
 TEL. (+48) 68 325 34 26 - wyłącznie w sprawach organizacyjnych,
 FAX (+48) 68 325 34 26 - z potwierdzeniem czytelności
wiadomości,
3. Godziny pracy Zamawiającego - od poniedziałku do piątku w godz. od
7.15 – 15.15
VIII.

Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający nie wymaga wadium.

IX.

Termin związania ofertą
30 dni - bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania
ofert.

X.

Opis sposobu przygotowania ofert
1. Ofertą będzie wypełniony i podpisany załączony formularz ofertowy
„Oferta” –
Załącznik nr 2 do SIWZ wraz z wypełnionymi formularzami na wybrane
przez
Wykonawcę części zamówienia – „ZESTAWIENIE ŚREDNIEGO
ROCZNEGO
ZAPOTRZEBOWANIA NA ARTYKUŁY ŻYWNOŚCIOWE W 2013 ROKU” –
Załącznik
nr 1 do SIWZ
2. Każda z części zamówienia musi zawierać całość jej asortymentu,
zgodnie
z „ZESTAWIENIEM ŚREDNIEGO ROCZNEGO
ZAPOTRZEBOWANIA NA ARTYKUŁY ŻYWNOŚCIOWE W 2013 ROKU”, tj.
z Załącznikiem nr 1 do SIWZ
3. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy „Oferta” wraz z
załączonymi częściami zamówienia należy złożyć w zamkniętej
kopercie z napisem: „Dostawa żywności 2013”
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XI.

Miejsce i termin składania i otwarcia ofert
Miejsce składania ofert: Gabinet Intendenta
Termin składania ofert: 22 stycznia 2013 roku, godzina 14:00
Miejsce otwarcia ofert: Pokój nauczycielski
Termin otwarcia ofert: 22 stycznia 2012 roku, godzina 14:15

XII.

Opis sposobu obliczenia ceny
1. Cena oferty musi być określona jednoznacznie i w ostatecznej wysokości.
2. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem
przedmiotu
zamówienia, w tym dowóz.
3. Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę za całość
zadania
określonego jak w pkt III SIWZ (cena każdej części osobno).
4. Nie prowadzi się negocjacji w sprawie ceny.
5. Wykonawca po zapoznaniu się z istotnymi postanowieniami, które
zostaną
wprowadzone do treści zawieranej umowy, poda wartości netto,
podatek VAT
i ceny brutto.

XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy
wyborze
oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu
oceny ofert
Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się jedynym kryterium:
cena 100 %
za całość asortymentu oferowanej poszczególnej części zamówienia, jak
w:
„ZESTAWIENIU ŚREDNIEGO ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA ARTYKUŁY
ŻYWNOŚCIOWE W 2013 ROKU”

Zamawiający oceni oferty za pomocą punktacji: najkorzystniejsza oferta
– 100 pkt
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XIV.
po

Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione
wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego
1. Umowy w sprawie zamówienia publicznego zawarte zostaną w
terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o
wyborze ofert, nie później jednak niż przed upływem terminu
związania ofertą, z Wykonawcami, którzy złożą najkorzystniejsze
oferty cenowe na poszczególne części.
2. Zamawiający zawrze umowę przed upływem terminu jw. w
przypadku zaistnienia okoliczności określonej w art. 94 ust. 2 pkt 1
lit. a lub pkt 3 lit. a.

XV.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania
umowy
Zamawiający nie żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVI.
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do
treści
zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne
warunki
umowy
Wzór umowy w załączeniu

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących
Wykonawcy
w toku postępowania o udzielenie zamówienia
W toku postępowania Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej,
zgodnie
z postanowieniami art. 180 ust. 2 pkt 2, 3 i 4 Pzp
XVIII. Maksymalna ilość Wykonawców, z którymi zamawiający zawrze
umowę
ramową, jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy
ramowej
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
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XIX.
Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o
których
mowa w art. 67, ust. 1, pkt 7 Pzp, jeżeli zamawiający
przewiduje
udzielenie takich zamówień
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o
których
mowa w art. 67, ust 1, pkt 7 Pzp
XX.
Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz
minimalne
warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli
zamawiający dopuszcza ich składanie
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
XXI.
Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej
zamawiającego,
jeżeli zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą
elektroniczną
Zamawiający nie dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną.
XXII.
Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być
prowadzone
rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą, jeżeli
zamawiający
przewiduje rozliczenia w walutach obcych
Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
XXIII.

Informacje na temat aukcji elektronicznej, jeżeli zamawiający
przewiduje aukcję elektroniczną
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

XXIV.
Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli
zamawiający
przewiduje ich zwrot
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
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XXV.

Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 4
Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4
Pzp

XXVI.

Podwykonawcy

Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia Podwykonawcom
wykonanie
przedmiotu zamówienia

Zielona Góra, 3 stycznia 2013 roku
zatwierdzam……………………………….

Załączniki:
1. „ZESTAWIENIE ŚREDNIEGO ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA ARTYKUŁY
ŻYWNOŚCIOWE W 2013 ROKU”,

2. Formularz ofertowy „Oferta”
3. Wzór umowy
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