OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Pałac Młodzieży w Warszawie
Pl. Defilad 1
00-901 Warszawa
ogłasza przetarg nieograniczony na:
Sukcesywną dostawę artykułów spożywczych do Ośrodka Wypoczynkowego
Pałacu Młodzieży w Pieczarkach k/Giżycka woj. warmińsko-mazurskie
Przedmiotem zamówienia jest dostawa (transport wraz z wniesieniem do magazynu) artykułów
żywnościowych tj.: mięsa i wędlin, owoców i warzyw, mrożonek, różnych artykułów spożywczych,
pieczywa, wody mineralnej, nabiału do Ośrodka Wypoczynkowego Pałacu Młodzieży w Pieczarkach
k/Giżycka woj. warmińsko-mazurskie od dnia 29 czerwca 2018 r. do 21 sierpnia 2018 r. Przedmiot
zamówienia został podzielony na 7 pakietów:
PAKIET I – dostawa mięsa i wędlin,
PAKIET II – dostawa owoców i warzyw,
PAKIET III – dostawa mrożonek,
PAKIET IV – dostawa różnych artykułów spożywczych,
PAKIET V – dostawa pieczywa,
PAKIET VI – dostawa wody mineralnej,
PAKIET VII – dostawa nabiału
Wspólny Słownik Zamówień CPV: 15110000-2 Mięso, 15131130-5 Wędliny, 15112000-6 Drób i wyroby
drobiarskie, 15114000-0 Podroby, 15500000-3 Produkty mleczarskie, 15800000-6 Różne produkty spożywcze,
15330000-0 Warzywa i owoce przetworzone, 03142500-3 Jaja, 03200000-3 Zboże, ziemniaki, warzywa, owoce i
orzechy, 15811000-6 Pieczywo, 15220000-6 Ryby mrożone, filety rybne i pozostałe mięso z ryb, 15234000-7 Ryby
wędzone, 15330000-0 Warzywa i owoce przetworzone, 15331170-9 Warzywa mrożone.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) można odebrać w dni powszednie od poniedziałku
do piątku w siedzibie Zamawiającego przy Pl. Defilad 1 (sekretariat Pałacu Młodzieży pok. 203) w godz.
9.00 – 18.00 od poniedziałku do piątku lub pobrać ze strony internetowej www.pm.waw.pl
Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami:
Teresa Kulik e-mail tkulik@pm.waw.pl
Anna Gudzak e-mail agudzak@pm.waw.pl
00

00

w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 9 do 15 .
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Jeden Wykonawca może złożyć ofertę na kilka
Pakietów. Oferta musi być złożona na cały wyszczególniony w danym Pakiecie asortyment. Nie ma
możliwości dalszego podziału Pakietu.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Wadium przetargowe nie jest wymagane.
Oferty będą oceniane na podstawie kryterium:
- Cena brutto za realizację całego zamówienia - 100 %
Termin realizacji zamówienia – od dnia 29 czerwca 2018 r. do 21 sierpnia 2018 r.
Ofertę należy złożyć sekretariacie Pałacu Młodzieży, Pl. Defilad 1 pok. 203.
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Termin składania ofert upływa dnia 2 marca 2018 r. o godz. 12.00
Otwarcie ofert odbędzie się 2 marca 2018 r. o godz. 12.15 w siedzibie Zamawiającego w pok. 204.
Termin związania ofertą – 30 dni.
Wymagania szczegółowe:
a) wykonanie umowy obejmuje sukcesywne dostawy poszczególnych artykułów spożywczych w oparciu
o złożone przez Zamawiającego zamówienie, w którym określi on termin oraz asortyment zamówienia;
b) wszelkie koszty, w tym: transportu, opakowania i ubezpieczenia na czas przewozu ponosi Dostawca;
c) dostarczane artykuły spożywcze muszą spełniać wymagania jakościowe, dotyczące przechowywania,
pakowania i transportu zawarte w Polskich Normach, posiadać właściwe atesty, certyfikaty oraz posiadać
ważne terminy przydatności do spożycia;
d) transport do siedziby zamawiającego powinien być realizowany środkami transportowymi
dostosowanymi do przewozu artykułów spożywczych w warunkach zapewniających utrzymanie
najwyższej jakości;
e) Dostawca zagwarantuje Zamawiającemu, że dostarczone produkty będą odpowiadały przepisom ustawy
z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia ze szczególnym uwzględnieniem Działu
IIA: „Środki spożywcze oraz żywienie dzieci i młodzieży w jednostkach systemu oświaty“ (Dz.U.2017.149)
oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych
przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jaki
muszą spełniać środki spożywcze w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach
(Dz.U.2016.1154).
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu,
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień
publicznych dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów:
Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia
o spełnianiu warunków udziału.
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia
o spełnianiu warunków udziału.
c) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna) powinni
wykazać, że warunek określony w rozdziale 5 ust. 1 pkt 1) SIWZ winien spełniać każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie, natomiast warunki określone w wyżej wymienionym rozdziale 5
ust. 1 pkt 2) spełniają łącznie.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania w postępowaniu, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego.
4. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty w oryginale. W przypadku załączenia kserokopii pełnomocnictwa,
winno ono być poświadczone za zgodność z oryginałem – zgodnie z rozdziałem 7 SIWZ.
5. W przypadku wyboru przez Zamawiającego oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia, Wykonawcy zobowiązani będą, najpóźniej przed podpisaniem umowy na wykonanie
zamówienia, do przedłożenia umowy regulującej ich współpracę.
6. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem wykonawców ubiegających się
wspólnie o udzielenie zamówienia.
7. Wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za
wykonanie umowy.
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8. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń
i dokumentów wskazanych w niniejszej specyfikacji, zgodnie z formułą „spełnia-nie spełnia”. Z załączonych do
ofert dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że ww. warunki Wykonawca spełnił. Powyższa ocena, której
poddawani są wszyscy Wykonawcy stanowić będzie potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu
oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
9. Oceny spełnienia warunków wymaganych od Wykonawcy dokona Komisja Przetargowa powołana przez
Zamawiającego.
10.Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy prawo zamówień publicznych zamieści niezwłocznie po
otwarciu ofert na stronie internetowej informacje dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, warunków płatności zawartych w ofertach.
Wykonawca – zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy prawo zamówień publicznych w terminie 3 dni od dnia
przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy prawo zamówień publicznych (informacji
wskazanych w rozdziale 5 pkt 10 SIWZ) przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy prawo zamówień
publicznych – załącznik nr 2 do SIWZ. Wraz ze złożeniem ww. oświadczenia, Wykonawca może przedstawić
dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
Zamawiający nie zamierza ogłaszać aukcji elektronicznej w przedmiotowym postępowaniu.

Dyrektor Pałacu Młodzieży
mgr Urszula Wacowska

Warszawa, dnia 9 lutego 2018 r.
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