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Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Zespół Żłobków m.st. Warszawy
ul. Belgijska 4
Warszawa
02-511
Polska
Osoba do kontaktów: W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa
się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty
elektronicznej
Tel.: +48 225652348/+48 225652355
E-mail: zam.publ@zlobki.waw.pl
Faks: +48 228450714
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.zlobki.waw.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.zlobki.waw.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.zlobki.waw.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Jednostka organizacyjna administracji samorządowej

I.5)

Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Opieka nad dzieckiem w wieku do lat 3

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

Nazwa:
Dostawy żywności do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy - Dostawy mleka i przetworów mlecznych
Numer referencyjny: ZŻ-ZP.26.2.19

II.1.2)

Główny kod CPV
15500000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy
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II.1.4)

Krótki opis:
Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 3 do SIWZ
Warunki realizacji przedmiotu zamówienia znajdują się w załączniku nr 9 do SIWZ
Wymagany termin wykonania zamówienia – 12 miesięcy od daty zawarcia umowy, jednak nie dłużej niż do dnia
31.12.2019 r.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 029 871.35 PLN

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
15500000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911

II.2.4)

Opis zamówienia:
Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 3 do SIWZ.
Warunki realizacji przedmiotu zamówienia znajdują się w załączniku nr 9 do SIWZ
Wymagany termin wykonania zamówienia – 12 miesięcy od daty zawarcia umowy, jednak nie dłużej niż do dnia
31.12.2019 r.
Asortyment:
Jogurt naturalny 1 - 2 % tłuszczu; skład: mleko pasteryzowane i/lub mleko, żywe kultury bakterii (bez dodatku
żelatyny, cukru) Opakowanie 1 Kg
Jogurt naturalny 1 - 2 % tłuszczu; skład: mleko pasteryzowane i/lub mleko, żywe kultury bakterii (bez dodatku
mleka w proszku, żelatyny) Opakowanie 0,3 - 0,4Kg
Jogurt naturalny 1 - 2 % tłuszczu; skład: mleko pasteryzowane i/lub mleko, żywe kultury bakterii (bez dodatku
mleka w proszku, żelatyny) Opakowanie 0,12 - 0,18 Kg
Jogurt naturalny typu greckiego (w składzie bez żelatyny i mleka w proszku) Opakowanie 0,3 - 0,4 Kg
Kefir (skład:mleko pasteryzowane, żywe kultury bakterii i drożdży kefirowych, dopuszczalny dod. mleka w
proszku) Opakowanie 0,2 - 0,5 Kg
Masło extra minimum 82 % tłuszczu (w szt.) Opakowanie 0,2 Kg
Margaryna roślinna (zawierająca co najmniej 40 % jednonienasyconych kwasów tłuszczowych, bogata w
witaminy A, D i E, nie zawierające konserwantów, bez tłuszczów utwardzonych, bez laktozy) typu "Rama 100 %
roślinna" lub równoważne o powyższych parametrach Opakowanie 0,450 Kg
Margaryna roślinna (zawierająca co najmniej 50 % wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, bogata w
witaminy A, D i E, nie zawierające konserwantów, bez tłuszczów utwardzonych, bez laktozy) typu "Flora Light"
lub równoważne o powyższych parametrach w kubku Opakowania 0,400 Kg
Maślanka naturalna (skład: maślanka naturalna, mleko pasteryzowane, dopuszczalna - serwatka w proszku,
żywe kultury bakterii mlekowych) Opakowanie 0,3 - 1 Kg
Mleko świeże 3,2 % tłuszczu pasteryzowane (dodatkowo dopuszcza się homogenizację i/lub mikrofiltrację)
Opakowanie 1 L
Ser mozzarella maxi wałek Opakowanie 0,2 - 0,25 Kg
Ser mozzarella mini kulki Opakowanie 0,12- 0,15 Kg
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Ser twarogowy (kwasowy) półtłusty. Sklad: mleko krowie pasteryzowane, czyste kultury bakterii. Bez soli, bez
dodatku cukru, bez konserwantów. Typu Twaróg wiejski póltłusty lub równoważny o powyższych parametrach
Opakowanie 0,2 - 0,5 Kg
Ser żółty typu holenderskiego - mierzwiony - plasterkowny w extracieniutkie plastry typu edamski, gouda,
pakowany ementaler, mazdamer lub równoważny o powyższych parametrach opakowanie Opakowanie 0,1 0,2 Kg
Ser żółty typu szwajcarskiego pakowany próżniowo w kawałku, który charakteryzuje jednolita masa pokryta
dziurkami wielkości oliwek o kolorze bladożółtym. Ma łagodny, słodki smak typu ementaler, mazdamer, sokół
Mlekovita lub równoważny o powyższych parametrach Opakowanie 0,2 -0,4 Kg
Śmietana 12 % tłuszczu (skład: śmiatanka lub śmiatana lub śmiatanka pasteryzowana i żywe kultury bakterii
mlekowych - bez innych dodatków) Opakowanie 0,18-0,35 g
Śmietana 18 % tłuszczu (skład: śmiatanka lub śmiatana lub śmiatanka pasteryzowana i żywe kultury bakterii
mlekowych - bez innych dodatków) Opakowanie 0,18-0,35 g
Mleko 3,2 % tłuszczu karton Opakowanie 1 L
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Zasady rozliczeń / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Zasady realizacji dostaw w trakcie realizacji umowy / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: System jakości / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Klauzula społeczna / Waga: 5
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 029 871.35 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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:
RPMA.08.03.02-14-6741/16-00, RPMA.08.03.02-14-6742/16-00

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Uwaga! Pkt II.2.5. niniejszego ogłoszenia - ze względu na ograniczoną ilość znaków szczegółowe informacje na
temat kryteriów oceny ofert zawarte są w pkt 17 SIWZ.

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

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
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O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) posiadają zgłoszoną działalność gospodarczą w zakresie produkcji, składowania, konfekcjonowania i obrotu
artykułami rolno-spożywczymi, zgodnie z ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolnospożywczych,
2) posiadają zgłoszoną działalność podlegającą urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia albo posiadają zgłoszoną
działalność rejestrowaną związaną z produkcją, przetwarzaniem i dystrybucją produktów pochodzenia
zwierzęcego, zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego.
Przed udzieleniem zam, Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej, zostanie wezwany do złożenia
w terminie nie krótszym niż 10 dni, dokumentów aktualnych na dzień ich złożenia:
a) potwierdzenie zgłoszenia właściwemu organowi Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych,
podjęcia działalności gospodarczej w zakresie produkcji, składowania, konfekcjonowania i obrotu artykułami
rolno-spożywczymi, zgodnie z ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolnospożywczych;
Działalność objęta potwierdzeniem ma dotyczyć części zamówienia lub rodzaju żywności (grupy produktów)
obejmujących przedmiot zamówienia;
b) aktualna decyzja lub zaświadczenie właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zgodnie z ustawą
z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia w sprawie wpisu do rejestru zakładów lub w
sprawie zatwierdzenia zakładu podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej
w zakresie produkcji (jeśli Wykonawca jest producentem) składowania, konfekcjonowania i obrotu artykułami
rolno-spożywczymi lub w zakresie składowania, konfekcjonowania i obrotu artykułami rolno-spożywczymi
(jeśli Wykonawca nie jest producentem) albo aktualna decyzja lub zaświadczenie właściwego organu Inspekcji
Weterynaryjnej, zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego w sprawie
wpisu do rejestru lub w sprawie zatwierdzenia zakładu prowadzącego sprzedaż bezpośrednią produktów
pochodzenia zwierzęcego (ze wskazaniem produktów pochodzących z zakładu które mogą być wprowadzane
na rynek na terytorium RP);
Działalność objęta decyzją ma dotyczyć rodzaju żywności (grupy produktów) obejmujących przedmiot
zamówienia;
Decyzja lub zaświadczenie ma być wystawione nie wcześniej niż 12 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert. Jeżeli dokument został wystawiony w okresie późniejszym niż wskazany powyżej, Wykonawca
zobowiązany jest załączyć do dokumentu oświadczenie, że informacje zawarte w dokumencie są aktualne i nie
uległy zmianie na dzień upływu terminu składania ofert.
c) w przypadku, gdy ofertę składa Wykonawca z Unii Europejskiej, spoza obszaru RP, do oferty należy
załączyć aktualną decyzję wydaną przez właściwy organ danego kraju o zatwierdzeniu zakładu w zakresie
rodzaju żywności (grupy produktów) obejmujących przedmiot zamówienia wraz z weterynaryjnym numerem
identyfikacyjnym w przypadku dotyczącym żywności (grupy produktów) pochodzenia zwierzęcego;
d) w przypadku, gdy ofertę składa Wykonawca z krajów trzecich do oferty należy załączyć aktualną decyzję
wydaną przez właściwy organ w danym kraju o dopuszczeniu zakładu do produkcji i na eksport na rynki innych
krajów (w tym krajów Unii Europejskiej) w zakresie rodzaju żywności (grupy produktów) obejmujących przedmiot
zamówienia.
III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają odpowiednie ubezpieczenie
odpowiedzialności cywilnej tj. są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej (deliktowej, kontraktowej) w
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zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej:
330 000 PLN.
Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż PLN,
Wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP (Tabela A), na dzień upływu terminu składania ofert.
Przed udzieleniem zam, Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej, zostanie wezwany do złożenia
w terminie nie krótszym niż 10 dni, dokumentów aktualnych na dzień ich złożenia:
Dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną
przez Zamawiającego;Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez
zamawiającego dokumentów, o których mowa powyżej, zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawcę
innych dokumentów, które w wystarczający sposób potwierdzą spełnianie opisanego przez zamawiającego
warunku udziału w postępowaniu.
III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wykonali lub wykonują należycie co najmniej jedno zamówienie (jedna dostawa, jedna
umowa - dla potrzeb w/w warunku nie podlegają sumowaniu zamówienia realizowane po sobie w bezpośrednim
odstępie czasu, jak również zamówienia udzielane w częściach) odpowiadające swoim rodzajem i wartością
dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia tj. związane z dostarczaniem: artykułów mleczarskich przy czym
wartość zrealizowanego lub realizowanego zamówienia ma wynosić co najmniej: 610 000 PLN
W przypadku, gdy w ramach jednego zamówienia dostawy przedmiotu zamówienia obejmowały różne grupy
asortymentu – wówczas należy podać wartość zrealizowanych dostaw w ramach tego zamówienia oddzielnie
dla każdej z grupy asortymentu – celem potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie
zdolności technicznej lub zawodowej (doświadczenie). Wartości podane w dokumentach potwierdzających
spełnienie warunku w walutach innych niż PLN, Wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP (Tabela A), na
dzień upływu terminu składania ofert
2) dysponują co najmniej 1 (jednym) miejscem składowania / magazynowania asortymentu składającego
się na przedmiot zamówienia posiadającego aktualną decyzję wydaną przez właściwy organ Państwowej
Inspekcji Sanitarnej dotyczącą zatwierdzenia zakładu (magazynu) podlegającego urzędowej kontroli organów
Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie produkcji (jeśli Wykonawca jest producentem) składowania,
konfekcjonowania i obrotu artykułami rolno-spożywczymi lub w zakresie składowania, konfekcjonowania
i obrotu artykułami rolno-spożywczymi (jeśli Wykonawca nie jest producentem) albo decyzję wydaną
przez właściwy organ Inspekcji Weterynaryjnej dotyczącą zatwierdzenia zakładu prowadzącego sprzedaż
bezpośrednią produktów pochodzenia zwierzęcego (ze wskazaniem produktów pochodzących z zakładu,
które mogą być wprowadzane na rynek na terytorium RP), albo decyzję wydaną przez właściwy organ
Inspekcji Weterynaryjnej dotyczącą zatwierdzenia zakładu prowadzącego sprzedaż bezpośrednią produktów
pochodzenia zwierzęcego (ze wskazaniem produktów pochodzących z zakładu, które mogą być wprowadzane
na rynek na terytorium RP).
3) dysponują co najmniej 8 (ośmioma) środkami transportu spełniającymi wymogi sanitarne, zgodnie z ustawą
z dnia 25.8.2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, udokumentowane aktualnymi decyzjami lub
zaświadczeniami lub opiniami wydanymi przez właściwy organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej albo Inspekcji
Weterynaryjnej dotyczące spełnienia przez środki transportu wymagań koniecznych do zapewnienia higieny w
obrocie artykułami żywnościowymi w zakresie przystosowania do przewozu żywności (rodzaj żywności zgodny
z przedmiotem zamówienia).
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Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Przed udzieleniem zam, Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej, zostanie wezwany do złożenia
w terminie nie krótszym niż 10 dni, dokumentów aktualnych na dzień ich złożenia:
a) wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
w okresie ostatnich 3 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 określających czy te dostawy zostały wykonane lub są
wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz którego dostawy 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;
b) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania
zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami
III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać artykuły spełniające wymagania w zakresie jakości handlowej
określone w przepisach o jakości handlowej oraz dodatkowe wymagania dotyczące tych artykułów jeżeli ich
spełnienie zostało zadeklarowane przez producenta.
2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać na własny koszt i swoim transportem artykuły będące przedmiotem
zamówienia do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy określonych w załączniku nr 3 do wzoru umowy.
3. Dostawa następować będzie w dniach pracy placówek Zamawiającego (od poniedziałku do piątku z
wyłączeniem dni ustawowo wolnych od 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: nie

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 124-281492

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 18/01/2019
Czas lokalny: 09:00

IV.2.3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
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IV.2.4)

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

IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 18/01/2019
Czas lokalny: 09:30
Miejsce:
Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa, II piętro, pokój Dyrektora
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane
jest poprzez odszyfrowanie oraz otwarcie ofert za pomocą Klucza prywatnego. Otwarcie ofert jest jawne.
Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

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:
09-10.2019
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3)

Informacje dodatkowe:
1.Wykaz dokumentów których złożenia wraz z ofertą wymaga Zamawiający:
a) Dowód wniesienia wadium - 16.000,00 PLN
b) Wypełniony formularz ofertowy - zał. 1 do SIWZ
c) Wypełniona kalkulacja cenowa - zał. 3 do SIWZ
d) Kserokopie etykiet zaoferowanych artykułów lub inne dokumenty - system jakości
f) Pełnomocnictwo od reprezentacji Wykonawcy - jeżeli dotyczy
2. O udzielenie zam mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie: art. 24
ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1-8 Pzp a w celu wstępnego potw należy przedstawić: ośw w formie
jednolitego dokumentu, tj. JEDZ. JEDZ należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku
archiwum (ZIP).
3. Przed udzieleniem zam, Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej, zostanie wezwany do
złożenia w terminie nie krótszym niż 10 dni, poniższych dokumentów aktualnych na dzień ich złożenia:
1) w celu potw braku podstaw wykluczenia Zamawiający wymaga złożenia dokumentów i oświadczeń o których
mowa w pkt 9.3.1 SIWZ - zgodnie z § 5 rozporządzenia. Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U.
z 2016 r. poz. 1126).
2) w celu potwierdzenia okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 Pzp:
a) zaśw podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potw, że dostarczane produkty odpowiadają określonym
normom lub specyfikacjom technicznym a w przypadku gdy Wykonawca nie dysponuje zaśw - ośw, iż
oferowane przez niego artykuły rolno-spożywcze spełniają wymagania w zakresie jakości handlowej określone
w przepisach o jakości handlowej oraz dodatkowe wymagania dotyczące tych artykułów jeżeli ich spełnienie
zostało zadeklarowane przez producenta
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b) zaśw lub decyzji lub opinii właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub organu Inspekcji
Weterynaryjnej o sprawowaniu nadzoru nad stosowaniem zasad wdrożonego sytemu HACCP lub zasad Dobrej
Praktyki Produkcji / Dobrej Praktyki Higienicznej wystawione nie wcześniej niż 12 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert. Przedłożone zaświadczenie winno potwierdzać, że Wykonawca wdrożył oraz stosuje
zasady systemu HACCP lub stosuje zasady Dobrej Praktyki Produkcji / Dobrej Praktyki Higienicznej – podstawa
prawna art. 59 i 73 ustawy z dnia 25.8.2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Zamawiający ponadto
dopuszcza przedstawienie innego dokumentu tj. aktualnego certyfikatu niezależnego podmiotu (jednostki
certyfikującej posiadającej akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) potwierdzającego wdrożenie sytemu
HACCP lub zasad Dobrej Praktyki Produkcji (GMP) / Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP).
Wykaz dokumentów wymaganych od podmiotów zagranicznych, wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia oraz podwykonawców i podmiotów trzecich udostępniających zasoby, zawarte są w pkt
9 SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej.
4. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa
się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty
elektronicznej: zam.publ@zlobki.waw.pl . Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma
dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych
kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Instrukcji
użytkowania systemu miniPortal oraz ePUAP. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem
dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150
MB.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
00-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy
przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub
równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
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4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w
terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
5. Odwołanie wobec czynności innych 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. 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.
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
00-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/01/2019

