
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
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Katowice: Dostawy artykułów Ŝywno ściowych w postaci mi ęsa

drobiowego oraz wołowego i wieprzowego do Szkoły po licji w

Katowicach w 2014 r.

Numer ogłoszenia: 238895 - 2013; data zamieszczenia : 13.11.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Szkoła Policji w Katowicach , ul. Gen. Jankego 276, 40-684 Katowice, woj. śląskie, tel.

032 6069440, 6069441, faks 032 6069249, 6069279.

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.katowice.szkolapolicji.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Inny: Państwowa jednostka organizacyjna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Dostawy artykułów Ŝywnościowych w postaci mięsa

drobiowego oraz wołowego i wieprzowego do Szkoły policji w Katowicach w 2014 r..

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  1. Przedmiotem zamówienia są

dostawy artykułów Ŝywnościowych do Szkoły Policji w Katowicach: Część I - mięso drobiowe Część II - mięso

wołowe i wieprzowe Szczegółowy wykaz asortymentu będącego przedmiotem zamówienia oraz opis wymagań

Zamawiającego zawierają załączniki nr 1 i 2 Specyfikacja Asortymentowo-Ilościowo-Wartościowa Specyfikacji

Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ. 2. Wykonawca dostarcza zamówiony towar kaŜdorazowo

własnym transportem, na swój koszt i ryzyko. 3. Maksymalne szacunkowe ilości zamawianych asortymentów

zostały określone w Specyfikacji Asortymentowo-Ilościowo-Wartościowej dostaw artykułów Ŝywnościowych w

postaci mięsa drobiowego oraz wołowego i wieprzowego do Szkoły Policji w Katowicach w 2014 r. stanowiącej

załączniki nr 1 i 2 do SIWZ. 4. Podane w Specyfikacji Asortymentowo-Ilościowo-Wartościowej dostaw artykułów

Ŝywnościowych w postaci mięsa drobiowego oraz wołowego i wieprzowego do Szkoły Policji w Katowicach w

2014 r. oraz maksymalne ilości zamawianych asortymentów są wielkościami szacunkowymi i ich wskazanie nie

zobowiązuje Zamawiającego do zakupu asortymentów w podanych ilościach. 5. Warunki realizacji dostaw

artykułów Ŝywnościowych w postaci mięsa drobiowego oraz wołowego i wieprzowego do Szkoły Policji w

Katowicach w 2014 r. określone zostały w ogólnych warunkach umowy, stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ..
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II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 15.11.21.00-7, 15.11.21.20-3, 15.11.30.00-3, 15.11.10.00-9,

15.41.21.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty cz ęściowej:  tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty wariantowej:  nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 31.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:  Zamawiający nie Ŝąda wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIA NIA

TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je Ŝeli przepisy prawa

nakładaj ą obowi ązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą brać Wykonawcy, którzy posiadają

uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli przepisy prawa nakładają

obowiązek ich posiadania. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeŜeli Wykonawca spełniają

wymagania określone w Ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie Ŝywności i Ŝywienia (Dz.

U. 2010 Nr 136, poz. 914 ze zm.), w szczególności podlegają stałemu nadzorowi właściwych władz.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana metodą warunku spełnienia -

nie spełnienia, w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia opisane w § 7 SIWZ.

III.3.2) Wiedza i do świadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą brać Wykonawcy, którzy posiadają

niezbędną wiedzę i doświadczenie. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeŜeli Wykonawca

przedstawi wykaz dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i

doświadczenia wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a

jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości,

daty i miejsca wykonania. Zgodnie z art. 26 ust. 2b Wykonawca moŜe polegać na wiedzy i

doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach

finansowych innych podmiotów, niezaleŜnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków.

Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iŜ będzie dysponował

zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania
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z nich przy wykonaniu zamówienia Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie

dokonywana metodą warunku spełnienia - nie spełnienia, w oparciu o wymagane dokumenty i

oświadczenia opisane w § 7 SIWZ.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą brać Wykonawcy, którzy dysponują

odpowiednim potencjałem technicznym. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeŜeli Wykonawca

dysponuje, co najmniej jednym środkiem transportu spełniającym warunki określone w rozdziale IV

Załącznika nr II do rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29

kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spoŜywczych (Dz. U. UE. L. z 30 kwietnia 2004 r. nr

139.1). oraz dysponują dokumentami potwierdzającymi. Zgodnie z art. 26 ust. 2b Wykonawca moŜe

polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania

zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezaleŜnie od charakteru prawnego

łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić

Zamawiającemu, iŜ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w

szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do

dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Ocena

spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana metodą warunku spełnienia - nie

spełnienia, w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia opisane w § 7 SIWZ.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą brać Wykonawcy, którzy dysponują

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeŜeli

Wykonawca dysponuje, co najmniej jedną osobą lub osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

spełniającymi wymagania określone w Ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu

zakaŜeń i chorób zakaźnych u ludzi ( tekst jednolity : Dz.U. 2013, poz. 947). Zgodnie z art. 26 ust. 2b

Wykonawca moŜe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do

wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezaleŜnie od charakteru

prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić

Zamawiającemu, iŜ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w

szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do

dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Ocena

spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana metodą warunku spełnienia - nie

spełnienia, w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia opisane w § 7 SIWZ.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą brać Wykonawcy, którzy znajdują się

w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Zgodnie z art. 26 ust. 2b
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Wykonawca moŜe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do

wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezaleŜnie od charakteru

prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić

Zamawiającemu, iŜ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w

szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do

dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Ocena

spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana metodą warunku spełnienia - nie

spełnienia, w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia opisane w § 7 SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 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 wyko nawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1

ustawy, oprócz o świadczenia o spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu nale Ŝy przedło Ŝyć:

potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli przepisy

prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ wykonywanych, głównych

dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu,  a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest  krótszy -  w  tym

okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy

lub  usługi  zostały  wykonane,  oraz załączeniem dowodów,  czy  zostały  wykonane lub  są  wykonywane

naleŜycie;

wykaz narzędzi,  wyposaŜenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót

budowlanych w  celu wykonania  zamówienia  wraz z  informacją  o  podstawie  do  dysponowania  tymi

zasobami;

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za

świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat

ich kwalifikacji zawodowych,  doświadczenia i  wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia,  a

takŜe zakresu wykonywanych przez nie czynności,  oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi

osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale Ŝy

przedło Ŝyć:

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
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upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

albo składania ofert;

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,  Ŝe wykonawca nie

zalega  z  opłacaniem  podatków,  lub  zaświadczenie,  Ŝe  uzyskał  przewidziane  prawem  zwolnienie,

odroczenie  lub  rozłoŜenie  na  raty  zaległych  płatności  lub  wstrzymanie  w  całości  wykonania  decyzji

właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualne  zaświadczenie  właściwego  oddziału Zakładu Ubezpieczeń  Społecznych lub  Kasy  Rolniczego

Ubezpieczenia  Społecznego  potwierdzające,  Ŝe  wykonawca  nie  zalega  z  opłacaniem  składek  na

ubezpieczenia  zdrowotne i  społeczne,  lub  potwierdzenie,  Ŝe uzyskał  przewidziane prawem zwolnienie,

odroczenie  lub  rozłoŜenie  na  raty  zaległych  płatności  lub  wstrzymanie  w  całości  wykonania  decyzji

właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące 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 siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypos politej Polskiej,

przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma  siedzib ę lub miejsce zamieszkania potwierdzaj ący,

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;

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo Ŝe uzyskał

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w

całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w  postępowaniu o udzielenie zamówienia albo

składania ofert;

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy

przed  upływem terminu składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału w  postępowaniu o  udzielenie

zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotycz ące przynale Ŝności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów naleŜących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
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ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, Ŝe nie naleŜy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJ ĄCYCH, śE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB

ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJ Ą OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, Ŝe oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi od powiadaj ą określonym

wymaganiom nale Ŝy przedło Ŝyć:

inne dokumenty

Referencje potwierdzające naleŜyte wykonanie przedmiotowych dostaw

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.2.2)

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: tak, adres strony, na której będzie prowadzona: www.uzp.gov.pl

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na podstawie

której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian

Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia określone zostały w ogólnych warunkach umowy

stanowiących załącznik nr 3 do SIWZ. Przyjęcie tych warunków stanowi jeden z podstawowych warunków

określonych przez Zamawiającego, zaś ich treść nie podlega negocjacjom.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.katowice.szkolapolicji.gov.pl

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo Ŝna uzyska ć pod adresem:  SZKOŁA POLICJI W

KATOWICACH, ul. Gen. Jankego 276, 40-684 KATOWICE, Sekretariat Wydziału Finansów, pokój Nr D-026.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  28.11.2013

godzina 10:00, miejsce: SZKOŁA POLICJI W KATOWICACH, ul. Gen. Jankego 276, 40-684 KATOWICE,

Sekretariat Wydziału Finansów, pokój Nr D-04.

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa Ŝnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodz ących z bud Ŝetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi

środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym

Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie
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ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr:  1 NAZWA:  Dostawy mięsa drobiowego.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Dostawy mięsa drobiowego.

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 15.11.21.00-7, 15.11.21.20-3.

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Zakończenie: 31.12.2014.

4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.

CZĘŚĆ Nr:  2 NAZWA:  Dostawy mięsa wołowego i wieprzowego.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Dostawy mięsa wołowego i

wieprzowego.

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 15.11.30.00-3, 15.11.10.00-9, 15.41.21.00-0.

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Zakończenie: 31.12.2014.

4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.
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