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

www.smsraciborz.pl

Racibórz: Dostawy artykułów żywno ściowych w 2015r na potrzeby stołówki

szkolnej przy Zespole Szkół Ogólnokształc ących Mistrzostwa Sportowego

w Raciborzu

Numer ogłoszenia: 255115 - 2014; data zamieszczenia: 09 .12.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego , ul. Kozielska 19, 47-400

Racibórz, woj. śląskie, tel. 32 415 44 59, faks 32 415 44 59.

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.smsraciborz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Dostawy artykułów żywnościowych w 2015r na

potrzeby stołówki szkolnej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  1.Sukcesywne dostawy artykułów

żywnościowych w 2015r. na potrzeby stołówki w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w

Raciborzu, gdzie wydaje się średnio około 55 śniadań, kolacji, i około 330 obiadów dziennie. 2.Przedmiot

zamówienia został podzielony na części I - IX, w ramach których dopuszcza się składanie ofert częściowych, w

tym: Część I - dostawa mięsa i produktów mięsnych, w tym: mięso wołowe, wieprzowe, drobiowe, wyroby

wędliniarskie. kod CPV - 15100000 - 9 Część II - dostawa różnych artykułów żywnościowych, w tym:

przetworzone warzywa i owoce, oleje i tłuszcze zwierzęce i roślinne, produkty przemiału ziarna, skrobi i

produktów skrobiowych, cukier i produkty pokrewne, produkty mączne, makarony, różne produkty spożywcze.

kod CPV - 15330000 - 0; 15400000 - 2; 15600000 - 4; 15830000 - 5; 15851000 - 8; 15800000 - 6; Część III -

dostawa produktów mleczarskich, w tym: mleko, śmietana, masło, produkty serowarskie, produkty mleczarskie.

kod CPV - 15500000 - 3 Część IV - dostawa warzyw, owoców, w tym: ziemniaki, warzywa i owoce świeże,

pieczarki, kapusta kiszona, ogórki kiszone. kod CPV - 03212100 - 1; 03220000 - 9; 15331000 - 7 Część V -

dostawa mrożonych warzyw, owoców, potraw, w tym: mieszanki warzyw, owoców, uszka. kod CPV - 15331170-9

Część VI - dostawa jaj kod CPV - 03142500 -3 Część VII - dostawa produktów garmażeryjnych, w tym pierogi,
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kopytka, naleśniki, gotowe surówki kod CPV - 15894000 - 1 Część VIII - dostawa pieczywa i wyrobów

piekarskich, w tym: pieczywo i wyroby piekarskie i ciastkarskie. kod CPV - 15810000-9 Część IX - dostawa

surówek gotowych. kod CPV - 15894000 - 1.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 15.00.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  tak, liczba części: 9.

II.1.8) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 31.12.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:  nie wymagane

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je żeli przepisy prawa

nakładaj ą obowi ązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Ocena spełnia ww warunki zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia na podstawie

oświadczenia złożonego do oferty

III.3.2) Wiedza i do świadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Ocena spełnia ww warunki zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia na podstawie

oświadczenia złożonego do oferty

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Ocena spełnia ww warunki zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia na podstawie

oświadczenia złożonego do oferty

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Ocena spełnia ww warunki zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia na podstawie

oświadczenia złożonego do oferty

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Ocena spełnia ww warunki zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia na podstawie

oświadczenia złożonego do oferty

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

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

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;

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 - 80

2 - Możliwa częstotliwość dostaw produktów żywnościowych - 10

3 - Termin płatności za produkty spożywcze - 10

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:
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Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian

1.Dopuszcza się zmiany w ilościach poszczególnych środków spożywczych określonych w formularzach

cenowych w przypadku zmniejszenia lub zwiększenia się liczby osób korzystających ze stołówki.

2.Wynagrodzenie Wykonawcy określone w oparciu o ceny jednostkowe produktów przedstawione przez

Wykonawcę w Formularzu Cenowym i w Dodatkowej Ofercie Handlowej może ulec zmianie w przypadku

ustawowej zmiany stawki podatku VAT. Wówczas wynagrodzenie należne Wykonawcy podlegać będzie

automatycznej waloryzacji odpowiednio o kwotę podatku VAT wynikającą ze stawki tego podatku obowiązującej

w chwili powstania obowiązku podatkowego. 3.Dopuszcza się waloryzację cen jednostkowych netto według

wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych dla żywności i napojów bezalkoholowych opublikowanego przez

Główny Urząd Statystyczny w Biuletynie Statystycznym GUS. 4.Na pisemny wniosek zainteresowanej strony

cena jednostkowa może być waloryzowana w okresie obowiązywania umowy dwa razy w ciągu roku do

wysokości wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych opublikowanego przez Główny Urząd

Statystyczny na stronie internetowej www.stat.gov.pl. 5.Ceny jednostkowe produktów Wykonawca może obniżyć

w każdym momencie obowiązywania umowy bez wymagalności zwierania aneksu do umowy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

www.smsraciborz.pl

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

Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego 47 - 400 Racibórz ul. Kozielska 19.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  17.12.2014

godzina 10:00, miejsce: Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego 47 - 400 Racibórz ul.

Kozielska 19 Budynek Główny Sekretariat - parter.

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

Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr:  1 NAZWA:  mięso i produkty mięsne.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Mięso wołowe, wieprzowe,wyroby

wędliniarskie.

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 15.10.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Zakończenie: 31.12.2015.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 80

2. Możliwa częstotliwość dostaw - 10

3. termin płatności - 10
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CZĘŚĆ Nr:  2 NAZWA:  różne artykuły żywnościowe.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Przetworzone warzywa i owoce, oleje i

tłuszcze zwierzęce i roślinne, produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych, cukier i produkty

pokrewne, produkty mączne, makarony, różne produkty spożywcze..

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 15.33.00.00-0, 15.40.00.00-2, 15.60.00.00-4, 15.83.00.00-5,

15.80.00.00-6.

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Zakończenie: 31.12.2015.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 80

2. Możliwa częstotliwość dostaw produktów żywnościowych - 10

3. Termin płatności za produkty spożywcze - 10

CZĘŚĆ Nr:  3 NAZWA:  produkty mleczarskie.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Mleko, śmietana, masło, produkty

serowarskie, produkty mleczarskie.

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 15.50.00.00-3.

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Zakończenie: 31.12.2015.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 80

2. Możliwa częstotliwość dostaw produktów żywnościowych - 10

3. Termin płatności za produkty spożywcze - 10

CZĘŚĆ Nr:  4 NAZWA:  warzywa, owoce.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Ziemniaki, warzywa i owoce świeże,

pieczarki, kapusta kiszona, ogórki kiszone..

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 03.21.21.00-1, 03.22.00.00-9, 15.33.10.00-7.

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Zakończenie: 31.12.2015.

CZĘŚĆ Nr:  5 NAZWA:  mrożone warzywa, owoce, potrawy.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Mieszanki warzyw, owoców, uszka,

mrożone filety rybne.

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 15.89.60.00-5.

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Zakończenie: 31.12.2015.

CZĘŚĆ Nr:  6 NAZWA:  jaja kurze.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  jaja kurze.

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 03.14.25.00-3.
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3) Czas trwania lub termin wykonania:  Zakończenie: 31.12.2015.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 80

2. Możliwa częstotliwość dostaw produktów żywnościowych - 10

3. Termin płatności za produkty spożywcze - 10

CZĘŚĆ Nr:  7 NAZWA:  garmażerka.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Pierogi, kopytka, naleśniki.

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 15.80.40.00-1.

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Zakończenie: 31.12.2015.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 80

2. Możliwa częstotliwość dostaw produktów żywnościowych - 10

3. Termin płatności za produkty spożywcze - 10

CZĘŚĆ Nr:  8 NAZWA:  pieczywo i wyroby piekarskie.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Pieczywo i wyroby piekarskie, chleb,

bułka, rogal, pączek..

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 15.81.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Zakończenie: 31.12.2015.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 80

2. Możliwa częstotliwość dostaw produktów żywnościowych - 10

3. Termin płatności za produkty spożywcze - 10

CZĘŚĆ Nr:  9 NAZWA:  surówki gotowe.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Surówki gotowe z wielu warzyw..

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 15.80.40.00-1.

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Zakończenie: 31.12.2015.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 80

2. Możliwa częstotliwość dostaw produktów żywnościowych - 10

3. Termin płatności za produkty spożywcze - 10
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