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Informacje o ogłoszeniu
Data publikacji ogłoszenia
20-03-2019

Termin składania ofert
28-03-2019

Numer ogłoszenia
1174265

Status ogłoszenia
Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona
Do części - Skrócony opis przedmiotu zamówienia (*wymagane) dodaje się
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych – 2 części. Za część należy rozumieć „zadanie”.
Wykonawca może złożyć ofertę na wybrane przez siebie jedno zadanie albo dowolną ilość zadań.
W trakcie badania i oceny ofert Zamawiający będzie rozpatrywał każde zadanie oddzielnie.
Za ofertę częściową uważa się ofertę złożoną na pełny asortyment dla danego zadania.

Miejsce i sposób składania ofert
Oznaczone i zabezpieczone oferty należy przesłać na adres: Żłobek Miejski, ul.Sokolska 26, 40-866
Katowice lub złożyć pod w/w adresem w Dyrekcji Administracji Żłobka Miejskiego w godzinach 8-14.
Złożona oferta zostanie zarejestrowana (numer kolejny, data i godzina zgłoszenia)
Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej papierowej.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Małgorzata Rembacz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
32 4962957

Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Rodzaj zamówienia-dostawa
Tryb udzielenia zamówienia: zasada konkurencyjności
Przedmiotem zamówienia jest dostawa żywności do Oddziałów Żłobka Miejskiego na terenie miasta
Katowice tj.
1) Oddział nr 1-ul. Ligonia 43,
2) Oddział nr 2-ul. Szeptyckiego 1,
3) Oddział nr 3-ul. Ordona 3a,
4) Oddział nr 4-ul. Bytomska 8a,
5) Oddział nr 5-ul. Tysiąclecia 45,
6) Oddział nr 6-ul. Uniwersytecka 15,
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7) Oddział nr 7-ul. Grzegorzka 2
8) Oddział nr 8-ul. Zadole 24 a,
9) Oddział nr 9-ul. Marcinkowskiego 13
10) Oddział nr 10-ul. Wojciecha 23A
11) Oddział nr 11-ul. Ciesielska 1
12) *Oddział nr 12-ul.Boya Żeleńskiego 30
13) *Oddział nr 13-ul. Krzywoustego 9
Zadanie nr 3 Dostawa mięsa i produktów mięsnych
Zadanie nr 6 Dostawa pieczywa

Kategoria ogłoszenia
Dostawy

Podkategoria ogłoszenia
Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: śląskie Powiat: Katowice Miejscowość: KATOWICE

Opis przedmiotu zamówienia
Cel zamówienia
Zaspokojenie potrzeb żywieniowych dzieci zgodnie z Ustawą o opiece nad dziećmi do lat 3 w Oddziałach
Żłobka Miejskiego na terenie miasta Katowice tj.
1) Oddział nr 1-ul. Ligonia 43,
2) Oddział nr 2-ul. Szeptyckiego 1,
3) Oddział nr 3-ul. Ordona 3a,
4) Oddział nr 4-ul. Bytomska 8a,
5) Oddział nr 5-ul. Tysiąclecia 45,
6) Oddział nr 6-ul. Uniwersytecka 15,
7) Oddział nr 7-ul. Grzegorzka 2
8) Oddział nr 8-ul. Zadole 24 a,
9) Oddział nr 9-ul. Marcinkowskiego 13
10) Oddział nr 10-ul. Wojciecha 23A
11) Oddział nr 11-ul. Ciesielska 1
12) *Oddział nr 12-ul.Boya Żeleńskiego 30
13) *Oddział nr 13-ul. Krzywoustego 9
Nr zadania Przedmiot zamówienia
Zadanie nr 3 Dostawa mięsa i produktów mięsnych
Zadanie nr 6 Dostawa pieczywa

Przedmiot zamówienia
L.P. NAZWA TOWARU
1 polędwica sopocka - wieprzowina - polędwiczka wieprzowa (mięso świeże, nie mrożone)
2 drób - filet z piersi indyka b/s (mięso świeże, nie mrożone)
3 drób - filet z piersi kurczaka b/s (mięso świeże, nie mrożone)
4 wędlina drobiowa - zawartości mięsa min. 85% ( filet z indyka, szynka drobiowa, kurczak gotowany, pierś
z indyka gotowana) plasterkowane lub w kawałku.
5 wędlina wieprzowa chuda o zawartości mięsa min. 85% - (szynka gotowana, polędwica wieprzowa –
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plasterkowana lub w kawałku)
6 schab bez kości - (mięso świeże, nie mrożone)
L.P. NAZWA TOWARU
1 chleb bezglutenowy (krojony) - z mieszanki mąk bezglutenowych, opracowany specjalnie dla osób nie
tolerujących glutenu, pakowany w atmosferze ochronnej. Opakowanie powinno spełniać wszystkie normy
sanitarne wymagane przez PZH
2 pieczywo – chleb pszenny Graham (krojony) -pieczywo z mąki pszennej z całego ziarna, bez środków
konserwujących i polepszaczy. Opakowanie powinno spełniać wszystkie normy sanitarne wymagane przez
PZH
3 pieczywo - chleb zwykły pszenno-żytni (krojony) na naturalnym zakwasie z dodatkiem drożdży, wody i
soli.
4 chleb kukurydziany (krojony)-mąka pszenna, mąka kukurydziana,mąka ryżowa,woda,drożdże,sól.
5 pieczywo - chleb razowy (krojony) wypiekany na naturalnym zakwasie żytnim z maki żytniej
pełnoziarnistej z dodatkiem mąki pszennej
6 chleb pszenny krojony pakowany w folię - z mąki pszennej, na naturalnym zakwasie żytnim, bez
konserwantów i polepszaczy. Opakowanie powinno spełniać wszystkie normy sanitarne wymagane przez
PZH
7 bułka pszenna (baton) - pieczywo pszenne z dodatkiem mąki żytniej i cukru o delikatnym, domowym
smaku. Produkowana bez użycia emulgatorów i substancji konserwujących.
8 pieczywo-chałka (krojona) - mąka pszenna,tłuszcz,cukier, woda, drożdże,sól.

Kod CPV
15000000-8

Nazwa kodu CPV
Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

Dodatkowe przedmioty zamówienia
Zadanie 3 tj. Dostawa mięsa i produktów mięsnych
15100000-9 Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne
15110000-2 Mięso
15113000-3 Wieprzowina
15112000-6 Drób
Zadanie 6 tj. Dostawa pieczywa
15811000-6 Pieczywo
15811100-7 Chleb

Harmonogram realizacji zamówienia
Dostawa zamówień będzie realizowana sukcesywnie według faktycznych potrzeb każdego Oddziału Żłobka
na podstawie tzw. zamówień złożonych przez przedstawiciela Zamawiającego z dwudniowym
wyprzedzeniem do godziny 10:00.
HARMONOGRAM DOSTAW ŻYWNOŚCI DO ODDZIAŁÓW
ŻŁOBKA MIEJSKIEGO W KATOWICACH
• ZADANIE III – PONIEDZIAŁEK, ŚRODA, PIĄTEK 6.00 – 10:00
• ZADANIE VI – PONIEDZIAŁEK, ŚRODA, PIĄTEK 6.00 – 7.30
Istnieje możliwość wcześniejszego dostarczenia żywności (INNY DZIEŃ) po uzgodnieniu z Kierownikiem
Oddziału

Załączniki
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SIWZ
Protokół reklamacyjny
Oświadczenie o grupie
Oświadczenie
Wykaz dostaw
Oświadczenie 3.1
Oświadczenie 3
Projekt Umowy
Formularz ofertowy
Wykaz osób
Zadanie nr 6
Zadanie nr 3

Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień

Potencjał techniczny
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają
określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w
postępowaniu
dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym
zakresie
3) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum jedną dostawę:
1) Dostawa mięsa i produktów mięsnych o łącznej wartości minimum 52.000,00 zł brutto – zadanie nr 3
2) Dostawa pieczywa o łącznej wartości minimum 25.000,00 zł. brutto – zadanie nr 6
które zostały wykonane lub są wykonywane należycie – suma brutto wartości wszystkich wskazanych
dostaw w danym zadaniu musi odpowiadać co najmniej wartości określonej na to zadanie (kwoty jak
powyżej).
Wykonawca jest zobowiązany wykazać dostawy odrębnie na każde zadanie (jeśli go to dotyczy tj. jeśli
składa ofertę na więcej niż jedno zadanie), wykazana wartość musi dotyczyć zrealizowanych faktycznie
dostaw mimo, iż np. wartość realizowanego kontraktu jest wyższa lub jest dalej realizowana.

Warunki zmiany umowy
Istotne postanowienia umowy oraz możliwość dokonania zmian zawiera projekt umowy stanowiący
załącznik do SIWZ.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Do oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć
aktualne na dzień składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oświadczenie
stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:
a) nie podlega wykluczeniu z postępowania,
b) spełnia warunki udziału w postępowaniu
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Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w
art. 86 ust. 5 ustawy Pzp., przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze
złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Propozycja treści
oświadczenia zostanie zamieszczona na stronie internetowej, na której podane będą informacje z otwarcia
ofert.
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona
najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia
oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.
.Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń lub
dokumentów:
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
a) wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, 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 referencie 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 w postępowaniu.
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu
1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
2) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy
oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości w formie zgodniej z art. 45 ust. 6 ustawy
Pzp tj.:szczegółowy opis wpłaty wadium w pkt 14 SIWZ.

Zamówienia uzupełniające
ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE ZAMÓWIEŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH.

Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Przy wyborze i ocenianiu ofert uznanych za ważne Zamawiający będzie się kierował następującym
kryteriami:
Kryterium Waga [%] Liczba punktów Sposób oceny wg wzoru
Łączna cena ofertowa brutto 60% 60 Cena najtańszej oferty
C = ----------------------------------------- x 60pkt
Cena badanej oferty
Czas oczekiwania na zamówienie pilne, w szczególnych przypadkach wynikających z potrzeb
Zamawiającego 40% 40
Liczba punktów za czas oczekiwania na zamówienie pilne, w szczególnych przypadkach wynikających z
potrzeb Zamawiającego w badanej ofercie
P = ----------------------------------------------------------------- x 40 pkt
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Maksymalna liczba punktów za czas oczekiwania na zamówienie pilne, w szczególnych przypadkach
wynikających z potrzeb Zamawiającego spośród badanych ofert
RAZEM 100% 100 ¬¬¬¬¬────────────────────
Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:
L=C+P
gdzie:
L – całkowita liczba punktów,
C – punkty uzyskane w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto”,
P – punkty uzyskane w kryterium „czas oczekiwania na zamówienie pilne, w szczególnych przypadkach
wynikających z potrzeb Zamawiającego”.
Ocena punktowa w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto” dokonana zostanie na podstawie łącznej ceny
ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru opisanego w tabeli
powyżej.
Ocena punktowa w kryterium „czas oczekiwania na zamówienie pilne, w szczególnych przypadkach
wynikających z potrzeb Zamawiającego” dokonana zostanie na podstawie zamówień pilnych w
szczególnych przypadkach wynikających z potrzeb Zamawiającego. Tj. Zamawiający przewiduje możliwość
składania zamówień pilnych, które Wykonawca zobowiązuje się wykonać w danym dniu roboczym. Czas
oczekiwania do 5 godzin od momentu telefonicznego zgłoszenia zamówienia.
Ocena ofert w oparciu o kryterium „CZAS” oczekiwania na zamówienie pilne klasyfikuje się następująco:
1) do 1 godziny od momentu telefonicznego zgłoszenia zamówienia -40 pkt;
2) do 2 godziny od momentu telefonicznego zgłoszenia zamówienia -30 pkt;
3) do 3 godzin od momentu telefonicznego zgłoszenia zamówienia -20 pkt;
4) do 4 godziny od momentu telefonicznego zgłoszenia zamówienia -10 pkt;
5) do 5 godziny od momentu telefonicznego zgłoszenia zamówienia-0 pkt
Zamawiający przewiduje możliwość składania zamówień pilnych, które Wykonawca zobowiązuje się
wykonać w danym dniu roboczym.
Definicja dnia roboczego – dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
Ocena ofert w oparciu o kryterium czas oczekiwania na zamówienie pilne, w szczególnych przypadkach
wynikających z potrzeby Zamawiającego:
Kryterium to rozpatrywane będzie na podstawie zadeklarowanego przez Wykonawcę w Formularzu Oferty
czasu oczekiwania na zamówienie pilne.
Najkrótszy możliwy czas oczekiwania na zamówienie pilne to do 1 godziny od momentu telefonicznego
zgłoszenia zamówienia.
Najdłuższy możliwy czas oczekiwania na zamówienie pilne to 5 godzin od momentu telefonicznego
zgłoszenia zamówienia.
Jeżeli Wykonawca nie poda (nie wpisze) w Formularzu Oferty czasu oczekiwania na zamówienie pilne,
Zamawiający przyjmie do oceny maksymalny możliwy czas oczekiwania na zamówienie pilne (czyli 5
godziny), a przypadku wyboru oferty Wykonawcy czas ten zostanie uwzględniony w umowie.
W przypadku podania przez Wykonawcę w formularzu oferty czasu oczekiwania na zamówienie pilne
dłuższego niż 4 godziny od momentu telefonicznego zgłoszenia zamówienia, oferta Wykonawcy zostanie
odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy Pzp
Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
KATOWICE - MIASTO NA PRAWACH POWIATU
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Adres
Młyńska 4
40-098 Katowice
śląskie , Katowice

Numer telefonu
32 2593513

Fax
32 2593425

NIP
6340010147

Tytuł projektu
Żłobek szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców - etap II

Numer projektu
RPSL.08.01.03-24-0789/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy
Nierozstrzygnięte – Brak ofert
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