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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:245669-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
2018/S 108-245669
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
ul. Karolkowa 30
Warszawa
01-207
Polska
Osoba do kontaktów: Artur Andrzejewski, Krzysztof Zbrzeźny
E-mail: zamowienia.publiczne@kowr.gov.pl
Faks: +48 223767379
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: www.kowr.gov.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://bip.kowr.gov.pl/zamowienia/zamowienia-publiczne-na-podstawie-pzp
Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
ul. Inflancka 4
Warszawa
00-198
Polska
Osoba do kontaktów: Artur Andrzejewski, Krzysztof Zbrzeźny
E-mail: zamowienia.publiczne@kowr.gov.pl
Faks: +48 223767379
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.kowr.gov.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
ul. Inflancka 4 (parter, Kancelaria KOWR)
Warszawa
00-198
Polska
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Osoba do kontaktów: Artur Andrzejewski, Krzysztof Zbrzeźny
E-mail: zamowienia.publiczne@kowr.gov.pl
Faks: +48 223767379
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.kowr.gov.pl
I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd krajowy lub federalny

I.5)

Główny przedmiot działalności
Inna działalność: agencja wykonawcza

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 2018
Numer referencyjny: 1017/2018/C

II.1.2)

Główny kod CPV
15000000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów spożywczych na rzecz organizacji partnerskich: Federacji
Polskich Banków Żywności, Caritas Polska, Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej, Polskiego Czerwonego
Krzyża. Dostawy będą realizowane do magazynów organizacji partnerskich regionalnych.
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 z Unią Europejską i jej państwami członkowskimi.
3. Szczegółowe wymagania jakościowe dla artykułów spożywczych, metodyki badań, rodzaje opakowań,
sposób oznakowania opakowań oraz wykaz magazynów organizacji partnerskich są określone w Załączniku nr
1 do SIWZ (Część A i B).

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 283 690 037.00 PLN

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do maksymalnej liczby części: 17

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Zadanie częściowe nr 1 - dostawy groszku z marchewką
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
15331400
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II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wykaz magazynów organizacji partnerskich regionalnych został wskazany w Załączniku nr 1 do SIWZ (Część
B).

II.2.4)

Opis zamówienia:
Dostawy groszku z marchewką do magazynów organizacji partnerskich łącznie w ilości 4 846,800 tony, w tym
do magazynów: Federacji Polskich Banków Żywności 2 544,000 tony, Caritas Polska 1 018,200 tony, Polskiego
Komitetu Pomocy Społecznej 984,000 tony, Polskiego Czerwonego Krzyża 300,600 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: 01/08/2018
Koniec: 31/05/2019
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

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Zadanie częściowe nr 2 - dostawy fasoli białej
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:
Wykaz magazynów organizacji partnerskich regionalnych został wskazany w Załączniku nr 1 do SIWZ (Część
B).

II.2.4)

Opis zamówienia:
Dostawy fasoli białej do magazynów organizacji partnerskich łącznie w ilości 4 846,800 tony, w tym do
magazynów: Federacji Polskich Banków Żywności 2 544,000 tony, Caritas Polska 1 018,200 tony, Polskiego
Komitetu Pomocy Społecznej 984,000 tony, Polskiego Czerwonego Krzyża 300,600 tony.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
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Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/08/2018
Koniec: 31/05/2019
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

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Zadanie częściowe nr 3 - dostawy koncentratu pomidorowego
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:
Wykaz magazynów organizacji partnerskich regionalnych został wskazany w Załączniku nr 1 do SIWZ (Część
B).

II.2.4)

Opis zamówienia:
Dostawy koncentratu pomidorowego do magazynów organizacji partnerskich łącznie w ilości 2 154,496 tony,
w tym do magazynów: Federacji Polskich Banków Żywności 1 131,008 tony, Caritas Polska 452,608 tony,
Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej 437,248 tony, Polskiego Czerwonego Krzyża 133,632 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: 01/08/2018
Koniec: 31/05/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
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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

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Zadanie częściowe nr 4 - dostawy buraczków wiórków
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:
Wykaz magazynów organizacji partnerskich regionalnych został wskazany w Załączniku nr 1 do SIWZ (Część
B).

II.2.4)

Opis zamówienia:
Dostawy buraczków wiórków do magazynów organizacji partnerskich łącznie w ilości 1 413,720 tony, w tym
do magazynów: Federacji Polskich Banków Żywności 742,140 tony, Caritas Polska 296,940 tony, Polskiego
Komitetu Pomocy Społecznej 286,860 tony, Polskiego Czerwonego Krzyża 87,780 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: 01/08/2018
Koniec: 31/05/2019
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

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Zadanie częściowe nr 5 - dostawy powideł śliwkowych
Część nr: 5
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II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
15332200

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wykaz magazynów organizacji partnerskich regionalnych został wskazany w Załączniku nr 1 do SIWZ (Część
B).

II.2.4)

Opis zamówienia:
Dostawy powideł śliwkowych do magazynów organizacji partnerskich łącznie w ilości 2 423,772 tony, w tym
do magazynów: Federacji Polskich Banków Żywności 1 272,024 tony, Caritas Polska 509,184 tony, Polskiego
Komitetu Pomocy Społecznej 491,868 tony, Polskiego Czerwonego Krzyża 150,696 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: 01/08/2018
Koniec: 31/05/2019
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

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Zadanie częściowe nr 6 - dostawy makaronu jajecznego
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:
Wykaz magazynów organizacji partnerskich regionalnych został wskazany w Załączniku nr 1 do SIWZ (Część
B).

II.2.4)

Opis zamówienia:
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Dostawy makaronu jajecznego do magazynów organizacji partnerskich łącznie w ilości 6 058,080 tony, w tym
do magazynów: Federacji Polskich Banków Żywności 3 180,240 tony, Caritas Polska 1 272,320 tony, Polskiego
Komitetu Pomocy Społecznej 1 229,760 tony, Polskiego Czerwonego Krzyża 375,760 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: 01/08/2018
Koniec: 31/05/2019
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

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Zadanie częściowe nr 7 - dostawy makaronu kukurydzianego bezglutenowego
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:
Wykaz magazynów organizacji partnerskich regionalnych został wskazany w Załączniku nr 1 do SIWZ (Część
B).

II.2.4)

Opis zamówienia:
Dostawy makaronu kukurydzianego bezglutenowego do magazynów organizacji partnerskich łącznie w ilości
673,680 tony, w tym do magazynów: Federacji Polskich Banków Żywności 353,360 tony, Caritas Polska
141,680 tony, Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej 136,640 tony, Polskiego Czerwonego Krzyża 42,000
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: 01/08/2018
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Koniec: 31/05/2019
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

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Zadanie częściowe nr 8 - dostawy kaszy gryczanej
Część nr: 8

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
15613000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wykaz magazynów organizacji partnerskich regionalnych został wskazany w Załączniku nr 1 do SIWZ (Część
B).

II.2.4)

Opis zamówienia:
Dostawy kaszy gryczanej do magazynów organizacji partnerskich łącznie w ilości 2 020,464 tony, w tym do
magazynów: Federacji Polskich Banków Żywności 1 060,128 tony, Caritas Polska 424,440 tony, Polskiego
Komitetu Pomocy Społecznej 410,184 tony, Polskiego Czerwonego Krzyża 125,712 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: 01/08/2018
Koniec: 31/05/2019
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

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Zadanie częściowe nr 9 - dostawy herbatników maślanych
Część nr: 9

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
15820000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wykaz magazynów organizacji partnerskich regionalnych został wskazany w Załączniku nr 1 do SIWZ (Część
B).

II.2.4)

Opis zamówienia:
Dostawy herbatników maślanych do magazynów organizacji partnerskich łącznie w ilości 1 077,460 tony, w tym
do magazynów: Federacji Polskich Banków Żywności 565,420 tony, Caritas Polska 226,440 tony, Polskiego
Komitetu Pomocy Społecznej 218,620 tony, Polskiego Czerwonego Krzyża 66,980 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: 01/08/2018
Koniec: 31/05/2019
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

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Zadanie częściowe nr 10 - dostawy mleka UHT
Część nr: 10

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
15511210

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
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Wykaz magazynów organizacji partnerskich regionalnych został wskazany w Załączniku nr 1 do SIWZ (Część
B).
II.2.4)

Opis zamówienia:
Dostawy mleka UHT do magazynów organizacji partnerskich łącznie w ilości 9 423,360 tys. litrów, w tym do
magazynów: Federacji Polskich Banków Żywności 4 946,400 tys. litrów, Caritas Polska 1 979,280 tys. litrów,
Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej 1 913,040 tys. litrów, Polskiego Czerwonego Krzyża 584,640 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: 01/08/2018
Koniec: 31/05/2019
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

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Zadanie częściowe nr 11 - dostawy sera podpuszczkowego dojrzewającego
Część nr: 11

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
15540000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wykaz magazynów organizacji partnerskich regionalnych został wskazany w Załączniku nr 1 do SIWZ (Część
B).

II.2.4)

Opis zamówienia:
Dostawy sera podpuszczkowego dojrzewającego do magazynów organizacji partnerskich łącznie w ilości
3231,000 tony, w tym do magazynów: Federacji Polskich Banków Żywności 1 696,000 tony, Caritas Polska
678,500 tony, Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej 656,000 tony, Polskiego Czerwonego Krzyża 200,500
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: 01/11/2018
Koniec: 31/03/2019
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

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Zadanie częściowe nr 12 - dostawy szynki drobiowej
Część nr: 12

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
15131500

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wykaz magazynów organizacji partnerskich regionalnych został wskazany w Załączniku nr 1 do SIWZ (Część
B).

II.2.4)

Opis zamówienia:
Dostawy szynki drobiowej do magazynów organizacji partnerskich łącznie w ilości 4 039,3728 tony, w tym do
magazynów: Federacji Polskich Banków Żywności 2 120,2560 tony, Caritas Polska 848,1024 tony, Polskiego
Komitetu Pomocy Społecznej 820,1088 tony, Polskiego Czerwonego Krzyża 250,9056 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: 01/08/2018
Koniec: 31/05/2019
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

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Zadanie częściowe nr 13 - dostawy szynki wieprzowej mielonej
Część nr: 13

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
15131000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wykaz magazynów organizacji partnerskich regionalnych został wskazany w Załączniku nr 1 do SIWZ (Część
B).

II.2.4)

Opis zamówienia:
Dostawy szynki wieprzowej mielonej do magazynów organizacji partnerskich łącznie w ilości 2 827,8720 tony,
w tym do magazynów: Federacji Polskich Banków Żywności 1 484,1792 tony, Caritas Polska 594,0864 tony
Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej 573,8688 tony, Polskiego Czerwonego Krzyża 175,7376 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: 01/08/2018
Koniec: 31/05/2019
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

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Zadanie częściowe nr 14 - dostawy pasztetu wieprzowego
Część nr: 14

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
15131000
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II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wykaz magazynów organizacji partnerskich regionalnych został wskazany w Załączniku nr 1 do SIWZ (Część
B).

II.2.4)

Opis zamówienia:
Dostawy pasztetu wieprzowego do magazynów organizacji partnerskich łącznie w ilości 862,6176 tony, w tym
do magazynów: Federacji Polskich Banków Żywności 452,2752 tony, Caritas Polska 181,2096 tony, Polskiego
Komitetu Pomocy Społecznej 175,2192 tony, Polskiego Czerwonego Krzyża 53,9136 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: 01/08/2018
Koniec: 31/05/2019
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

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Zadanie częściowe nr 15 - dostawy fileta z makreli w oleju
Część nr: 15

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
15241500

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wykaz magazynów organizacji partnerskich regionalnych został wskazany w Załączniku nr 1 do SIWZ (Część
B).

II.2.4)

Opis zamówienia:
Dostawy fileta z makreli w oleju do magazynów organizacji partnerskich łącznie w ilości 2 288,8800 tony, w tym
do magazynów: Federacji Polskich Banków Żywności 1 201,4784 tony, Caritas Polska 480,7872 tony, Polskiego
Komitetu Pomocy Społecznej 464,6304 tony, Polskiego Czerwonego Krzyża 141,9840 tony.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
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Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/08/2018
Koniec: 31/05/2019
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

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Zadanie częściowe nr 16 - dostawy cukru białego
Część nr: 16

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
15831200

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wykaz magazynów organizacji partnerskich regionalnych został wskazany w Załączniku nr 1 do SIWZ (Część
B).

II.2.4)

Opis zamówienia:
Dostawy cukru białego do magazynów organizacji partnerskich łącznie w ilości 5 384,880 tony, w tym do
magazynów: Federacji Polskich Banków Żywności 2 826,720 tony, Caritas Polska 1 131,120 tony, Polskiego
Komitetu Pomocy Społecznej 1092,960 tony, Polskiego Czerwonego Krzyża 334,080 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: 01/08/2018
Koniec: 31/05/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
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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

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Zadanie częściowe nr 17 - dostawy oleju rzepakowego
Część nr: 17

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
15421000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wykaz magazynów organizacji partnerskich regionalnych został wskazany w Załączniku nr 1 do SIWZ (Część
B).

II.2.4)

Opis zamówienia:
Dostawy oleju rzepakowego do magazynów organizacji partnerskich łącznie w ilości 5 386,500 tys. litrów, w tym
do magazynów: Federacji Polskich Banków Żywności 2 826,900 tys. litrów, Caritas Polska 1 131,570 tys. litrów,
Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej 1 093,500 tys. litrów, Polskiego Czerwonego Krzyża 334,530 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: 01/08/2018
Koniec: 31/05/2019
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

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
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Wykaz i krótki opis warunków:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 pkt 1 i 5-8 ustawy z dnia 29.1.2004
roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.), zwanej dalej "Pzp" lub "ustawą",
oraz
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt 2 i 3 Pzp, dotyczące:
a) sytuacji finansowej;
b) zdolności zawodowej.
2. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności finansowej,
jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości minimum:
1) 4 000 000,00 PLN (cztery miliony złotych) - dla zadania częściowego nr 1,
2) 3 700 000,00 PLN (trzy miliony siedemset tysięcy złotych) - dla zadania częściowego nr 2,
3) 3 000 000,00 PLN (trzy miliony złotych) - dla zadania częściowego nr 3,
4) 1 000 000,00 PLN (jeden milion złotych) - dla zadania częściowego nr 4,
5) 3 500 000,00 PLN (trzy miliony pięćset tysięcy złotych) - dla zadania częściowego nr 5,
6) 4 500 000,00 PLN (cztery miliony pięćset tysięcy złotych) - dla zadania częściowego nr 6,
7) 900 000,00 PLN (dziewięćset tysięcy złotych) - dla zadania częściowego nr 7,
8) 2 000 000,00 PLN (dwa miliony złotych) - dla zadania częściowego nr 8,
9) 3 000 000,00 PLN (trzy miliony złotych) - dla zadania częściowego nr 9,
10) 5 700 000,00 PLN (pięć milionów siedemset tysięcy złotych) - dla zadania częściowego nr 10,
11) 15 500 000,00 PLN (piętnaście milionów pięćset tysięcy złotych) - dla zadania częściowego nr 11,
12) 13 700 000,00 PLN (trzynaście milionów siedemset tysięcy złotych) - dla zadania częściowego nr 12,
13) 9 000 000,00 PLN (dziewięć milionów złotych) - dla zadania częściowego nr 13,
14) 1 400 000,00 PLN (jeden milion czterysta tysięcy złotych) - dla zadania częściowego nr 14,
15) 11 000 000,00 PLN (jedenaście milionów złotych) - dla zadania częściowego nr 15,
16) 2 700 000,00 PLN (dwa miliony siedemset tysięcy złotych) - dla zadania częściowego nr 16,
17) 5 200 000,00 PLN (pięć milionów dwieście tysięcy złotych) - dla zadania częściowego nr 17.
Uwaga 1: W przypadku podania wartości środków finansowych lub zdolności kredytowej w walucie innej niż
PLN, w celu oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji finansowej Zamawiający
przeliczy podaną kwotę na PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w
dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a jeżeli w tym dniu nie
publikowano kursu tej waluty – według ostatniego średniego kursu Narodowego Banku Polskiego przed dniem
publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Uwaga 2: Wykonawca składający ofertę na więcej niż jedno zadanie częściowe musi wykazać, że posiada
środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę stanowiącą sumę określonych wyżej kwot dla zadań
częściowych, na które składa ofertę.
3. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności
zawodowej, 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 jedną dostawę
odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj. polegającą na dostawie artykułów spożywczych o
wartości nie mniejszej niż:
1) 2 100 000,00 PLN brutto (dwa miliony sto tysięcy złotych) - dla zadania częściowego nr 1,
2) 1 900 000,00 PLN brutto (jeden milion dziewięćset tysięcy złotych) - dla zadania częściowego nr 2,
3) 1 600 000,00 PLN brutto (jeden milion sześćset tysięcy złotych) - dla zadania częściowego nr 3,
4) 550 000,00 PLN brutto (pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) - dla zadania częściowego nr 4,
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5) 1 800 000,00 PLN brutto (jeden milion osiemset tysięcy złotych) - dla zadania częściowego nr 5,
(Ciąg dalszy w sekcji III.1.2).
III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
(Ciąg dalszy sekcji III.1.1).
6) 2 400 000,00 PLN brutto (dwa miliony czterysta tysięcy złotych) - dla zadania częściowego nr 6,
7) 450 000,00 PLN brutto (czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) - dla zadania częściowego nr 7,
8) 1 100 000,00 PLN brutto (jeden milion sto tysięcy złotych) - dla zadania częściowego nr 8,
9) 1 500 000,00 PLN brutto (jeden milion pięćset tysięcy złotych) - dla zadania częściowego nr 9,
10) 2 900 000,00 PLN brutto (dwa miliony dziewięćset tysięcy złotych) - dla zadania częściowego nr 10,
11) 7 700 000,00 PLN brutto (siedem milionów siedemset tysięcy złotych) - dla zadania częściowego nr 11,
12) 6 900 000,00 PLN brutto (sześć milionów dziewięćset tysięcy złotych) - dla zadania częściowego nr 12,
13) 4 500 000,00 PLN brutto (cztery miliony pięćset tysięcy złotych) - dla zadania częściowego nr 13,
14) 700 000,00 PLN brutto (siedemset tysięcy złotych) - dla zadania częściowego nr 14,
15) 5 700 000,00 PLN brutto (pięć milionów siedemset tysięcy złotych) - dla zadania częściowego nr 15,
16) 1 400 000,00 PLN brutto (jeden milion czterysta tysięcy złotych) - dla zadania częściowego nr 16,
17) 2 700 000,00 PLN brutto (dwa miliony siedemset tysięcy złotych) - dla zadania częściowego nr 17.
Uwaga 1: W przypadku podania wartości dostaw w walucie innej niż PLN, w celu oceny spełniania warunku
udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności zawodowej Zamawiający przeliczy podaną kwotę na PLN
według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu publikacji ogłoszenia o
zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a jeżeli w tym dniu nie publikowano kursu tej waluty
– według ostatniego średniego kursu Narodowego Banku Polskiego przed dniem publikacji ogłoszenia o
zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Uwaga 2: Wykonawca składający ofertę na więcej niż jedno zadanie częściowe musi wykazać, że wykonał lub
wykonuje co najmniej jedną dostawę – w odniesieniu do każdego zadania częściowego, na które składa ofertę.
Zamawiający dopuszcza wykazanie dostaw wykonanych w ramach jednej umowy, jeżeli wartości
poszczególnych dostaw są nie mniejsze niż wartości określone odpowiednio dla zadania częściowego, na które
Wykonawca składa ofertę.
Uwaga 3: Przez jedną dostawę, którą Wykonawca zobowiązany jest wymienić w wykazie dostaw, Zamawiający
rozumie:
— pojedynczą dostawę wykonaną w ramach określonej umowy, lub,
— całą umowę, w ramach której Wykonawca wykonał lub wykonuje wiele dostaw, których łączna wartość
odpowiada co najmniej wartości wymaganej w celu potwierdzenia spełniania warunku dla danego zadania
częściowego.
Uwaga 4: Wykonawca nie może wykazać tych samych dostaw więcej niż jeden raz, dlatego wszystkie
wykazane dostawy muszą być odpowiednio, jednoznacznie opisane w wykazie, np. poprzez określenie dat,
miejsc dostaw lub ich odbiorców.
Uwaga 5: W przypadku umów wykonywanych, tj. takich, których realizacja nie zakończyła się przed upływem
terminu składania ofert, Wykonawca może wykazać tylko te dostawy zrealizowane w ramach takiej umowy,
które na dzień upływu terminu składania ofert zostały faktycznie zakończone i co do których Wykonawca może
przedstawić dowody, potwierdzające ich należyte wykonanie.
4. Zamawiający oceni, czy udostępniana Wykonawcy przez inne podmioty zdolność zawodowa lub ich sytuacja
finansowa, pozwala na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu.
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5. Zamawiający zbada, czy wobec innego podmiotu udostępniającego Wykonawcy zdolność zawodową lub
sytuację finansową nie zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1
i 5-8 Pzp.
Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz
wskazujących brak podstaw wykluczenia:
(Ciąg dalszy w rubryce "Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów").
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
A. Dokumenty składane do upływu terminu składania ofert:
1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz w celu wykazania braku
podstaw wykluczenia Wykonawca składa jednolity europejski dokument zamówienia, zwany dalej „jednolitym
dokumentem” lub „JEDZ”.
2. JEDZ sporządza się zgodnie ze wzorem standardowego formularza, określonym w rozporządzeniu
wykonawczym Komisji Europejskiej (UE) nr 2016/7 z 5.1.2016 r. (DZ.U. UE L z 06.01.2016 r.).
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te powinny potwierdzać spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w
postępowaniu, składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów - podpisane przez te podmioty.
5. Zamawiający nie żąda złożenia jednolitych dokumentów dotyczących podwykonawców.
6. JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oraz podmiotów udostępniających
potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego
kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie, w jakim potwierdzają okoliczności,
o których mowa w treści art. 22 ust. 1 Pzp.
7. W celu oceny, czy Wykonawca, polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte
wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami
gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dołączenia do oferty dokumentów, które
określają w szczególności:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia
publicznego;
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego.
B. Dokumenty składane po otwarciu ofert:
1. W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której mowa w art.
24 ust. 1 pkt 23 Pzp, Wykonawca składa, stosownie do treści art. 24 ust. 11 Pzp (w terminie 3 dni od dnia
zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o których mowa w
art. 86 ust. 5 Pzp), oraz w odniesieniu do każdego zadania częściowego, na które Wykonawca składa ofertę
- oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
Wzór ww. oświadczenia zostanie udostępniony przez Zamawiającego wraz z informacją z otwarcia ofert.
Uwaga: W przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę, dokumenty, o których mowa w niniejszym
ustępie jest zobowiązany złożyć każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę.
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2. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury określonej w art. 24aa ust. 1 Pzp, zgodnie z
którym Zamawiający 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. 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 następujących
oświadczeń lub dokumentów:
1) potwierdzających brak podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, o których mowa w art.
24:
(Ciąg dalszy w sekcji III.1.3).
III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
a) ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp – informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp, oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w
zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp, wystawionej nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (informacja dotyczy: osób fizycznych, członka organu
zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza
w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, lub prokurenta, wykonawcy będącego podmiotem
zbiorowym);
b) ust. 1 pkt 15 Pzp – oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub
ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne (wzór oświadczenia zawiera pkt 1 Załącznika nr 9 do SIWZ) albo – w przypadku
wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności
wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych
należności;
c) ust. 1 pkt 22 Pzp – oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – wzór oświadczenia zawiera pkt 2 Załącznika
nr 9 do SIWZ;
d) ust. 5 pkt 1 Pzp – odpisu 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;
e) ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp – oświadczenia Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego
za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez Zamawiającego na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp – wzór oświadczenia zawiera pkt 3 Załącznika nr 9 do SIWZ;
f) ust. 5 pkt 7 Pzp – oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji
administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska
lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24
ust. 5 pkt 7 Pzp – wzór oświadczenia zawiera pkt 4 Załącznika nr 9 do SIWZ;
g) ust. 5 pkt 8 Pzp – zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące 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;
h) ust. 5 pkt 8 Pzp – zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że
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Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie
wcześniej niż 3 miesiące 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;
i) ust. 5 pkt 8 Pzp – oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o
których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1785, z
późn. zm.) - wzór oświadczenia zawiera pkt 5 Załącznika nr 9 do SIWZ.
(Ciąg dalszy w rubryce "Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów").
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
UWAGA: w przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę, dokumenty potwierdzające brak podstaw
wykluczenia z postępowania jest zobowiązany złożyć każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę.
2) potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, dotyczących:
a) sytuacji finansowej – 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.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego dokumentów,
o których mowa w, zdaniu poprzedzającym, Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych
dokumentów, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku
udziału w postępowaniu;
b) zdolności zawodowej:
— wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
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 - wzór wykazu dostaw zostanie udostępniony przez Zamawiającego wraz z
wezwaniem Wykonawcy do złożenia dokumentów.
Oraz.
— dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi
były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie
Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
W przypadku, gdy Zamawiający (KOWR lub Agencja Rynku Rolnego) jest podmiotem, na rzecz którego
dostawy wskazane w wykazie, o którym mowa w lit. b, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma
obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa wyżej. W przypadku dostaw wykonanych na rzecz
Zamawiającego, jako jedną dostawę rozumie się dostawy, które zostały wykonane w ramach jednego zadania
częściowego.
4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast
dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt 1:
a) 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 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp;
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b) 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.
5. Dokumenty, o których mowa w ust. 4 lit. a i b tiret drugie powinny być wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 4 lit. b tiret pierwsze,
powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.
III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
6. 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 ust. 4, 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. Postanowienia ust. 5 stosuje się odpowiednio.
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia udziału w wykonywaniu każdego z zadań częściowych co
najmniej jednej osoby bezrobotnej (w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20.4.2004 r. o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - Dz.U. z 2017 r. poz. 1065, z późn. zm.), pozostającej z Wykonawcą w
stosunku pracy.

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: 17/07/2018
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
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IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 14/10/2018

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 17/07/2018
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, ul. Inflancka 4, Warszawa. Informacja o sali, w której odbędzie się
otwarcie ofert, zostanie zamieszona w dniu otwarcia przy Kancelarii KOWR.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
1. Otwarcie ofert jest jawne.
2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia.
3. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwę (firmę) i adresy Wykonawców, a także informacje
dotyczące cen.

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 będą publikowane w latach 2018-2020.
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)

Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający żąda od każdego Wykonawcy wniesienia wadium dla każdego zadania częściowego, na które
składa ofertę, w wysokości:
1) 350 000,00 PLN (trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) - dla zadania częściowego nr 1,
2) 300 000,00 PLN (trzysta tysięcy złotych) - dla zadania częściowego nr 2,
3) 250 000,00 PLN (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) - dla zadania częściowego nr 3,
4) 100 000,00 PLN (sto tysięcy złotych) - dla zadania częściowego nr 4,
5) 300 000,00 PLN (trzysta tysięcy złotych) - dla zadania częściowego nr 5,
6) 400 000,00 PLN (czterysta tysięcy złotych) - dla zadania częściowego nr 6,
7) 80 000,00 PLN (osiemdziesiąt tysięcy złotych) - dla zadania częściowego nr 7,
8) 200 000,00 PLN (dwieście tysięcy złotych) - dla zadania częściowego nr 8,
9) 200 000,00 PLN (dwieście tysięcy złotych) - dla zadania częściowego nr 9,
10) 500 000,00 PLN (pięćset tysięcy złotych) - dla zadania częściowego nr 10,
11) 1 400 000,00 PLN (jeden milion czterysta tysięcy złotych) - dla zadania częściowego nr 11,
12) 1 250 000,00 PLN (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) - dla zadania częściowego nr 12,
13) 800 000,00 PLN (osiemset tysięcy złotych) - dla zadania częściowego nr 13,
14) 120 000,00 PLN (sto dwadzieścia tysięcy złotych) - dla zadania częściowego nr 14,
15) 1 000 000,00 PLN (jeden milion złotych) - dla zadania częściowego nr 15,
16) 250 000,00 PLN (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) - dla zadania częściowego nr 16,
17) 500 000,00 PLN (pięćset tysięcy złotych) - dla zadania częściowego nr 17.
2. W przypadku złożenia przez Wykonawcę oferty na kilka zadań częściowych, Zamawiający żąda od
Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości odpowiadającej sumie wadiów wymaganych dla zadań
częściowych, na które Wykonawca złożył ofertę.
3. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
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VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
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 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 lub w postaci elektronicznej,
podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego
certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
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. Domniemywa się,
iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
5. Odwołanie wnosi się 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 Pzp
albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;
6. 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;
7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 5 i 6 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
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

08/06/2018
S108
http://ted.europa.eu/TED

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

23 / 24

Dz.U./S S108
08/06/2018
245669-2018-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

24 / 24

Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/06/2018
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