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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.dpskluzeka .pl

Kraków: dostawa ryb i przetworów rybnych do Domu Pomocy
Społecznej w Krakowie w okresie 02.01.2015 do 30.06.2015roku
Numer ogłoszenia: 393332 - 2014; data zamieszczenia: 01.12.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej w Krakowie , ul. Kluzeka 6, 31-222 Kraków, woj.
małopolskie, tel. 12 4152592, faks 12 4447062.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.dpskluzeka.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: pomoc społeczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa ryb i przetworów rybnych do Domu
Pomocy Społecznej w Krakowie w okresie 02.01.2015 do 30.06.2015roku.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: dostawa ryb i przetworów
rybnych do Domu Pomocy Społecznej w Krakowie w okresie 02.01.2015 do 30.06.2015roku wg
dołączonego załącznika nr 6.1 do siwz 2. Warunki dodatkowe: a)Podana cena brutto na realizację
zamówienia winna uwzględniać wszelkie rabaty i upusty zastosowane dla zamawiającego,. Podana przez
Wykonawcę cena brutto będzie traktowana przy ocenie ofert jako cena ostateczna. b)Wykonawca
zobowiązuje się dostarczać wraz z rozładunkiem do magazynu zamawiającego zamówiony towar świeŜy ,I
gatunku, dopuszczony do obrotu zgodnie z obowiązującymi normami, atestami, terminami przydatności do
spoŜycia, z nienaruszonymi cechami pierwotnymi opakowania - w tym szczególnie towar spełniający
wymogi Polskiej Normy, wymogi określone w ustawie z 25.08.2006r. o bezpieczeństwie Ŝywności i
Ŝywienia ( Dz.U. z 2010r. Nr 136 poz. 914 z późn.zm.) oraz zgodny z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 15,03,2013r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania środków
spoŜywczych( Dz.U z 2013r.443). KaŜdy oferowany artykuł powinien być oznakowany etykietą zawierającą
następujące dane: a) nazwa środka spoŜywczego b) wykaz składników występujących w środku
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spoŜywczym c) termin przydatności do spoŜycia. d) nazwa producenta . c) Koszty transportu i rozładunku
obciąŜają Wykonawcę. d)Transport art. spoŜywczych wykonywany będzie środkami transportu
spełniającymi wymagania sanitarne. e)Wykonawca realizuje dostawy w zamówieniach częściowych,
określonych przez Zamawiającego i przekazanych Wykonawcy telefonicznie , faksem, mailem najpóźniej w
dniu poprzedzającym dostawę. f)Od momentu dostawy towaru do magazynu Zamawiającego koszty w
całym okresie korzystania z przedmiotu zamówienia (koszty przechowywania , koszty przetworzenia ) są
kosztami Zamawiającego , jednakowymi dla wszystkich Wykonawców. g)Ofertę sporządza się w języku
polskim (łącznie z wymaganymi dokumentami), z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaŜności.
h)Zamawiający informuje, iŜ ilości wskazane w załącznikach nr 6.1-6.10 są wielkościami orientacyjnymi ,
przyjętymi dla celu porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej ofert i)Zamawiający zastrzega sobie prawo
do zmian ilości asortymentu objętego zamówieniem. j)Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego
roszczenia odszkodowawcze z tytułu zmniejszenia zamówienia..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.20.00.00-0.
II.1.7) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określił szczegółowo tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku
przez złoŜenie oświadczenia - zał. nr 2 do siwz - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w
postępowaniu ;
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określił szczegółowo tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku
przez złoŜenie oświadczenia - zał. nr 2 do siwz - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w
postępowaniu ;
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
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Zamawiający nie określił szczegółowo tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku
przez złoŜenie oświadczenia - zał. nr 2 do siwz - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w
postępowaniu ;
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określił szczegółowo tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku
przez złoŜenie oświadczenia - zał. nr 2 do siwz - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w
postępowaniu ;
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określił szczegółowo tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku
przez złoŜenie oświadczenia - zał. nr 2 do siwz - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w
postępowaniu ;
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.
1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu naleŜy przedłoŜyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,
naleŜy przedłoŜyć:



oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;



aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niŜ
6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo składania ofert;



wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na
zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada takŜe
dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt
III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
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potwierdzający, Ŝe:



nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1.1 JeŜeli wykonawca wykazuje spełnianie warunków , o których mowa w art. 22 ust.1 polega na zasobach
innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy , zamawiający, w celu oceny, czy
wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla naleŜytego
wykonania zamówienia oraz oceny , czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje
rzeczywisty dostęp do ich zasobów Ŝąda dokumentu z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu
trzeciego wyraŜający w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia wykonawcy, ubiegającemu się o
zamówienie odpowiedniego zasobu oraz wskazywać: a)jaki jest zakres dostępnych wykonawcy zasobów
innego podmiotu b)w jaki sposób zostaną wykorzystane zasoby innego podmiotu przez wykonawcę przy
wykonywaniu zamówienia c)jakiego charakteru stosunki będą łączyły wykonawcę z innym podmiotem d)
jaki jest zakres i w jakim okresie inny podmiot będzie brał udział przy wykonywaniu zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1.Zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na
warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do siwz. 2.Zamawiający dopuszcza
moŜliwość zmiany umowy z zakresie ilości i asortymentu dostarczanego towaru.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.dpskluzeka .pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: Dom Pomocy
Społecznej ul. Kluzeka 6 31-222 Kraków.
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IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.12.2014
godzina 08:00, miejsce: Dom Pomocy Społecznej ul. Kluzeka 6 31-222 Kraków administracja.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się uniewaŜnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi
środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
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