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

www.bip.cewice.pl/zamowienia

Cewice: Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych, mięsa i wyrobów
wędliniarskich do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Siemirowicach
Numer ogłoszenia: 383044 - 2013; data zamieszczenia: 20.09.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Cewice z siedzibą organu wykonawczego gminy , ul. W.
Witosa 16, 84-312 Cewice, woj. pomorskie, tel. 059 8613460, faks 059 8613462.



Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.cewice.pl
Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego
systemu zakupów: NIE DOTYCZY

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywna dostawa
artykułów spożywczych, mięsa i wyrobów wędliniarskich do Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Siemirowicach.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem
zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów spożywczych, mięsa i wyrobów
wędliniarskich na potrzeby wyżywienia uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w
Siemirowicach . W ramach realizacji przedmiotu zamówienia wydzielono następujące
części: a)Część 1 zamówienia Dostawa pieczywa b)Część 2 zamówienia Dostawa mięsa
c)Część 3 zamówienia Dostawa artykułów spożywczych różnych i wyrobów wędliniarskich
2.Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w załączniku nr 7 do SIWZ.
3.Zamówione produkty dostarczać należy zgodnie z zapotrzebowaniami składanymi przez
szkołę na co najmniej 5 dni kalendarzowych przed dostawą do Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Siemirowicach ul. Szkolna 15 (Szkoła Podstawowa) i Osiedle na Skarpie
2 (Przedszkole) 84-313 Siemirowice . 4.Wykonawca dostarczać powinien produkty
pierwszej klasy jakości, świeże, o aktualnych terminach przydatności do spożycia,
odpowiadające normom jakościowym właściwym dla danego rodzaju produktów, zgodnie z
obowiązującym prawem. 5.Opakowania dostarczanych przez Wykonawcę produktów
żywnościowych muszą być oznakowane widoczną datą terminu przydatności do spożycia.
Wymagany przez Zamawiającego termin przydatności do spożycia dostarczanych artykułów
żywnościowych musi być zgodny z data ważności określoną przez producenta. 6.W
przypadku dostawy towaru złej jakości lub towaru przeterminowanego, Zamawiający
wymaga od Dostawcy wymiany tego towaru, najpóźniej następnego dnia po dniu dostawy.
7.Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania produktów żywnościowych do siedziby
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Siemirowicach własnym transportem na własny koszt i
ryzyko, przy zachowaniu odpowiednich reżimów sanitarnych wymaganych dla przewozu
żywności zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i
żywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225, z późn. zm.) oraz innymi aktualnie obowiązującymi
przepisami prawa w zakresie przedmiotu zamówienia. 8.Koszt dostarczenia musi być
wliczony w oferowane ceny jednostkowe produktów, 9.Wykonawcy nie przysługuje
odrębne wynagrodzenie z tytułu dostarczenia produktów. 10.Ceny jednostkowe za dany
produkt obowiązywać będą przez cały okres trwania umowy. 11.Zamawiający zastrzega

sobie prawo do niewykorzystania podanej ilości danego produktu, przy założeniu, iż
wielkość niewykorzystania nie może przekroczyć 20% ilości określonej dla danego
produktu. Z tego tytułu Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia wobec
Zamawiającego..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-8, 15.10.00.00-9, 15.20.00.00-0,
15.30.00.00-1, 15.31.00.00-4, 15.32.00.00-7, 15.33.00.00-0, 15.40.00.00-2, 15.50.00.00-3,
15.51.00.00-6, 15.53.00.00-2, 15.54.00.00-5, 15.55.10.00-5, 15.60.00.00-4, 15.80.00.00-6,
15.81.00.00-9, 15.82.00.00-2, 15.83.00.00-5, 15.84.00.00-8, 15.85.00.00-1, 15.86.00.00-4.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:
31.08.2014.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
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
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie precyzuje szczegółowych wymagań w tym zakresie. Ocena
spełniania warunku na podstawie oświadczenia z art. 22 ust 1 w zw. z art. 44 ustawy
na zasadzie spełnia-nie spełnia.
 III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie precyzuje szczegółowych wymagań w tym zakresie. Ocena
spełniania warunku na podstawie oświadczenia z art. 22 ust 1 w zw. z art. 44 ustawy
na zasadzie spełnia-nie spełnia.
 III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie precyzuje szczegółowych wymagań w tym zakresie. Ocena
spełniania warunku na podstawie oświadczenia z art. 22 ust 1 w zw. z art. 44 ustawy
na zasadzie spełnia-nie spełnia.
 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie precyzuje szczegółowych wymagań w tym zakresie. Ocena
spełniania warunku na podstawie oświadczenia z art. 22 ust 1 w zw. z art. 44 ustawy
na zasadzie spełnia-nie spełnia.
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;

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.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Każda oferta musi zawierać: a)formularz oferty b)oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy
c)oświadczenie z art. 24 ust. 1 ustawy d)oświadczenie o przynależności do grupy
kapitałowej i lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej e)stosowne
pełnomocnictwa w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika
bezpośrednio z dokumentów dołączonych do oferty; f)w przypadku Wykonawców wspólnie
ubiegających się o realizację zamówienia dokument ustanawiający Pełnomocnika do
reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego; g)wykaz części zamówienia,
których wykonanie zostanie powierzone podwykonawcy h)wypełniony formularz cenowy w
części lub częściach, na które Wykonawca składa ofertę, Jeżeli Wykonawcy wspólnie
ubiegają się o zamówienie, zgodnie z art. 23 w związku z art. 141 ustawy PZP Zamawiający
żąda aby: 1)dokumenty wymagane odnośnie potwierdzenia spełniania warunków udziału w
postępowaniu wymienionych w art. 22 ust 1 ustawy zostały złożone wspólnie przez
Wykonawców, zaś odnośnie spełniania warunku niepodlegania wykluczeniu z postępowania
na podstawie art. 24 ustawy osobno przez każdego Wykonawcę; 2)w przypadku
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, winni oni ustanowić
Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu lub do reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia. Załączone
Pełnomocnictwo powinno zawierać: jednoznaczne określenie postępowania, do którego się
odnosi i precyzować zakres umocowania; wymieniać wszystkich Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia i zawierać podpisy każdego z nich; 3)wszelka
korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem; W stosunku do
Wykonawców zagranicznych wymaga się złożenia powyższych dokumentów w języku
polskim lub z tłumaczeniem na język polski poświadczonym za zgodność z oryginałem
przez Wykonawcę. Zamawiający wymaga, aby żądane przez niego dokumenty lub
oświadczenia zostały złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub
notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez
Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej
prawdziwości. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny zostać złożone wraz z
tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
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.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.bip.cewice.pl/zamowienia
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: URZĄD
GMINY UL. W. WITOSA 16 84-312 CEWICE POKÓJ NR 17.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 30.09.2013 godzina 11:00, miejsce: URZĄD GMINY UL. W. WITOSA 16 84-312
CEWICE POKÓJ NR 6.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze
środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.
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: CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA DOSTAWA PIECZYWA.
 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot
zamówienia obejmuje dostawę chleba pszennego, bułek pszennych, pączków, bułki tartej
- w ilościach wyszczególnionych w szczegółowo w Załączniku nr 7 do SIWZ..
 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-8, 15.81.00.00-9.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.08.2014.




4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: CZĘŚC II ZAMÓWIENIA DOSTAWA MIĘSA.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot
zamówienia obejmuje dostawę następujących rodzajów mięs - mięso wieprzowe, mięso
wołowe, drób i podroby - ilościowy przedmiot zamówienia został szczegółowo w
Załączniku nr 7 do SIWZ.
 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-8, 15.10.00.00-9.


3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.08.2014.




4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA DOSTAWA ARTYKUŁÓW
SPOŻYWCZYCH I WYROBÓW WĘDLINIARSKICH.
 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot
zamówienia obejmuje dostawę produktów typu makarony, kasze, mleko, jogurty, masło,
ryby świeże i przetworzone, mąka, cukier, warzywa, owoce, soki, słodycze, przyprawy,
itp. - ilościowo przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Załączniku nr 7 do
SIWZ.
 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-8, 15.20.00.00-0, 15.30.00.00-1,
15.31.00.00-4, 15.32.00.00-7, 15.33.00.00-0, 15.40.00.00-2, 15.50.00.00-3, 15.51.00.006, 15.53.00.00-2, 15.54.00.00-5, 15.55.10.00-5, 15.60.00.00-4, 15.80.00.00-6,
15.88.00.00-0, 15.82.00.00-2, 15.83.00.00-5, 15.84.00.00-8, 15.85.00.00-1, 15.86.00.004, 15.87.00.00-7.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.08.2014.




4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA DOSTAWA ZIEMNIAKÓW.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot
zamówienia obejmuje dostawę ziemniaków niepastewnych w ilości 10 000 kg..
 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-8, 15.31.00.00-4.


3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.08.2014.




4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

