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Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Legal Basis:
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Zespół Żłobków m.st. Warszawy
ul. Belgijska 4
Warszawa
02-511
Polska
Osoba do kontaktów: Anna Kawałowska-Szumańska
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/oferty.php?pid=37070
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 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
Numer referencyjny: ZŻ-ZP.26.18.18.AKS

II.1.2)

Główny kod CPV
03221000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Kalkulacji cenowej odpowiednio dla danej części na
którą składana jest oferta oraz w „Wymaganiach jakościowych surowców będących przedmiotem zamówienia”
stanowiącego załącznik do Kalkulacji cenowej:
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1) Zał. 3A do SIWZ dla cz nr 1
2) Zał. 3B do SIWZ dla cz nr 2
3) Zał. 3C do SIWZ dla cz nr 3
4) Zał. 3D do SIWZ dla cz nr 4
5) Zał. 3E do SIWZ dla cz nr 5
6) Zał. 3F do SIWZ dla cz nr 6
7) Zał. 3G do SIWZ dla cz nr 7
8) Zał. 3H do SIWZ dla cz nr 8
9) Zał. 3I do SIWZ dla cz nr 9
10) Zał. 3J do SIWZ dla cz nr 10
11) Zał. 3Kdo SIWZ dla cz nr 11
12) Zał. 3L do SIWZ dla cz nr 12
II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

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

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Dostawy świeżych warzyw i owoców
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
03221000
03222000
03212100

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911

II.2.4)

Opis zamówienia:
Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 3a do SIWZ
Warunki realizacji przedmiotu zamówienia znajdują się w załączniku nr 9A do SIWZ (wspólne dla części nr 1-11
zamówienia).
Wymagany termin wykonania zamówienia – 12 miesięcy od daty zawarcia umowy, jednak nie dłużej niż do dnia
31.12.2019 r.
Asortyment:
Arbuz
Awokado HASS
Bakłażan
Banany
Bazylia polska świeża (w doniczce); wyprodukowana bez użycia pestycydów
Botwina
Bób
Brokuły
Brukselka
Brzoskwinia płaskoowocowa - typu ufo (odmiana saturn)
Brzoskwinie

3 / 26

Buraki
Cebula
Cebula czerwona
Cebula szalotka
Cukinia
Cykoria biała/czerwona
Cytryny
Czosnek w główkach (pochodzenie tylko Polska)
Dymka-pęczek
Dynia piżmowa
Fasola szparagowa zielona
Fasola szparagowa żółta
Gruszki
Imbir świeży (korzeń)
Jabłka (duże-średnica min. 6 cm)
Jarmuż myty (opakowanie 0,1-0,3 kg)
Kabaczek
Kaki (persymona)
Kalafior
Kalarepa
Kapusta biała
Kapusta czerwona
Kapusta kiszona (opakowanie max.1,5 kg, w składzie bez substancji konserwujących, octu/kwasu
octowego,cukru)
Kapusta młoda
Kapusta pekińska
Kapusta włoska
Kiełki lucerny/słonecznika (opakowanie hermetyczne 40-60g)
Kiwi GOLD
Kolendra polska świeża (w doniczce); wyprodukowana bez użycia pestycydów
Koperek (pęczek bez łodyg; wagowa tolerancja długości łodygi do 3cm)
Limonka
Mandarynki bezpestkowe
Mango dojrzałe (1szt. min 0,4kg)
Marchew (waga 1szt.max. 0,2 kg; długość nie mniej niż 10 cm)
Marchew młoda (wagowo bez naci i łodyg)
Melon miodowy (1szt. min. 0,7kg)
Mięta polska świeża (w doniczce); wyprodukowana bez użycia pestycydów
Natka pietruszki (pęczek bez łodyg; wagowa tolerancja długości łodygi do 3cm)
Nektarynki
Ogórek kiszony bez substancji konserwujących; bez regulatorów kwasowości (opakowanie max. 3kg)
Ogórek małosolny
Ogórek świeży "długi"
Papryka czerwona
Papryka żółta
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Pietruszka korzeń (waga 1szt.max. 0,15 kg)
Pomarańcza (słodka i soczysta)
Pomelo soczyste
Pomidor
Pomidor koktajlowy-cherry
Pomidor malinowy
Por
Por młody
Rzodkiew biała
Rzodkiewka pęczek
Sałata lodowa (klasa I)
Sałata karbowana zielona/czerwona
Sałata masłowa
Sałata roszponka (opakowanie 0,1-0,3 kg)
Sałata rukola (opakowanie 0,1-0,3 kg)
Sałata rzymska
Seler (waga 1szt. max. 0,7 kg)
Seler naciowy
Szczypior-pęczek
Szparagi zielone (długość 1szt. do 20cm, średnica do 1cm)
Szpinak świeży "baby" 100 % młode liście
Winogrono białe bezpestkowe, rodzynkowe
Winogrono ciemne bezpestkowe
Ziemniaki
Ziemniaki młode
Ziemniaki słodkie - BATATY (rożne odmiany/kolory skórki)
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: 20
Kryterium jakości - Nazwa: System jakości / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Klauzula społeczna / Waga: 5
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

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
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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.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Dostawy świeżych owoców sezonowych
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
03222000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911

II.2.4)

Opis zamówienia:
Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 3b do SIWZ.
Warunki realizacji przedmiotu zamówienia znajdują się w załączniku nr 9A do SIWZ (wspólne dla części nr 1-11
zamówienia).
Wymagany termin wykonania zamówienia – 12 miesięcy od daty zawarcia umowy, jednak nie dłużej niż do dnia
31.12.2019 r.
Asortyment:
BORÓWKA
CZARNA JAGODA
MALINA
WIŚNIA
TRUSKAWKA
ŚLIWA
MORELE
JEŻYNA

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: 20
Kryterium jakości - Nazwa: System jakości / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Klauzula społeczna / Waga: 5
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

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
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II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
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.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Dostawy mleka i przetworów mlecznych
Część nr: 3

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 3c do SIWZ.
Warunki realizacji przedmiotu zamówienia znajdują się w załączniku nr 9A do SIWZ (wspólne dla części nr 1-11
zamówienia).
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
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Ser mozzarella mini kulki Opakowanie 0,12- 0,15 Kg
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: 20
Kryterium jakości - Nazwa: System jakości / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Klauzula społeczna / Waga: 5
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

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.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Dostawy artykułów spożywczych ogólnego przeznaczenia żywieniowego
Część nr: 4

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
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15800000
15881000
15890000
15893100
15894000
15400000
15411110
II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911

II.2.4)

Opis zamówienia:
Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 3d do SIWZ.
Warunki realizacji przedmiotu zamówienia znajdują się w załączniku nr 9A do SIWZ (wspólne dla części nr 1-11
zamówienia).
Wymagany termin wykonania zamówienia – 12 miesięcy od daty zawarcia umowy, jednak nie dłużej niż do dnia
31.12.2019 r.
Asortyment:
Amarantus
Ananas plastry w syropie
Brzoskwinia połówki w zalewie
Bułka tarta
Bułka tarta bezglut.
Chrupki kukurydziane
Chrzan tarty słoik
Ciecierzyca (cieciorka) - nasiona suche
Cieciorka (ciecierzyca) gotowana na parze - puszka
Cukier
Cukier puder
Cukier trzcinowy nierafinowany
Cukier waniliowy lub cukier z wanilią
Czerwona Fasola gotowane na parze - puszka
Daktyle suszone drylowane
Drożdże "świeże"
Dżem 100% owoców
Figi suszone bez subst.konserw.
Groszek ptysiowy naturalny,
Herbata czarna liściasta, owocowa lub ziołowo-owocowa
Herbatniki maślane
Herbatniki typu mini zoo
KAKAO naturalne
kasza bulgur, gryczana biała (niepalona), gryczana krakowska, gryczana prażona, jaglana, jeczmienna pęczak,
jęczmienna mazurska (perłowa), jęczmienna wiejska (łamana), kukurydziana, kus-kus, manna, orkiszowa,
owsiana, orkiszowa
Kawa zbożowa rozpuszczalna bez cukru
Kawa zbożowa rozpuszczalna bezglut.
Komosa ryżowa (Quinoa) czarna lub biała lub czerwona lub kolorowa
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Koncentrat pomidorowy 30% w słoiku bez konserwantów
Kukurydza złocista w puszce
KWASEK CYTRYNOWY
Makaron bezglut. - CONCHIGLIE (muszelki) lub STELLINE (gwiazdki)
MAKARON czterojajeczny, kształt: muszelki malutkie/ryż/gwiazdki/wesołe literki/łazanki
Makaron kolorowy wstążki z dodatkiem odpowiednio sproszkowanych naturalnych pomidorów i szpinaku
Makarony w wersji MINI: kolorowe rurki lub świderki z dod. kakao
Makaron muszelki lub kokardki małe
Makaron orkiszowy, pełnoziarnisty, ryżowy muszelki/świderki , ryżowy nitki/wstążki
mąka gryczana, jaglana, kokosowa, kukurydziana, migdałowa, orkiszowa biała typ 630, orkiszowa
pełnoziarnista, owsiana, owsiana bezglut., pełnoziarnista 3 ziarna (pszenica, żyto,orkisz) do wypieku chleba,
pszenna luksusowa typ 500, pszenna tortowa typ 450, pszenna chlebowa typ 750, pszenna pełnoziarnista,
ryżowa, z nasion amarantusa, ziemniaczana, żytnia chlebowa typ 720, żytnia pełnoziarnista
Mięta saszetki
Migdałay w płatkach
Miód naturalny (pszczeli)
mleko/mleczko kokosowe
Morele suszone bez subst.konserw.
Musztarda bez subst.konserw.
Napój jaglany w kartonie
Napój orkiszowy
Napój sojowy naturalny
Nasiona chia
Olej rzepakowy niskoerukowy
Olej z pestek winogron
Oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia extra virgin
Oliwki czarne drylowane (bez pestki) w zalewie
Orkisz ekspandowany
Pestki dyni łuskane
PIEPRZ, ziołowy,czarny ziarnisty, czarny mielony, kolorowy ziarnisty, biały mielony, cytrynowy.
Płatki (pełnoziarniste) żytnie, jaglane (pełnoziarniste) , jęczmienne błyskawiczne, jęczmienne pełnoziarniste ,
kukurydziane bezglut. , kukurydziane pełnoziarniste, orkiszowe pełnoziarniste , owsiane błyskawiczne, owsiane
pełnoziarniste , pełnoziarniste gryczane, pszenne (pełnoziarniste) , ryżowe błyskawiczne
Pomidory całe w soku pomidorowym - puszka
Pomidory suszone
Proso ekspandowane
Proszek do pieczenia
Proszek do pieczenia bezglut.
Przecier pomidorowy
PRZYPRAWA KORZENNA, cynamon mielony, imbir mielony, gałka muszkatałowa mielona, kurkuma, gożdziki
całe lub mielone, kminek cały, kminek mielony, liść laurowy, ziele angielskie całe, ziele angielskie mielone,
papryka słodka, papryka wędzona słodka, przyprawa do piernika, kardamon mielony, czarnuszka cała, anyż
cały lub w gwiazdkach.
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PRZYPRAWA ZIOŁOWA bazylia, tymianek, rozmaryn, oregano, estragon, zioła prowansalskie, cząber, zioła
kaukaskie, kolendra liście, lubczyk, majeranek, zioła toskańskie, zioła greckie, zioła dalmatyńskie, trawa
cytrynowa cięta, zioła sródziemnomorskie, zioła transylwańskie.
Rodzynki sułtańskie bez substancji konserwujacych
Rumianek saszetki
pozostały asortyment - zgodnie z kalkulacją cenową.
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: 20
Kryterium jakości - Nazwa: System jakości / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Klauzula społeczna / Waga: 5
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

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.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Dostawy artykułów spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego (baby food)
Część nr: 5

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
15800000
15880000
15893100
15894000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911

II.2.4)

Opis zamówienia:
Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 3e do SIWZ.
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Warunki realizacji przedmiotu zamówienia znajdują się w załączniku nr 9A do SIWZ (wspólne dla części nr 1-11
zamówienia).
Wymagany termin wykonania zamówienia – 12 miesięcy od daty zawarcia umowy, jednak nie dłużej niż do dnia
31.12.2019 r.
Asortyment:
Kaszka bezmleczna zbożowa z owocami lub bez owoców, zawierajaca gluten, po 6,8,9 m-cu
Kaszki bezmleczne wielozbożowe bez dodatku cukru, zawierajace zboża pełnoziarniste, z glutenem lub bez
glutenu
Kaszki mleczne wielozbożowe, bez dodatku cukru, zawierajace zboża pełnoziarniste, z glutenem lub bez
glutenu
Kaszki mleczne z owocami lub bez owoców (tj. o smaku waniliowym) dla niemowląt po 4 ,6,9,12 m-cu życia bez
zbóż zawierających gluten (bezglutenowe) bez dodatku sztucznych barwników
Kaszki mleczne zbożowe z owocami lub bez owoców dla niemowląt po 4,6,9 m-cu życia bez dodatku
sztucznych barwników (zawierające gluten)
Kaszki ryżowe z owocami, bezmleczna, bezglutenowa, po 4,6 m-cu życia
Kleik ryżowy (bezmleczny); po 4 miesiącu życia, bez dodatku cukru
Mleko modyfikowane bezglutenowe z przeznaczeniem dla: niemowląt do 6 miesiąca życia lub dla niemowląt po
6. miesiącu życia lub dla dzieci po 1 roku życia lub dla dzieci po 2. roku życia
Mleko modyfikowane dla dzieci hypoalergiczne "NAN pro 1HA,2HA" - ten konkretny rodzaj mleka serwowany
jest dziecku wg.wskazań lekarza
Mleko modyfikowane dla dzieci "NAN pro 1,2,3" - ten konkretny rodzaj mleka serwowany jest dziecku
wg.wskazań lekarza
Mleko modyfikowane dla dzieci hypoalergiczne "BEBIKO HA1; HA2" - ten konkretny rodzaj mleka serwowany
jest dziecku wg.wskazań lekarza
Mleko modyfikowane dla dzieci bebilon 1,2,3,4 - ten konkretny rodzaj mleka serwowany jest dziecku
wg.wskazań lekarza
Mleko modyfikowane dla dzieci bebilon HA 1,2; AR - ten konkretny rodzaj mleka serwowany jest dziecku
wg.wskazań lekarza
Nektar przecierowy, lub napój klarowny dla niemowląt po 4,6, miesiącu życia (bez cukru, konserwantów,
sztucznych barwników)
Owocowy mus dla niemowlat po 4 i 6 m-cu życia bez cukru i sztucznych barwników,konserwantów, 100%
owoców
Produkt zbożowy (bezglutenowy, bezlaktozowy, bezsojowy) dla niemowląt po 4 miesiącu życia z dodatkiem
mączki świętojańskiej
Przeciery owocowe typu BOBOVITA lub równoważne o składzie: jednorodne np. jabłko,gruszka ,suszona
śliwka,banan lub mixy różnych owoców, bez dodatku cukru , konserwantów i sztucznych barwników
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: 20
Kryterium jakości - Nazwa: System jakości / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Klauzula społeczna / Waga: 5
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
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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.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Dostawy mięsa i wędlin
Część nr: 6

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
15131500
15100000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911

II.2.4)

Opis zamówienia:
Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 3f do SIWZ.
Warunki realizacji przedmiotu zamówienia znajdują się w załączniku nr 9A do SIWZ (wspólne dla części nr 1-11
zamówienia).
Wymagany termin wykonania zamówienia – 12 miesięcy od daty zawarcia umowy, jednak nie dłużej niż do dnia
31.12.2019 r.
Asortyment:
Cielęcina - udziec, cielęcina zadnia Extra b/k
Filet pierś z indyka
Filet pierś z kurczaka
Łopatka wieprzowa - z półtuszy klasy E lub S b/k, tłuszczu i skóry
Mięso wołowe - pieczeniowe z zadu wołowego klasy J b/k
Szynka z kurczaka wędzona (w składzie bez glutenu, bez laktozy, bez soi, bez konserwantów)
Schab środkowy b/k
Szynka wieprzowa - z półtuszy klasy E lub S b/k, tłuszczu i skóry
Tuszka z królika

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: 20
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Kryterium jakości - Nazwa: System jakości / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Klauzula społeczna / Waga: 5
Cena - Waga: 60
II.2.6)

Szacunkowa wartość

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.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Dostawy mrożonych warzyw i owoców
Część nr: 7

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
15896000
15331170

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911

II.2.4)

Opis zamówienia:
Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 3g do SIWZ.
Warunki realizacji przedmiotu zamówienia znajdują się w załączniku nr 9A do SIWZ (wspólne dla części nr 1-11
zamówienia).
Wymagany termin wykonania zamówienia – 12 miesięcy od daty zawarcia umowy, jednak nie dłużej niż do dnia
31.12.2019 r.
Asortyment:
Ananas kostka
Borówka amerykańska
BÓB mrożony
Brokuły opakowanie (rózyczki)
Brukselka
Brzoskwinia kostka
Buraki puree (100% buraki)
Cukinia krojona w kostkę
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Czarna porzeczka
Czereśnia bez pestki
Dynia kostka
Fasola szparagowa ZIELONA
Fasola szparagowa ŻÓŁTA
Groszek zielony
Gruszka kostka (bez gniazd nasiennych)
Jabłko kostka (bez gniazd nasiennych)
Jagoda czarna (sztywne opakowanie)
Kalafior opakowanie (różyczki)
Kiwi kostka
Koperek nać - krojona w igiełki bez łodyg kg
Koperek myty, siekany i mrożony. Łodygi są usuwane. Produkt jest wolny od chorób, pleśni i zanieczyszczeń.
Kukurydza ziarno
Maliny extra
Mango kostka
Marchew młoda junior
Marchewka krojona w kostkę
Morela kostka
Owoce mieszane (skład: truskawki, maliny, czarna porzeczka, wiśnie)
Pietruszka nać - gładka, otarta bez łodyg
Liście pietruszki myte, siekane i mrożone. Łodygi są usuwane.
Szpinak rozdrobniony opakowanie (100% szpinak)
Śliwka bez pestki
Truskawki bez szypułek
Wiśnia bez pestki
Włoszczyzna krojona w paski (skład: marchweka, pietruszka, seler i por)
Żurawina ogrodowa
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: 20
Kryterium jakości - Nazwa: System jakości / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Klauzula społeczna / Waga: 5
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

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
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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:
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.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Dostawy mrożonych filetów rybnych
Część nr: 8

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
15220000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911

II.2.4)

Opis zamówienia:
Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 3h do SIWZ.
Warunki realizacji przedmiotu zamówienia znajdują się w załączniku nr 9A do SIWZ (wspólne dla części nr 1-11
zamówienia).
Wymagany termin wykonania zamówienia – 12 miesięcy od daty zawarcia umowy, jednak nie dłużej niż do dnia
31.12.2019 r.
Asortyment:
Filet rybny, mrożony z dorsza, sposób pakowania - tafla przekładana folią (shaterpack), nie glazurowana, ubytek
po rozmrożeniu do 5%. (kraj pochodzenia surowca inny niż Chiny)
Filet rybny, mrożony z mintaja, sposób pakowania - tafla przekładana folią (shaterpack), nie glazurowana,
ubytek po rozmrożeniu do 5%. (kraj pochodzenia surowca Rosja/Ameryka)

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: 20
Kryterium jakości - Nazwa: System jakości / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Klauzula społeczna / Waga: 5
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

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
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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.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Dostawy świeżych filetów rybnych (uprzednio nie mrożonych)
Część nr: 9

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
15211100

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911

II.2.4)

Opis zamówienia:
Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 3i do SIWZ.
Warunki realizacji przedmiotu zamówienia znajdują się w załączniku nr 9A do SIWZ (wspólne dla części nr 1-11
zamówienia).
Wymagany termin wykonania zamówienia – 12 miesięcy od daty zawarcia umowy, jednak nie dłużej niż do dnia
31.12.2019 r.
Asortyment:
dorsz atlantycki - filet bez ości i skóry uprzednio nie mrożony
łosoś norweski - filet bez ości i skóry uprzednio nie mrożony

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: 20
Kryterium jakości - Nazwa: System jakości / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Klauzula społeczna / Waga: 5
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

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
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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.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Dostawy świeżo wypiekanego pieczywa na naturalnym zakwasie
Część nr: 10

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
15810000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911

II.2.4)

Opis zamówienia:
Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 3j do SIWZ.
Warunki realizacji przedmiotu zamówienia znajdują się w załączniku nr 9A do SIWZ (wspólne dla części nr 1-11
zamówienia).
Wymagany termin wykonania zamówienia – 12 miesięcy od daty zawarcia umowy, jednak nie dłużej niż do dnia
31.12.2019 r.
Asortyment:
Chleb tradycyjny pszenno-żytni
Chleb razowy żytni
Bułka wrocławska
Chleb bezglutenowy

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: 20
Kryterium jakości - Nazwa: System jakości / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Klauzula społeczna / Waga: 5
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

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
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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.
II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Dostawy jaj kurzych
Część nr: 11

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
03142500

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911

II.2.4)

Opis zamówienia:
Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 3k do SIWZ.
Warunki realizacji przedmiotu zamówienia znajdują się w załączniku nr 9A do SIWZ (wspólne dla części nr 1-11
zamówienia).
Wymagany termin wykonania zamówienia – 12 miesięcy od daty zawarcia umowy, jednak nie dłużej niż do dnia
31.12.2019 r.
Asortyment:
jaja kurze klasy A (jaja świeże) w kategorii M (jaja o wadze 53-63 gram)

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: 20
Kryterium jakości - Nazwa: System jakości / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Klauzula społeczna / Waga: 5
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

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.

II.2)

Opis
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II.2.1)

Nazwa:
Dostawy naturalnej wody źródlanej wraz z dzierżawą i serwisem dystrybutorów dozujących podgrzaną i
schłodzoną naturalną wodę źródlaną z pojemników
Część nr: 12

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
41110000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911

II.2.4)

Opis zamówienia:
Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 3l do SIWZ.
Warunki realizacji przedmiotu zamówienia znajdują się w załączniku nr 9B do SIWZ
Wymagany termin wykonania zamówienia – 12 miesięcy od daty zawarcia umowy, jednak nie dłużej niż do dnia
31.12.2019 r.
Asortyment:
1. Dostawa wody źródlanej w butlach o pojemności 18,9 L lub 19 L
Wymagania dotyczące wody:
- woda źródlana pierwszego gatunku,
- odpowiadająca obowiązującym polskim normom jakościowym.
2. Dzierżawa dystrybutorów do dozowania wody ciepłej i zimnej wody.
Wymagania dotyczące dystrybutorów:
- urządzenia elektryczne zasilane 230V
- woda podgrzewana do temp.85-100 st. C.
- woda schładzana do temp.5-10 st. C.
- do ustawienia na podłodze, niewymagający postawienia na blacie/półce (wys. do 140 cm.)
- przystosowany do butli z poz. 1

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: 20
Kryterium jakości - Nazwa: System jakości / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Klauzula społeczna / Waga: 5
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

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
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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:
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 w części/częściach, na którą składana jest oferta;
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 części zamówienia lub rodzaju żywności (grupy produktów)
obejmujących przedmiot zamówienia w części/częściach, na którą składana jest oferta;
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 części
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zamówienia lub rodzaju żywności (grupy produktów) obejmujących tę część 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 części zamówienia lub rodzaju żywności (grupy produktów)
obejmujących tę część 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
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej:
a) 480.000 zł w przypadku składania oferty na Część nr 1 - Dostawy świeżych warzyw i owoców
b) 25.000 zł w przypadku składania oferty na Część nr 2 - Dostawy świeżych owoców sezonowych
c) 330.000 zł w przypadku składania oferty na Część nr 3 - Dostawy mleka i przetworów mlecznych
d) 280.000 zł w przypadku składania oferty na Część nr 4 - Dostawy artykułów spożywczych ogólnego
przeznaczenia żywieniowego
e) 60.000 zł w przypadku składania oferty na Część nr 5 - Dostawy artykułów spożywczych specjalnego
przeznaczenia żywieniowego (baby food)
f) 240.000 zł w przypadku składania oferty na Część nr 6 - Dostawy mięsa i wędlin
g) 170.000 zł w przypadku składania oferty na Część nr 7 - Dostawy mrożonych warzyw i owoców
h) 50.000 zł w przypadku składania oferty na Część nr 8 - Dostawy mrożonych filetów rybnych
i) 40.000 zł w przypadku składania oferty na Część nr 9 - Dostawy świeżych filetów rybnych
j) 35.000 zł w przypadku składania oferty na Część nr 10 - Dostawy świeżo wypiekanego pieczywa na
naturalnym zakwasie
k) 30.000 zł w przypadku składania oferty na Część nr 11 - Dostawy jaj kurzych
l) 25.000 zł w przypadku składania oferty na Część nr 12 - Dostawy naturalnej wody źródlanej wraz z dzierżawą
i serwisem dystrybutorów dozujących podgrzaną i schłodzoną naturalną wodę źródlaną z pojemników
Spełnienie warunku udziału w postępowaniu należy wykazać oddzielnie dla każdej z części na którą składana
jest oferta (w przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia i chęci przedstawienia tej samej
polisy OC dla wszystkich części zamówienia – warunek udziału w postępowaniu określony dla tych części
należy zsumować przy czym Zamawiający nie wymaga przedstawienia polisy OC na sumę gwarancyjną wyższą
niż 1.000.000 zł niezależnie od ilości części zamówienia, na które składana jest oferta.
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:
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1) w okresie ostatnich trzech 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:
1) świeżych warzyw lub owoców w przypadku składania oferty na Część nr 1
2) świeżych owoców w przypadku składania oferty na Część nr 2
3) artykułów mleczarskich w przypadku składania oferty na Część nr 3
4) artykułów spożywczych w przypadku składania oferty na Część nr 4
5) artykułów spożywczych w przypadku składania oferty na Część nr 5
6) mięsa lub wędlin w przypadku składania oferty na Część nr 6
7) mrożonych warzyw lub owoców w przypadku składania oferty na Część nr 7
8) mrożonych ryb lub filetów rybnych w przypadku składania oferty na Część nr 8
9) świeżych ryb lub filetów rybnych w przypadku składania oferty na Część nr 9
10) świeżo wypiekanego pieczywa w przypadku składania oferty na Część nr 10
11) jaj kurzych konsumpcyjnych w przypadku składania oferty na Część nr 11
12) wody źródlanej wraz z serwisem urządzeń dozujących w przypadku składania oferty na Część nr 12
przy czym wartość zrealizowanego lub realizowanego zamówienia ma wynosić co najmniej:
m) 890.000 zł z podatkiem VAT w przypadku składania oferty na Część nr 1
n) 45.000 zł z podatkiem VAT w przypadku składania oferty na Część nr 2
o) 610.000 zł z podatkiem VAT w przypadku składania oferty na Część nr 3
p) 520.000 zł z podatkiem VAT w przypadku składania oferty na Część nr 4
q) 110.000 zł z podatkiem VAT w przypadku składania oferty na Część nr 5
r) 450.000 zł z podatkiem VAT w przypadku składania oferty na Część nr 6
s) 320.000 zł z podatkiem VAT w przypadku składania oferty na Część nr 7
t) 90.000 zł z podatkiem VAT w przypadku składania oferty na Część nr 8
u) 80.000 zł z podatkiem VAT w przypadku składania oferty na Część nr 9
v) 65.000 zł z podatkiem VAT w przypadku składania oferty na Część nr 10
w) 55.000 zł z podatkiem VAT w przypadku składania oferty na Część nr 11
x) 45.000 zł z podatkiem VAT w przypadku składania oferty na Część nr 12
Spełnienie warunku udziału w postępowaniu należy wykazać oddzielnie dla każdej z części na którą składana
jest oferta (zamówienia wskazane w wykazach dostaw dla poszczególnych części zamówienia nie mogą się
powtarzać). 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) dla każdej z części na którą składana jest
oferta. 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.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
2) dysponują co najmniej 1 (jednym) miejscem składowania / magazynowania asortymentu (niezależnie od
liczby części, na które składana jest oferta) 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
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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),
3) dysponują co najmniej:
a) 8 (ośmioma) środkami transportu – w przypadku składania oferty na część nr 2 lub 3 lub 10,
b) 5 (pięcioma) środkami transportu – w przypadku składania oferty na część nr 1 lub 4 lub 5 lub 6 lub 11
c) 3 (trzema) środkami transportu – w przypadku składania oferty na część nr 7 lub 8 lub 9 lub 12
spełniającymi wymogi sanitarne, zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 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 w danej części
na którą składana jest oferta). W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia – ilość
minimalnych wymaganych środków transportu dla poszczególnych części, na które składana jest oferta należy
zsumować (dla przykładu: w przypadku składania oferty na część nr 1 i 7 należy dysponować co najmniej 8
środkami transportu = cz. nr 1 – 5 środków transportu + cz. nr 7 – 3 środki transportu) przy czym Zamawiający
nie wymaga dostawy żywności przy użyciu więcej niż 20 środków transportu niezależnie od ilości części
zamówienia, na które składana jest oferta.
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 spożywcze 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 umowy odpowiednio na część, na którą składana jest oferta.
3. Dostawa następować będzie w dniach pracy placówek Zamawiającego (od poniedziałku do piątku z
wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) z częstotliwością określoną w oświadczeniu złożonym w ofercie.

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
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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: 24/09/2018
Czas lokalny: 09:00

IV.2.3)

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

IV.2.4)

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

IV.2.6)

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

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 24/09/2018
Czas lokalny: 09:30
Miejsce:
Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4, pokój Dyrektora, II
piętro

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

VI.3)

Informacje dodatkowe:
1.Wykaz dokumentów których złożenia wraz z ofertą wymaga Zamawiający:
a) Dowód wniesienia wadium - odpowiednio na część, na którą składana jest oferta
b) Wypełniony formularz ofertowy
c) Wypełniona kalkulacja cenowa - odpowiednio na część, na którą składana jest oferta
d) Kserokopie etykiet zaoferowanych artykułów lub inne dokumenty - system jakości
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.
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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 lipca 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
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 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 – podstawa prawna art. 59 i 73 ustawy z dnia 25 sierpnia 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).
c) W przypadku składania oferty na część nr 4, 7 i 8 - Kserokopie etykiet (dla każdej z pozycji kalkulacji
cenowej) zaoferowanych artykułów lub inne dokumenty (specyfikacje produktu) zawierające informacje
pochodzące bezpośrednio od producenta o oferowanym przedmiocie zamówienia w zakresie odnoszącym się
do wymagań Zamawiającego określonych w opisie przedmiotu zamówienia dla danej części - każdy załączony
dokument należy oznaczyć numerem pozycji kalkulacji cenowej.
d) W przypadku składania oferty na część nr 12 - Aktualny certyfikat wystawiony na (lub inny dokument)
potwierdzający wdrożenie systemu zarządzania jakością zgodnie z normą ISO 9001:2008 lub nowszą w
zakresie produkcji / rozlewu oferowanej przez Wykonawcę wody źródlanej.
e) W przypadku składania oferty na część nr 12 - Świadectwo wydane przez Narodowy Instytut Zdrowia
Publicznego - Państwowy Zakład Higieny zawierające ocenę i kwalifikację rodzajową oferowanej wody;
oferowana woda musi spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2011
r. w sprawie naturalnych wód mineralnych, wód źródlanych i wód stołowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 85, poz. 466).
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.
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
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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 29.01.2004 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.
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:

