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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:144615-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
2017/S 075-144615
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Agencja Rynku Rolnego
ul. Karolkowa 30
Warszawa
01-207
Polska
Osoba do kontaktów: Lucyna Tchórzewska
Tel.: +48 226617272
E-mail: zamowienia.publiczne@arr.gov.pl
Faks: +48 223767379
Kod NUTS: PL127
Adresy internetowe:
Główny adres: www.arr.gov.pl
I.2)

Wspólne zamówienie

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.arr.gov.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd krajowy lub federalny

I.5)

Główny przedmiot działalności
Inna działalność: agencja płatnicza

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Dostawy artykułów spożywczych do magazynów organizacji partnerskich w ramach Programu Operacyjnego
Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2017.
Numer referencyjny: 14/2017

II.1.2)

Główny kod CPV
15000000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy
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II.1.4)

Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów spożywczych o łącznej szacunkowej wartości 334 797
543,00 PLN (netto), do magazynów różnych organizacji partnerskich, tj.: Federacji Polskich Banków Żywności,
Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej, Caritas Polska, Polskiego Czerwonego Krzyża.
2. Przedmiotem dostaw mogą być wyłącznie produkty wyprodukowane na terytorium Unii Europejskiej lub
państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym lub przez podmioty zagraniczne z państw niebędących stronami umowy o
Europejskim Obszarze Gospodarczym, które mogą korzystać ze swobody przedsiębiorczości na podstawie
umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi.
3. Szczegółowe wymagania jakościowe i ilościowe dla poszczególnych artykułów spożywczych, metodyki
badań, rodzaje opakowań oraz sposób oznakowania opakowań określone są w Załączniku nr 1 do SIWZ
(Część A i B).

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 334 797 543.00 PLN

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Zadanie częściowe nr 1
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
15331400

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zgodnie z Załącznikiem nr 1 Część B do SIWZ.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Dostawy groszku z marchewką do magazynów organizacji partnerskich łącznie w ilości 5 321,400 tony, w tym
do magazynów: Federacji Polskich Banków Żywności 2 872,200 tony, Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej
1 148,400 tony, Caritas Polska 920,400 tony, Polskiego Czerwonego Krzyża 380,400 tony.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 16/08/2017
Koniec: 31/05/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie
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II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: CCI: 2014PL05FMOP001 Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 –
2020.

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Wykonanie przedmiotowej części zamówienia od sierpnia 2017 r. do 31 maja 2018 r., realizacja dostaw nie
wcześniej niż 16.08.2017 r. Dostawy do magazynów OPO powinny odbywać się w każdym miesiącu realizacji
dostaw, do każdej z OPO.
Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 400 000,00 PLN (słownie: czterysta tysięcy złotych) dla
zadania częściowego nr 1.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Zadanie częściowe nr 2
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
15331400

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zgodnie z Załącznikiem nr 1 Część B do SIWZ.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Dostawy fasoli białej do magazynów organizacji partnerskich łącznie w ilości 5 321,400 tony, w tym do
magazynów: Federacji Polskich Banków Żywności 2 872,200 tony, Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej
1 148,400 tony, Caritas Polska 920,400 tony, Polskiego Czerwonego Krzyża 380,400 tony.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 16/08/2017
Koniec: 31/05/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: CCI: 2014PL05FMOP001 Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 –
2020.
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II.2.14)

Informacje dodatkowe
Wykonanie przedmiotowej części zamówienia od sierpnia 2017 r. do 31 maja 2018 r., realizacja dostaw nie
wcześniej niż 16.08.2017 r. Dostawy do magazynów OPO powinny odbywać się w każdym miesiącu realizacji
dostaw, do każdej z OPO.
Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 400 000,00 PLN (słownie: czterysta tysięcy złotych) dla
zadania częściowego nr 2.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Zadanie częściowe nr 3
Część nr: 3

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
15331427

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zgodnie z Załącznikiem nr 1 Część B do SIWZ.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Dostawy koncentratu pomidorowego do magazynów organizacji partnerskich łącznie w ilości 2 341,888 tony,
w tym do magazynów: Federacji Polskich Banków Żywności 1 264,128 tony, Polskiego Komitetu Pomocy
Społecznej 505,344 tony, Caritas Polska 404,992 tony, Polskiego Czerwonego Krzyża 167,424 tony.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 16/08/2017
Koniec: 31/05/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: CCI: 2014PL05FMOP001 Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 –
2020.

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Wykonanie przedmiotowej części zamówienia od sierpnia 2017 r. do 31 maja 2018 r., realizacja dostaw nie
wcześniej niż 16.08.2017 r. Dostawy do magazynów OPO powinny odbywać się w każdym miesiącu realizacji
dostaw, do każdej z OPO.
Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 300 000,00 PLN (słownie: trzysta tysięcy złotych) dla
zadania częściowego nr 3.
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II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Zadanie częściowe nr 4
Część nr: 4

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
15331500

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zgodnie z Załącznikiem nr 1 Część B do SIWZ.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Dostawy buraczków wiórków do magazynów organizacji partnerskich łącznie w ilości 1 396,920 tony, w tym
do magazynów: Federacji Polskich Banków Żywności 753,900 tony, Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej
301,560 tony, Caritas Polska 241,500 tony, Polskiego Czerwonego Krzyża 99,960 tony.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 16/08/2017
Koniec: 31/05/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: CCI: 2014PL05FMOP001 Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 –
2020.

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Wykonanie przedmiotowej części zamówienia od sierpnia 2017 r. do 31 maja 2018 r., realizacja dostaw nie
wcześniej niż 16.08.2017 r. Dostawy do magazynów OPO powinny odbywać się w każdym miesiącu realizacji
dostaw, do każdej z OPO.
Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 150 000,00 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych)
dla zadania częściowego nr 4.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Zadanie częściowe nr 5
Część nr: 5

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
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15332200
II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zgodnie z Załącznikiem nr 1 Część B do SIWZ.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Dostawy powideł śliwkowych do magazynów organizacji partnerskich łącznie w ilości 1 996,020 tony, w tym
do magazynów: Federacji Polskich Banków Żywności 1 077,336 tony, Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej
430,560 tony, Caritas Polska 345,384 tony, Polskiego Czerwonego Krzyża 142,740 tony.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 16/08/2017
Koniec: 31/05/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: CCI: 2014PL05FMOP001 Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 –
2020.

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Wykonanie przedmiotowej części zamówienia od sierpnia 2017 r. do 31 maja 2018 r., realizacja dostaw nie
wcześniej niż 16.08.2017 r. Dostawy do magazynów OPO powinny odbywać się w każdym miesiącu realizacji
dostaw, do każdej z OPO.
Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 250 000,00 PLN (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy
złotych) dla zadania częściowego nr 5.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Zadanie częściowe nr 6
Część nr: 6

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
15851100

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zgodnie z Załącznikiem nr 1 Część B do SIWZ.
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II.2.4)

Opis zamówienia:
Dostawy makaronu jajecznego do magazynów organizacji partnerskich łącznie w ilości 5 986,400 tony, w tym
do magazynów: Federacji Polskich Banków Żywności 3 231,200 tony, Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej
1 291,920 tony, Caritas Polska 1 035,440 tony, Polskiego Czerwonego Krzyża 427,840 tony.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 16/08/2017
Koniec: 31/05/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: CCI: 2014PL05FMOP001 Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 –
2020.

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Wykonanie przedmiotowej części zamówienia od sierpnia 2017 r. do 31 maja 2018 r., realizacja dostaw nie
wcześniej niż 16.08.2017 r. Dostawy do magazynów OPO powinny odbywać się w każdym miesiącu realizacji
dostaw, do każdej z OPO.
Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 400 000,00 PLN (słownie: czterysta tysięcy złotych) dla
zadania częściowego nr 6.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Zadanie częściowe nr 7
Część nr: 7

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
15851100

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zgodnie z Załącznikiem nr 1 Część B do SIWZ.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Dostawy makaronu kukurydzianego bezglutenowego do magazynów organizacji partnerskich łącznie w ilości
666,400 tony, w tym do magazynów: Federacji Polskich Banków Żywności 359,520 tony, Polskiego Komitetu
Pomocy Społecznej 143,920 tony, Caritas Polska 115,360 tony, Polskiego Czerwonego Krzyża 47,600 tony.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
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Cena
II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 16/08/2017
Koniec: 31/05/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: CCI: 2014PL05FMOP001 Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 –
2020.

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Wykonanie przedmiotowej części zamówienia od sierpnia 2017 r. do 31 maja 2018 r., realizacja dostaw nie
wcześniej niż 16.08.2017 r. Dostawy do magazynów OPO powinny odbywać się w każdym miesiącu realizacji
dostaw, do każdej z OPO.
Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 66 000,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy
złotych) dla zadania częściowego nr 7.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Zadanie częściowe nr 8
Część nr: 8

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
15611000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zgodnie z Załącznikiem nr 1 Część B do SIWZ.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Dostawy ryżu białego do magazynów organizacji partnerskich łącznie w ilości 5 320,000 tony, w tym do
magazynów: Federacji Polskich Banków Żywności 2 872,000 tony, Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej
1 148,000 tony, Caritas Polska 920,000 tony, Polskiego Czerwonego Krzyża 380,000 tony.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 16/08/2017
Koniec: 31/05/2018
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Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: CCI: 2014PL05FMOP001 Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 –
2020.

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Wykonanie przedmiotowej części zamówienia od sierpnia 2017 r. do 31 maja 2018 r., realizacja dostaw nie
wcześniej niż 16.08.2017 r. Dostawy do magazynów OPO powinny odbywać się w każdym miesiącu realizacji
dostaw, do każdej z OPO.
Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 400 000,00 PLN (słownie: czterysta tysięcy złotych) dla
zadania częściowego nr 8.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Zadanie częściowe nr 9
Część nr: 9

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
15613000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zgodnie z Załącznikiem nr 1 Część B do SIWZ.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Dostawy kaszy gryczanej do magazynów organizacji partnerskich łącznie w ilości 2 661,336 tony, w tym do
magazynów: Federacji Polskich Banków Żywności 1 436,616 tony, Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej
574,128 tony, Caritas Polska 460,080 tony, Polskiego Czerwonego Krzyża 190,512 tony.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 16/08/2017
Koniec: 31/05/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie
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II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: CCI: 2014PL05FMOP001 Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 –
2020.

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Wykonanie przedmiotowej części zamówienia od sierpnia 2017 r. do 31 maja 2018 r., realizacja dostaw nie
wcześniej niż 16.08.2017 r. Dostawy do magazynów OPO powinny odbywać się w każdym miesiącu realizacji
dostaw, do każdej z OPO.
Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 200 000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych) dla
zadania częściowego nr 9.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Zadanie częściowe nr 10
Część nr: 10

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
15820000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zgodnie z Załącznikiem nr 1 Część B do SIWZ.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Dostawy herbatników maślanych do magazynów organizacji partnerskich łącznie w ilości 798,660 tony, w tym
do magazynów: Federacji Polskich Banków Żywności 431,120 tony, Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej
172,380 tony, Caritas Polska 138,040 tony, Polskiego Czerwonego Krzyża 57,120 tony.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 16/08/2017
Koniec: 31/05/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: CCI: 2014PL05FMOP001 Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 –
2020.
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II.2.14)

Informacje dodatkowe
Wykonanie przedmiotowej części zamówienia od sierpnia 2017 r. do 31 maja 2018 r., realizacja dostaw nie
wcześniej niż 16.08.2017 r. Dostawy do magazynów OPO powinny odbywać się w każdym miesiącu realizacji
dostaw, do każdej z OPO.
Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 150 000,00 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych)
dla zadania częściowego nr 10.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Zadanie częściowe nr 11
Część nr: 11

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
15511210

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zgodnie z Załącznikiem nr 1 Część B do SIWZ.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Dostawy mleka UHT do magazynów organizacji partnerskich łącznie w ilości 9 311,760 tys. litrów, w tym do
magazynów: Federacji Polskich Banków Żywności 5 026,320 tys. litrów, Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej
2 009,520 tys. litrów, Caritas Polska 1 610,640 tys. litrów, Polskiego Czerwonego Krzyża 665,280 tys. litrów.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 16/08/2017
Koniec: 31/05/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: CCI: 2014PL05FMOP001 Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 –
2020.

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Wykonanie przedmiotowej części zamówienia od sierpnia 2017 r. do 31 maja 2018 r., realizacja dostaw nie
wcześniej niż 16.08.2017 r. Dostawy do magazynów OPO powinny odbywać się w każdym miesiącu realizacji
dostaw, do każdej z OPO.
Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 550 000,00 PLN (słownie: pięćset pięćdziesiąt tysięcy
złotych) dla zadania częściowego nr 11.
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II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Zadanie częściowe nr 12
Część nr: 12

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
15540000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zgodnie z Załącznikiem nr 1 Część B do SIWZ.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Dostawy sera podpuszczkowego dojrzewającego do magazynów organizacji partnerskich łącznie w ilości
3 192,500 tony, w tym do magazynów: Federacji Polskich Banków Żywności 1 723,500 tony, Polskiego Komitetu
Pomocy Społecznej 689,000 tony, Caritas Polska 552,000 tony, Polskiego Czerwonego Krzyża 228,000 tony.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/11/2017
Koniec: 31/03/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: CCI: 2014PL05FMOP001 Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 –
2020.

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Wykonanie przedmiotowej części zamówienia od listopada 2017 r. do 31 marca 2018 r. Dostawy do magazynów
OPO powinny odbywać się w każdym miesiącu realizacji dostaw, do każdej z OPO.
Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 1 650 000,00 PLN (słownie: jeden milion sześćset
pięćdziesiąt tysięcy złotych) dla zadania częściowego nr 12.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Zadanie częściowe nr 13
Część nr: 13

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
15131490
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II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zgodnie z Załącznikiem nr 1 Część B do SIWZ.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Dostawy gulaszu wieprzowego z warzywami do magazynów organizacji partnerskich łącznie w ilości
2 262,6864 tony, w tym do magazynów: Federacji Polskich Banków Żywności 1 221,3072 tony, Polskiego
Komitetu Pomocy Społecznej 488,3760 tony, Caritas Polska 391,4352 tony, Polskiego Czerwonego Krzyża
161,5680 tony.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 16/08/2017
Koniec: 31/05/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: CCI: 2014PL05FMOP001 Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 –
2020.

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Wykonanie przedmiotowej części zamówienia od sierpnia 2017 r. do 31 maja 2018 r., realizacja dostaw nie
wcześniej niż 16.08.2017 r. Dostawy do magazynów OPO powinny odbywać się w każdym miesiącu realizacji
dostaw, do każdej z OPO.
Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 450 000,00 PLN (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy
złotych) dla zadania częściowego nr 13.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Zadanie częściowe nr 14
Część nr: 14

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
15131500

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zgodnie z Załącznikiem nr 1 Część B do SIWZ.

II.2.4)

Opis zamówienia:
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Dostawy szynki drobiowej do magazynów organizacji partnerskich łącznie w ilości 3 991,1616 tony, w tym do
magazynów: Federacji Polskich Banków Żywności 2 154,4704 tony, Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej
861,0624 tony, Caritas Polska 690,5088 tony, Polskiego Czerwonego Krzyża 285,1200 tony.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 16/08/2017
Koniec: 31/05/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: CCI: 2014PL05FMOP001 Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 –
2020.

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Wykonanie przedmiotowej części zamówienia od sierpnia 2017 r. do 31 maja 2018 r., realizacja dostaw nie
wcześniej niż 16.08.2017 r. Dostawy do magazynów OPO powinny odbywać się w każdym miesiącu realizacji
dostaw, do każdej z OPO.
Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 1 300 000,00 PLN (słownie: jeden milion trzysta tysięcy
złotych) dla zadania częściowego nr 14.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Zadanie częściowe nr 15
Część nr: 15

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
15131000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zgodnie z Załącznikiem nr 1 Część B do SIWZ.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Dostawy szynki wieprzowej mielonej do magazynów organizacji partnerskich łącznie w ilości 2 793,6576 tony,
w tym do magazynów: Federacji Polskich Banków Żywności 1 508,0256 tony, Polskiego Komitetu Pomocy
Społecznej 602,8992 tony, Caritas Polska 483,1488 tony, Polskiego Czerwonego Krzyża 199,5840 tony.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
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II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 16/08/2017
Koniec: 31/05/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: CCI: 2014PL05FMOP001 Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 –
2020.

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Wykonanie przedmiotowej części zamówienia od sierpnia 2017 r. do 31 maja 2018 r., realizacja dostaw nie
wcześniej niż 16.08.2017 r. Dostawy do magazynów OPO powinny odbywać się w każdym miesiącu realizacji
dostaw, do każdej z OPO.
Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 800 000,00 PLN (słownie: osiemset tysięcy złotych) dla
zadania częściowego nr 15.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Zadanie częściowe nr 16
Część nr: 16

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
15131000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zgodnie z Załącznikiem nr 1 Część B do SIWZ.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Dostawy pasztetu wieprzowego do magazynów organizacji partnerskich łącznie w ilości 851,6352 tony, w tym
do magazynów: Federacji Polskich Banków Żywności 459,7632 tony, Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej
183,7056 tony, Caritas Polska 147,2640 tony, Polskiego Czerwonego Krzyża 60,9024 tony.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 16/08/2017
Koniec: 31/05/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
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II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: CCI: 2014PL05FMOP001 Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 –
2020.

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Wykonanie przedmiotowej części zamówienia od sierpnia 2017 r. do 31 maja 2018 r., realizacja dostaw nie
wcześniej niż 16.08.2017 r. Dostawy do magazynów OPO powinny odbywać się w każdym miesiącu realizacji
dostaw, do każdej z OPO.
Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 150 000,00 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych)
dla zadania częściowego nr 16.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Zadanie częściowe nr 17
Część nr: 17

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
15241500

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zgodnie z Załącznikiem nr 1 Część B do SIWZ.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Dostawy fileta z makreli w oleju do magazynów organizacji partnerskich łącznie w ilości 2 262,4280 tony, w tym
do magazynów: Federacji Polskich Banków Żywności 1 220,8448 tony, Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej
488,4712 tony, Caritas Polska 391,1768 tony, Polskiego Czerwonego Krzyża 161,9352 tony.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 16/08/2017
Koniec: 31/05/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych
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II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: CCI: 2014PL05FMOP001 Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 –
2020.

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Wykonanie przedmiotowej części zamówienia od sierpnia 2017 r. do 31 maja 2018 r., realizacja dostaw nie
wcześniej niż 16.08.2017 r. Dostawy do magazynów OPO powinny odbywać się w każdym miesiącu realizacji
dostaw, do każdej z OPO.
Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 950 000,00 PLN (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy
złotych) dla zadania częściowego nr 17.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Zadanie częściowe nr 18
Część nr: 18

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
15831200

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zgodnie z Załącznikiem nr 1 Część B do SIWZ.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Dostawy cukru białego do magazynów organizacji partnerskich łącznie w ilości 5 320,800 tony, w tym do
magazynów: Federacji Polskich Banków Żywności 2 872,080 tony, Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej
1 148,400 tony, Caritas Polska 920,160 tony, Polskiego Czerwonego Krzyża 380,160 tony.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 16/08/2017
Koniec: 31/05/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: CCI: 2014PL05FMOP001 Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 –
2020.

II.2.14)

Informacje dodatkowe
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Wykonanie przedmiotowej części zamówienia od sierpnia 2017 r. do 31 maja 2018 r., realizacja dostaw nie
wcześniej niż 16.08.2017 r. Dostawy do magazynów OPO powinny odbywać się w każdym miesiącu realizacji
dostaw, do każdej z OPO.
Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 450 000,00 PLN (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy
złotych) dla zadania częściowego nr 18.
II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Zadanie częściowe nr 19
Część nr: 19

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
15421000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zgodnie z Załącznikiem nr 1 Część B do SIWZ.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Dostawy oleju rzepakowego do magazynów organizacji partnerskich łącznie w ilości 5 321,700 tys. litrów, w
tym do magazynów: Federacji Polskich Banków Żywności 2 872,260 tys. litrów, Polskiego Komitetu Pomocy
Społecznej 1 148,580 tys. litrów, Caritas Polska 920,160 tys. litrów, Polskiego Czerwonego Krzyża 380,700 tys.
litrów.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 16/08/2017
Koniec: 31/05/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: CCI: 2014PL05FMOP001 Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 –
2020.

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Wykonanie przedmiotowej części zamówienia od sierpnia 2017 r. do 31 maja 2018 r., realizacja dostaw nie
wcześniej niż 16.08.2017 r. Dostawy do magazynów OPO powinny odbywać się w każdym miesiącu realizacji
dostaw, do każdej z OPO.
Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 600 000,00 PLN (słownie: sześćset tysięcy złotych) dla
zadania częściowego nr 19.
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Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
1.W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1b
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publiczny (dalej: Pzp) oraz nie podlegają wykluczeniu na
podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust 5 pkt 1, 5-8 Pzp.
2.W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa wraz z ofertą jednolity
dokument, wypełniony zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ. Jednolity dokument sporządza się, zgodnie
ze wzorem standardowego formularza określonym w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej
(UE) nr 2016/7 z 05.01.2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu
zamówienia.
3.Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, w celu
potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1pkt 23 Pzp, składa oświadczenie (wzór
stanowi załącznik nr 5.1-19 do SIWZ).
4.Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,
do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających:
1)spełnianie warunków udziału w postępowaniu;
2)brak podstaw wykluczenia.
5.W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-22 i ust 5 pkt 1, 5-8 Pzp
Wykonawca (lub każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę) składa:
a) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp,
wystawioną nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert (rozdział IX. pkt 1 ppkt 2, 3 i 10
SIWZ);
b) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega
z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert, lub
innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym
w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie
art. 24 ust. 5 pkt 8 Pzp (rozdział IX. pkt 2 ppkt 5 SIWZ);
c) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 m-ce
przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, w celu potwierdzenia
braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 Pzp (rozdział IX. pkt 2 ppkt 5 SIWZ);
d) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp (rozdział IX. pkt 2 ppkt 1 SIWZ);

15/04/2017
S75
http://ted.europa.eu/TED

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

19 / 24

Dz.U./S S75
15/04/2017
144615-2017-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

20 / 24

e) oświadczenia Wykonawcy w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt
15 Pzp (rozdział IX. pkt 1 ppkt 4 SIWZ);
f) oświadczenia Wykonawcy w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 22
Pzp (rozdział IX. pkt 1 ppkt 11 SIWZ);
g) oświadczenia Wykonawcy w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6
Pzp (rozdział IX. pkt 2 ppkt 2 i 3 SIWZ);
h) oświadczenia Wykonawcy w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 Pzp
(rozdział IX. pkt 2. ppkt 4 SIWZ).
III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek, jeżeli wykaże się posiadaniem środków finansowych
lub zdolnością kredytową w wysokości minimum:
1) 4 500 000,00 PLN dla zadania częściowego nr 1,
2) 4 500 000,00 PLN dla zadania częściowego nr 2,
3) 3 500 000,00 PLN dla zadania częściowego nr 3,
4) 1 700 000,00 PLN dla zadania częściowego nr 4,
5) 3 000 000,00 PLN dla zadania częściowego nr 5,
6) 4 500 000,00 PLN dla zadania częściowego nr 6,
7) 700 000,00 PLN dla zadania częściowego nr 7,
8) 4 500 000,00 PLN dla zadania częściowego nr 8,
9) 2 500 000,00 PLN dla zadania częściowego nr 9,
10) 2 200 000,00 PLN dla zadania częściowego nr 10,
11) 6 000 000,00 PLN dla zadania częściowego nr 11,
12) 18 000 000,00 PLN dla zadania częściowego nr 12,
13) 5 000 000,00 PLN dla zadania częściowego nr 13,
14) 14 000 000,00 PLN dla zadania częściowego nr 14,
15) 9 000 000,00 PLN dla zadania częściowego nr 15,
16) 1 600 000,00 PLN dla zadania częściowego nr 16,
17) 10 500 000,00 PLN dla zadania częściowego nr 17,
18) 5 000 000,00 PLN dla zadania częściowego nr 18,
19) 7 000 000,00 PLN dla zadania częściowego nr 19.
Wykonawcy składający ofertę na więcej niż jedną część powinni posiadać środki lub zdolność kredytową na
kwotę o najwyższej wartości spośród wartości określonych dla części, o które się ubiegają.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamawiający żąda złożenia informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej
potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie
wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. Przepisy rozdziału VIII pkt. 3 UWAGA 1 i
UWAGA 2 SIWZ stosuje się odpowiednio.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał
lub wykonuje co najmniej 2 (dwie) dostawy odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj.
polegające na dostawie artykułów spożywczych, każda o wartości nie mniejszej niż:
1) 2 000 000,00 PLN brutto dla zadania częściowego nr 1,
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2) 2 000 000,00 PLN brutto dla zadania częściowego nr 2,
3) 1 800 000,00 PLN brutto dla zadania częściowego nr 3,
4) 800 000,00 PLN brutto dla zadania częściowego nr 4,
5) 1 500 000,00 PLN brutto dla zadania częściowego nr 5,
6) 2 000 000,00 PLN brutto dla zadania częściowego nr 6,
7) 350 000,00 PLN brutto dla zadania częściowego nr 7,
8) 2 300 000,00 PLN brutto dla zadania częściowego nr 8,
9) 1 200 000,00 PLN brutto dla zadania częściowego nr 9,
10) 1 000 000,00 PLN brutto dla zadania częściowego nr 10,
11) 3 000 000,00 PLN brutto dla zadania częściowego nr 11,
12) 9 000 000,00 PLN brutto dla zadania częściowego nr 12,
13) 2 500 000,00 PLN brutto dla zadania częściowego nr 13,
14) 7 000 000,00 PLN brutto dla zadania częściowego nr 14,
15) 4 500 000,00 PLN brutto dla zadania częściowego nr 15,
16) 800 000,00 PLN brutto dla zadania częściowego nr 16,
17) 5 000 000,00 PLN brutto dla zadania częściowego nr 17,
18) 2 500 000,00 PLN brutto dla zadania częściowego nr 18,
19) 3 500 000,00 PLN brutto dla zadania częściowego nr 19.
Wykonawcy składający ofertę na więcej niż jedną część powinni wykazać się wykonaniem lub wykonywać co
najmniej dwie dostawy o najwyższej wartości spośród wartości określonych dla części, o które się ubiegają.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamawiający żąda złożenia wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały
wykonane lub są wykonywane należycie. Przepisy rozdziału VIII pkt. 2 UWAGA SIWZ stosuje się odpowiednio.
Dowodami są:
a) poświadczenia, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw okresowych lub ciągłych
poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert;
b) oświadczenia wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest
w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w punkcie powyżej;
c) w przypadku, gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie zostały
wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej.
W przypadku dostaw realizowanych dla Zamawiającego, jako jedną dostawę rozumie się dostawy, które były
realizowane w ramach jednego zadania częściowego.
III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
1. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia udziału w wykonywaniu przedmiotu umowy co najmniej jednej
osoby bezrobotnej, pozostającej z Wykonawcą w stosunku pracy. Przez osobę bezrobotną należy rozumieć
osobę spełniającą przesłanki art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy.
2. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia osoby bezrobotnej w pełnym wymiarze czasu pracy do
realizacji przedmiotu umowy nie później niż w dniu rozpoczęcia dostaw. Zatrudnienie osoby bezrobotnej przy

15/04/2017
S75
http://ted.europa.eu/TED

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

21 / 24

Dz.U./S S75
15/04/2017
144615-2017-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

22 / 24

realizacji przedmiotu umowy powinno trwać nieprzerwanie przez cały okres realizacji dostaw, o którym mowa w
§ 2 ust. 1 umowy.
3. Zmiany postanowień umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą
dokonywane w formie aneksu do umowy, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 Pzp, na zasadach określonych w §
14 w załącznikach nr 6a i 6b do SIWZ.
III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)

Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 23/05/2017
Czas lokalny: 12:00

IV.2.3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 20/08/2017

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 23/05/2017
Czas lokalny: 12:15
Miejsce:
1. Oferty można składać w siedzibie Zamawiającego, ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa (wejście główne, 1
piętro, Kancelaria).
2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, ul. Karolkowa 30, Warszawa. Informacja o sali, w której
odbędzie się otwarcie ofert, zostanie zamieszona w dniu otwarcia przy Kancelarii.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
Kolejne ogłoszenia dotyczące dostaw artykułów spożywczych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc
Żywnościowa 2014-2020 publikowane będą w latach 2017-2020.
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)

Informacje dodatkowe:
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1. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. Porozumiewanie odbywa się w sposób określony
w rozdziale XIV pkt 2 SIWZ: pisemnie, faksem (nr +48 22 376-73-79) lub drogą elektroniczną (e-mail:
zamowienia.publiczne@arr.gov.pl ).
2. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury określonej w art. 24aa ust. 1 Pzp, zgodnie z
którą może dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
a) zamiast dokumentów, o których mowa w Sekcji III.1.1 pkt 5 lit. a) składa informację z odpowiedniego rejestru
lub, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub
administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania
ma osoba, której dotyczy informacja lub dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp;
b) zamiast dokumentów, o których mowa w Sekcji III.1.1 pkt 5 lit b) – d) składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio,
że:
— nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że
zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami
lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
— nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
4. Dokumenty, o których mowa w pkt 3 lit. a i b tiret drugi powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy
przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 3 lit. b tiret pierwszy, powinien być
wystawiony nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem tego terminu.
5. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania
ma osoba której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3, zastępuje się
je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożonym
przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego
lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce
zamieszkania tej osoby. Punkt 4 stosuje się odpowiednio.
6. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w Sekcji
III.1.1 pkt 5 lit. a), składa dokument, o którym mowa pkt 3 lit. a) w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i
21 Pzp.
7. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się
takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Zdanie pierwsze punktu 4 stosuje
się odpowiednio.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
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Tel.: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej
w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub zaniechania czynności, do której
Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub
równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
4. Odwołanie wnosi się:
1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy albo w
terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub
przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy;
2) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec treści SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni
od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie
internetowej;
3) odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 5 pkt 1) i 2) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w
którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587701
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11/04/2017
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