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Polska-Warszawa: Makaron niegotowany
2014/S 181-318755
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Agencja Rynku Rolnego
ul. Nowy Świat 6/12
Osoba do kontaktów: Marlena Janczak
00-400 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 226617687
E-mail: zamowienia.publiczne@arr.gov.pl
Faks: +48 226617379
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.arr.gov.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:
Agencja Rynku Rolnego
ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa (w przypadku wysyłania za pośrednictwem poczty); ul. Nowy Świat
6/12, Kancelaria Ogólna, hol główny, parter, wejście D/A (w przypadku dostarczenia osobiście lub kurierem)
00-400 Warszawa
POLSKA
Adres internetowy: http://www.arr.gov.pl
I.2)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd krajowy lub federalny

I.3)

Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: Agencja płatnicza

I.4)

Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)
Opis
II.1.1)

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Dostawy artykułów spożywczych do magazynów organizacji partnerskich w ramach Programu Operacyjnego
Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2014.
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II.1.2)

Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Dostawy
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług:
Lokalizacja magazynów organizacji partnerskich w poszczególnych województwach oraz ilość każdego artykułu
spożywczego do dostarczenia w podziale na województwa określone są w Załączniku nr 1a do SIWZ (Część
B).
Kod NUTS PL

II.1.3)

Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4)

Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)

Krótki opis zamówienia lub zakupu
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa niżej wymienionych artykułów spożywczych do magazynów różnych
organizacji partnerskich:
a) makaron świderki;
b) cukier biały;
c) mleko UHT;
d) mielonka wieprzowa;
e) olej rzepakowy.
2. Szczegółowe wymagania jakościowe dla wyżej wymienionych artykułów spożywczych, metodyki badań,
rodzaje opakowań oraz sposób oznakowania opakowań określone są w Załączniku nr 1a do SIWZ (Część
A).
3. Lokalizacja magazynów organizacji partnerskich w poszczególnych województwach oraz ilość każdego
artykułu spożywczego do dostarczenia w podziale na województwa określone są w Załączniku nr 1a do SIWZ
(Część B).

II.1.6)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
15851100, 15831200, 15511210, 15131000, 15411100

II.1.7)

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

II.1.8)

Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części

II.1.9)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2)

Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1)

Całkowita wielkość lub zakres:
Szacunkowa wartość bez VAT: 42 190 000 PLN

II.2.2)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3)

Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
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Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 1.12.2014. Zakończenie 20.12.2014

Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1
Nazwa: Zadanie częściowe nr 1
1)
Krótki opis
Dostawy makaronu świderki do magazynów organizacji partnerskich łącznie w ilości 3 000,000 ton.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
15851100

3)

Wielkość lub zakres
Maksymalna kwota przeznaczona na zakup makaronu świderki wynosi 7 020 000,00 PLN (netto).
Szacunkowa wartość bez VAT: 7 020 000 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 1.12.2014. Zakończenie 20.12.2014

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć artykuły spożywcze w okresie od 01.12.2014 r. do 20.12.2014 r.
z zastrzeżeniem, że termin realizacji dostaw może ulec zmianie w przypadku zmiany wytycznych Ministra
właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dotyczących realizacji Programu Operacyjnego Pomoc
Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2014.
2.Zamawiający może unieważnić niniejsze postepowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące
z budżetu Unii Europejskiej które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części
zamówienia, nie zostaną mu przyznane.
3.Szczegółowe wymagania jakościowe dla makaronu świderki określone są w Załączniku nr 1a do SIWZ (Część
A).

Część nr: 2
Nazwa: Zadanie częściowe nr 2
1)
Krótki opis
Dostawy cukru białego do magazynów organizacji partnerskich łącznie w ilości 4 000,000 ton
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
15831200

3)

Wielkość lub zakres
Maksymalna kwota przeznaczona na zakup cukru białego wynosi 7 800 000,00 PLN (netto).
Szacunkowa wartość bez VAT: 7 800 000 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 1.12.2014. Zakończenie 20.12.2014

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć artykuły spożywcze w okresie od 01.12.2014 r. do 20.12.2014 r.
z zastrzeżeniem, że termin realizacji dostaw może ulec zmianie w przypadku zmiany wytycznych Ministra
właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dotyczących realizacji Programu Operacyjnego Pomoc
Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2014.
2.Zamawiający może unieważnić niniejsze postepowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące
z budżetu Unii Europejskiej które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części
zamówienia, nie zostaną mu przyznane.
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3. Szczegółowe wymagania jakościowe dla cukru białego określone są w Załączniku nr 1a do SIWZ (Część
A).
Część nr: 3
Nazwa: Zadanie częściowe nr 3
1)
Krótki opis
Dostawy mleka UHT do magazynów organizacji partnerskich łącznie w ilości 4 000,000 tys. litrów.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
15511210

3)

Wielkość lub zakres
Maksymalna kwota przeznaczona na zakup mleka UHT wynosi 8 400 000,00 PLN (netto).
Szacunkowa wartość bez VAT: 8 400 000 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 1.12.2014. Zakończenie 20.12.2014

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć artykuły spożywcze w okresie od 01.12.2014 r. do 20.12.2014 r.
z zastrzeżeniem, że termin realizacji dostaw może ulec zmianie w przypadku zmiany wytycznych Ministra
właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dotyczących realizacji Programu Operacyjnego Pomoc
Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2014.
2.Zamawiający może unieważnić niniejsze postepowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące
z budżetu Unii Europejskiej które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części
zamówienia, nie zostaną mu przyznane.
3. Szczegółowe wymagania jakościowe dla mleka UHT określone są w Załączniku nr 1a do SIWZ (Część A).

Część nr: 4
Nazwa: Zadanie częściowe nr 4
1)
Krótki opis
Dostawy mielonki wieprzowej do magazynów organizacji partnerskich łącznie w ilości 1 600,000 ton.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
15131000

3)

Wielkość lub zakres
Maksymalna kwota przeznaczona na zakup mielonki wieprzowej wynosi 10 880 000,00 PLN (netto).
Szacunkowa wartość bez VAT: 10 880 000 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 1.12.2014. Zakończenie 20.12.2014

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć artykuły spożywcze w okresie od 01.12.2014 r. do 20.12.2014 r.
z zastrzeżeniem, że termin realizacji dostaw może ulec zmianie w przypadku zmiany wytycznych Ministra
właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dotyczących realizacji Programu Operacyjnego Pomoc
Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2014.
2.Zamawiający może unieważnić niniejsze postepowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące
z budżetu Unii Europejskiej które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części
zamówienia, nie zostaną mu przyznane.
3. Szczegółowe wymagania jakościowe dla mielonki wieprzowej określone są w Załączniku nr 1a do SIWZ
(Część A).
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Część nr: 5
Nazwa: Zadanie częściowe nr 5
1)
Krótki opis
Dostawy oleju rzepakowego do magazynów organizacji partnerskich łącznie w ilości 2 000,000 tys. litrów.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
15411100

3)

Wielkość lub zakres
Maksymalna kwota przeznaczona na zakup oleju rzepakowego wynosi 8 090 000,00 PLN (netto).
Szacunkowa wartość bez VAT: 8 090 000 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 1.12.2014. Zakończenie 20.12.2014

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć artykuły spożywcze w okresie od 01.12.2014 r. do 20.12.2014 r.
z zastrzeżeniem, że termin realizacji dostaw może ulec zmianie w przypadku zmiany wytycznych Ministra
właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dotyczących realizacji Programu Operacyjnego Pomoc
Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2014.
2.Zamawiający może unieważnić niniejsze postepowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące
z budżetu Unii Europejskiej które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części
zamówienia, nie zostaną mu przyznane.
3. Szczegółowe wymagania jakościowe dla oleju rzepakowego określone są w Załączniku nr 1a do SIWZ
(Część A).

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)

Wymagane wadia i gwarancje:
1. Zamawiający żąda od każdego wykonawcy wniesienia wadium dla każdego zadania częściowego w
wysokości:
a) w zakresie zadania częściowego nr 1 - 210 600,00 PLN (słownie: dwieście dziesięć tysięcy sześćset
złotych);
b) w zakresie zadania częściowego nr 2 - 234 000,00 PLN (słownie: dwieście trzydzieści cztery tysiące
złotych);
c) w zakresie zadania częściowego nr 3 - 252 000,00 PLN (słownie: dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące
złotych);
d) w zakresie zadania częściowego nr 4 - 326 400,00 PLN (słownie: trzysta dwadzieścia sześć tysięcy czterysta
złotych);
e) w zakresie zadania częściowego nr 5 - 242 700,00 PLN (słownie: dwieście czterdzieści dwa tysiące
siedemset złotych).
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy Agencji Rynku Rolnego w I Oddziale Banku Gospodarstwa
Krajowego w Warszawie, Al. Jerozolimskie 7, nr 82 1130 1017 0200 0000 0025 4235, z dopiskiem – wadium –
numer sprawy
PN-38/2014. Za datę wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku ARR;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
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d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).
3. W przypadku wadium wnoszonego w formach wymienionych w ust. 2 pkt b) – e) treść dokumentu wadialnego
musi zawierać wszystkie zobowiązania wynikające z art. 46 ust. 5 oraz art. 46 ust. 4a ustawy.
4. Zaleca się, aby kopia wadium w formie, o której mowa w ust. 2 pkt b) – e) została trwale złączona z ofertą,
natomiast oryginał został dostarczony Zamawiającemu przed upływem terminu składania ofert.
5. Brak wniesienia wadium lub wadium wniesione w jednej z form, o których mowa w ust. 2 pkt b) – e), nie
zawierające zobowiązań, o których mowa w ust. 3 wyżej - spowoduje wykluczenie Wykonawcy (na podst. art.
24 ust. 2 pkt 2 ustawy). Wadium w formie poręczeń i gwarancji (bezwarunkowych, nieodwołalnych, na pierwsze
pisemne żądanie, z ważnością na okres terminu związania ofertą) należy dołączyć do oferty.
III.1.2)

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
1. Zapłata za dostarczone artykuły spożywcze zostanie dokonana przez Zamawiającego w złotych polskich
na podstawie złożonego przez Wykonawcę wniosku o częściowe/całkowite rozliczenie umowy, wg wzoru
stanowiącego załącznik nr 5 do umowy.
2. Wykonawca zobowiązuję się do dostarczania protokołów przekazania - odbioru wraz z odpowiadającymi im
egzemplarzami gwarancji jakości do Zamawiającego za dostawy zrealizowane:
1) od 1-go do 10-go grudnia 2014 r. – w terminie do 17 grudnia 2014 r., z zastrzeżeniem § 3 ust. 1 umowy
(wyłącznie w formie oryginałów – decyduje data wpływu do Zamawiającego),
2) od 11-go do 20-go grudnia 2014 r. – w terminie do 23 grudnia 2014 r., z zastrzeżeniem § 3 ust. 1 umowy(w
formie oryginałów). W wyjątkowych przypadkach, dopuszcza się przesłanie dokumentów za ten okres faksem
na numer + 48 22 661 78 85. W takim przypadku brakujące oryginały dokumentów muszą być przesłane do
Zamawiającego do 10.01.2015 r., z zastrzeżeniem § 3 ust. 1 umowy.
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zostać złożony do Zamawiającego do 29 grudnia 2014 r.,
z zastrzeżeniem § 3 ust. 1 umowy. Dopuszcza się złożenie wniosku drogą faksową na numer + 48 22 661
78 85. W takim przypadku oryginał ww. dokumentu należy przesłać do Zamawiającego do 10.01.2015 r., z
zastrzeżeniem § 3 ust. 1 umowy.
4. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć z Zamawiającym odrębną umowę, wg udostępnionego wzoru,
upoważniającą Zamawiającego do wystawiania faktur, faktur korygujących i duplikatów w imieniu i na rachunek
Wykonawcy , zgodnie z art.106 d. Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011,
Nr 177, poz. 1054 z późn. zm), chyba że umowa taka została zawarta, a jej termin obowiązywania obejmuje
okres objęty umową.
5. Zamawiający w oparciu o przesłane dokumenty wystawi w imieniu Wykonawcy ostatniego dnia miesiąca
fakturę za dostarczone w danym miesiącu artykuły spożywcze Wykonawca na podstawie wystawionej przez
Zamawiającego informacji o częściowym/całkowitym rozliczeniu umowy wystawi ostatniego dnia miesiąca
fakturę za dostarczone w danym miesiącu artykuły spożywcze i dostarczy do Zamawiającego w terminie do
10.01.2015 r., z zastrzeżeniem § 3 ust. 1, oryginał papierowej wersji podpisanej faktury za dostarczone artykuły
spożywcze lub wystawi do ostatniego dnia miesiąca fakturę elektroniczną (e-fakturę) za dostarczone w danym
miesiącu artykuły spożywcze i dostarczy do Zamawiającego drogą elektroniczną bezpośrednio na adres
faktura@arr.gov.pl .
6. Zamawiający dokona rozliczenia umowy i zapłaci Wykonawcy należność w terminie 60 dni od daty złożenia
w siedzibie Zamawiającego podpisanej przez Wykonawcę faktury Zamawiający dokona rozliczenia umowy
i zapłaci Wykonawcy należność w terminie 60 dni od daty złożenia w siedzibie Zamawiającego oryginału
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wystawionej i podpisanej przez Wykonawcę faktury lub 60 dni od daty otrzymania faktury elektronicznej na
adres faktura@arr.gov.pl.
7. W przypadku gdy Wykonawca posiada konto bankowe poza granicami Polski, Zamawiający pokrywa
koszty powstałe po stronie banku Zamawiającego, a Wykonawca pokrywa koszty powstałe po stronie banku
Wykonawcy.
III.1.3)

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

III.1.4)

Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2)

Warunki udziału

III.2.1)

Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: WARUNKI UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW:
1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907
z późn. zm.) dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania;
b) posiadania wiedzy i doświadczenia;
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
2. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, jeżeli 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 (słownie: dwie) dostawy odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi
zamówienia, (tj. polegające na dostawie artykułów spożywczych) każda o wartości nie mniejszej niż:
a) 1 100 000,00 PLN brutto (słownie: jeden milion sto tysięcy złotych) dla Zadania częściowego nr 1,
b) 1 250 000,00 PLN brutto (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) dla Zadania
częściowego nr 2,
c) 1 300 000,00 PLN brutto (słownie: jeden milion trzysta tysięcy złotych) dla Zadania częściowego nr 3,
d) 1 700 000,00 PLN brutto (słownie: jeden milion siedemset tysięcy złotych) dla Zadania częściowego nr 4,
e) 1 250 000,00 PLN brutto (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) dla Zadania
częściowego nr 5.
UWAGA: W przypadku podania wartości dostaw w walucie innej niż PLN, w celu oceny spełniania ww. warunku
Zamawiający dokona przeliczenia wskazanej kwoty na PLN według średniego kursu Narodowego Banku
Polskiego obowiązującego w dniu publikacji ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej.
3. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże się posiadaniem
środków finansowych lub zdolnością kredytową w wysokości min.:
a) 7 371 000,00 PLN (słownie: siedem milionów trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych) dla zadania
częściowego nr 1,
b) 8 424 000,00 PLN (słownie: osiem milionów czterysta dwadzieścia cztery tysiące złotych) dla zadania
częściowego nr 2,
c) 8 820 000,00 PLN (słownie: osiem milionów osiemset dwadzieścia tysięcy złotych) dla zadania częściowego
nr 3,
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d) 11 424 000,00 PLN (słownie: jedenaście milionów czterysta dwadzieścia cztery tysiące złotych) dla zadania
częściowego nr 4,
e) 8 494 500,00 PLN (słownie: osiem milionów czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset złotych) dla
zadania częściowego nr 5.
UWAGA: W przypadku podania wartości środków finansowych w walucie innej niż PLN, w celu oceny
spełniania ww. warunku Zamawiający dokona przeliczenia wskazanej kwoty na PLN według średniego kursu
Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu publikacji ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
4. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący
braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o
których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy (dokumenty i oświadczenia wymieniono w rozdziale VIII SIWZ).
5. Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawców warunków wymienionych w ust. 1-4 niniejszego
rozdziału na podstawie danych i informacji zawartych w żądanych i załączonych do oferty dokumentach i
oświadczeniach.
WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU
POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących
dokumentów i oświadczeń:
a) w zakresie potwierdzenia warunku udziału w postępowaniu wskazanego w rozdziale powyżej ust. 1 oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do
SIWZ;
b) w zakresie potwierdzenia warunku udziału w postępowaniu wskazanego w rozdziale powyżej pkt 2 - 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 (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ);
c) w zakresie potwierdzenia warunku udziału w postępowaniu wskazanego w rozdziale powyżej pkt 3 informację
banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków
finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert.
Dowodami, o których mowa w ust. 1 pkt b) powyżej są:
1) poświadczenie - z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług okresowych lub ciągłych
poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert;
2) oświadczenie wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest
w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1.
W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie, o którym mowa
w ust. 1 pkt b), zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których
mowa w pkt 1) i 2).
2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączącego go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu,
iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym
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celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU
POTWIERDZENIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA:
1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielnie zamówienia publicznego
Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, Zamawiający żąda następujących
dokumentów:
a) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których
mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ;
b) aktualnego odpisu 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 - wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert;
c) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
d) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
e) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
f) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
g) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentów, o
których mowa w pkt. 1:
a) lit. b)-e) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
– nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
– nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne
i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
– nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,
b) lit. f), g) – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania
albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8,10 i 11
ustawy.
3. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 2 niniejszego rozdz., zastępuje się je
dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji
wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
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zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.
4. Dokumenty, o których mowa w punkcie 2-3 powinny być wystawione zgodnie z § 4 ust. 2 Rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (poz. 231).
5. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium RP, osoby, o których mowa w art. 24 ust.
1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca
składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca
zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11
ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku
gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagane jest:
a) pełnomocnictwo ustanawiające pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia,
b) dokumenty określone w ust. 1 niniejszego rozdziału muszą być złożone i podpisane przez każdego
Wykonawcę.
7. Zamawiający dopuszcza w postępowaniu uczestnictwo podwykonawców. Wykonawca, który zamierza
wykonywać zamówienie przy udziale podwykonawcy, musi wyraźnie w ofercie wskazać, jaką część/zakres
zamówienia wykonywać będzie w jego imieniu podwykonawca.
Należy wypełnić odpowiednio załącznik nr 1 do SIWZ– formularz ofertowy.
8. Wykonawca, wraz z ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa
w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, zgodnie z Załącznikiem
nr 2 do SIWZ.
III.2.2)

Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Informacja banku lub
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych
lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki
udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże się posiadaniem środków finansowych lub zdolnością kredytową
w wysokości min.:
a) 7 371 000,00 PLN (słownie: siedem milionów trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych) dla zadania
częściowego nr 1,
b) 8 424 000,00 PLN (słownie: osiem milionów czterysta dwadzieścia cztery tysiące złotych) dla zadania
częściowego nr 2,
c) 8 820 000,00 PLN (słownie: osiem milionów osiemset dwadzieścia tysięcy złotych) dla zadania częściowego
nr 3,
d) 11 424 000,00 PLN (słownie: jedenaście milionów czterysta dwadzieścia cztery tysiące złotych) dla zadania
częściowego nr 4,
e) 8 494 500,00 PLN (słownie: osiem milionów czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset złotych) dla
zadania częściowego nr 5.
UWAGA: W przypadku podania wartości środków finansowych w walucie innej niż PLN, w celu oceny
spełniania ww. warunku Zamawiający dokona przeliczenia wskazanej kwoty na PLN według średniego kursu
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Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu publikacji ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
III.2.3)

Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Wykaz 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 (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ).
2. Dowodami, o których mowa powyżej są:
1) poświadczenie - z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług okresowych lub ciągłych
poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
2) oświadczenie wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest
w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1.
W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane
w wykazie, o którym mowa w ust. 1 pkt b), zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku
przedkładania dowodów, o których mowa w pkt 1) i 2).
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, jeżeli
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 (słownie: dwie) dostawy odpowiadające swoim
rodzajem przedmiotowi zamówienia, (tj. polegające na dostawie artykułów spożywczych) każda o wartości nie
mniejszej niż:
a) 1 100 000,00 PLN brutto (słownie: jeden milion sto tysięcy złotych) dla Zadania częściowego nr 1,
b) 1 250 000,00 PLN brutto (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych)
dla Zadania częściowego nr 2,
c) 1 300 000,00 PLN brutto (słownie: jeden milion trzysta tysięcy złotych)
dla Zadania częściowego nr 3,
d) 1 700 000,00 PLN brutto (słownie: jeden milion siedemset tysięcy złotych) dla Zadania częściowego nr 4,
e) 1 250 000,00 PLN brutto (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) dla Zadania
częściowego nr 5.
UWAGA: W przypadku podania wartości dostaw w walucie innej niż PLN, w celu oceny spełniania ww. warunku
Zamawiający dokona przeliczenia wskazanej kwoty na PLN według średniego kursu Narodowego Banku
Polskiego obowiązującego w dniu publikacji ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej.

III.2.4)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3)

Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2)

Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Rodzaj procedury
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Otwarta

IV.1.2)

Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
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IV.1.3)

Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2)

Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)

Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena

IV.2.2)

Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3)

Informacje administracyjne

IV.3.1)

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
PN-38/2014

IV.3.2)

Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3)

Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
28.10.2014 - 12:00

IV.3.5)

Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.7)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 90 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8)

Warunki otwarcia ofert
Data: 28.10.2014 - 12:10
Miejscowość:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.10.2014 r., o godz. 12.10, w siedzibie Zamawiającego, ul. Nowy Świat 6/12,
Warszawa. Informacja o sali, w której odbędzie się otwarcie ofert,zostanie podana w dniu otwarcia na tablicy
ogłoszeń ARR (obok Kancelarii Ogólnej).
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

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

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Program Operacyjny Pomoc
Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2014 w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej
Potrzebującym wprowadzonego Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 z dnia
11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Dz. Urz. UE L72 z
12.03.2014).

VI.3)

Informacje dodatkowe
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1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć artykuły spożywcze w okresie od 01.12.2014 r. do 20.12.2014 r.
z zastrzeżeniem, że termin realizacji dostaw może ulec zmianie w przypadku zmiany wytycznych Ministra
właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dotyczących realizacji Programu Operacyjnego Pomoc
Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2014.
2. Zamawiający może unieważnić niniejsze postepowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące
z budżetu Unii Europejskiej które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części
zamówienia, nie zostaną mu przyznane.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

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

VI.4.2)

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 Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu.
4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemuje się,
iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych
w art. 27 ust. 2 (za pomocą faksu lub drogą elektroniczną).
5. 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. 27 ust. 2 ustawy (faksem lub drogą
elektroniczną), albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;
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.
6. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania
innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy
treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na
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której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniona SIWZ, wzywając Wykonawców do
przystąpienia do postępowania odwoławczego.
7. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania
kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść
strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w
formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za
pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy
wnoszącemu odwołanie.
8. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli: nie zawiera braków formalnych, uiszczono wpis. Wpis uiszcza
się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do
odwołania.
VI.4.3)

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

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17.9.2014
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