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

www.krwiodawstwo.slupsk.pl

Słupsk: Dostawa czekolad oraz wafli w polewie czeko ladowej

Numer ogłoszenia: 20109 - 2015; data zamieszczenia:  16.02.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Jana Pawła II w Słupsku , ul.

Szarych Szeregów 21, 76-200 Słupsk, woj. pomorskie, tel. 059 8422021 do 23, faks 059 8427449.

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.krwiodawstwo.slupsk.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Samodzielny publiczny ZAKŁAD  opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Dostawa czekolad oraz wafli w polewie

czekoladowej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  1. Przedmiotem zamówienia jest

dostawa czekolad oraz wafli w polewie czekoladowej w asortymencie i ilościach wyszczególnionych w

Załączniku nr 5 - Formularz Cenowy 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 3.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 4. Zamawiający nie przewiduje

możliwości udzielania zamówień uzupełniających o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp 5.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 6. Zamawiający nie prowadził dialogu technicznego. 7.

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w

niniejszym postępowaniu. 9. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 10.

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim 11. Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o

zamówienie publiczne tylko dla Wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby

niepełnosprawne. 12. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego

wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części

zamówienia podwykonawcy. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy,

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie (Formularzu Oferty) części zamówienia, której

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy, oraz podania przez Wykonawcę nazw (firm)podwykonawców, na

których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy Pzp, w celu
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wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Pzp. Jeżeli

zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na

zasadach określonych 2 art. 26 ust 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w

postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust 1 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest wykazać

Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie

mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 13. Wspólny słownik zamówień

CPV: 15842000-2 - Czekolada i wyroby cukiernicze.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 15.84.20.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  nie.

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

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:  Zamawiający nie wymaga ZABEZPIECZENIA  oferty wadium

III.2) ZALICZKI

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

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

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

nakładaj ą obowi ązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający odstępuje od opisu warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia

warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie złożonego przez Wykonawcę wraz z

ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w punkcie 7

niniejszej SIWZ.

III.3.2) Wiedza i do świadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający odstępuje od opisu warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia

warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie złożonego przez Wykonawcę wraz z

ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w punkcie 7

niniejszej SIWZ.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający odstępuje od opisu warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia

warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie złożonego przez Wykonawcę wraz z
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ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w punkcie 7

niniejszej SIWZ.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający odstępuje od opisu warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia

warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie złożonego przez Wykonawcę wraz z

ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w punkcie 7

niniejszej SIWZ.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający odstępuje od opisu warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia

warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie złożonego przez Wykonawcę wraz z

ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w punkcie 7

niniejszej SIWZ.

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

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24  UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wyko nawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1

ustawy, oprócz o świadczenia o spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu nale ży przedło żyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale ży

przedło żyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny  odpis  z  właściwego  rejestru  lub  z  centralnej  ewidencji  i  informacji  o

DZIAŁALNO ŚCI GOSPODARCZEJ ,  jeżeli  odrębne  przepisy  wymagają  wpisu  do  rejestru  lub

ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) DOKUMENTY  podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypos politej Polskiej,

przedkłada:

III.4.3.1) DOKUMENT  wystawiony w kraju, w którym ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania

potwierdzaj ący, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed

upływem  terminu  składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie

zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotycz ące przynale żności do tej samej grupy kapitałowej
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lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.

o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJ ĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB

ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJ Ą OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi od powiadaj ą okre ślonym

wymaganiom nale ży przedło żyć:

inne dokumenty

1.  Oferowany  przedmiot  zamówienia  musi  spełniać  wymagania  Zamawiającego  określone  w  Opisie

przedmiotu  zamówienia  oraz  Formularzu  Cenowym.  W  celu  potwierdzenia  spełniania  niniejszych

wymagań Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć: 1) Wypełniony Formularz Cenowy - Załącznik nr 5

do SIWZ 2) Zaakceptowany Opis przedmiotu zamówienia -  Załącznik nr 6 do SIWZ 3) Specyfikacje

jakościowe oferowanych czekolad (dotyczy każdego zaoferowanego gatunku czekolady) - opis produktu

sporządzony przez jednostkę kontroli jakości / dział technologiczny zawierające co najmniej następujące

informacje: a) opis wyrobu b) wykaz składników c) wartość odżywczą i kaloryczność 100 g produktu d)

okres przydatności  do  spożycia  e)  warunki  przechowywania  i  warunki  transportu  f)  zawartość  masy

kakaowej w% 4) Specyfikacje jakościowe / opis oferowanych wafli w czekoladzie zawierające co najmniej

następujące informacje: a) opis wyrobu b) wykaz składników c) kaloryczność d) okres przydatności do

spożycia e) warunki przechowywania i warunki transportu

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pk t III.5)

5.Zgodnie z Rozporządzeniem 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 (Dz. U z 2013 r., poz. 231), jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej: 1)zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 7.4 SIWZ 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 (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed

upływem terminu składania ofert); 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. 7.5, zastępuje sie je

dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji

wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu

zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca

ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem. Terminy, o których mowa w pkt 7.5 ppkt 1) stosuje

sie odpowiednio. W przypadku oferty składanej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie

zamówienia publicznego dokumenty potwierdzające spełnianie warunków o których mowa w art. 22 ust 1 składa

co najmniej jeden z wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie, natomiast dokumenty potwierdzające,
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że wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z wykonawców oddzielnie. 1. Oferta winna zawierać

wszystkie dokumenty i oświadczenia wymienione w rozdziale 7 oraz 8 SIWZ oraz: 1) Wypełniony i podpisany

Formularz Ofertowy - Załącznik nr 4 do SIWZ

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:  przetarg NIEOGRANICZONY .

IV.2) KRYTERIA  OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne KRYTERIA  związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 95

2 - Termin dostawy - 5

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

www.krwiodawstwo.slupsk.pl

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Siedziba Zamawiającego

osobiście, pocztą lub pobrać ze strony internetowej Zamawiające.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  24.02.2015

godzina 10:00, miejsce: Ofertę należy ZŁOŻYĆ  w siedzibie zamawiającego w Słupsku - przy ul. Szarych

Szeregów 21, w pok. nr 82 (sekretariat).

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa żnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodz ących z bud żetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi

środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym

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