
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.muzeumgornictwa.pl

Zabrze: Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych i napojów 

bezalkoholowych.

Numer ogłoszenia: 408094 - 2014; data zamieszczenia: 12.12.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu , ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze, woj. 

śląskie, tel. 32 630 30 91, faks 32 277 11 25.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeumgornictwa.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych i 

napojów bezalkoholowych..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest 

sukcesywna dostawa artykułów spożywczych oraz napojów bezalkoholowych. Zamawiający dopuszcza 

składanie ofert częściowych, zgodnie z poniższym podziałem: 1) Część I - artykuły spożywcze, 2) Część II 

- napoje bezalkoholowe. W SIWZ Zamawiający podaje maksymalne, przewidywane ilości zamawianych 

artykułów, które w trakcie realizacji zamówienia mogą ulec zmniejszeniu. Podane ilości służą wyłącznie 

porównani ofert w celu wyboru oferty najkorzystniejszej, tzn. że nie stanowią one ostatecznego rozmiaru 

zamówienia i nie mogą stanowić podstaw do zgłaszania roszczeń z tytułu niezrealizowanych dostaw albo 

podstaw do odmowy realizacji dostaw. Zamawiający nie będzie ponosił negatywnych skutków finansowych 

spowodowanych zmniejszeniem ilości i wartości dostaw. Każdy produkt winien być wyprodukowany i 

wprowadzony do obrotu zgodnie z normami systemu HACCP. 2. Wykonawca zamówienia zobowiązany 

będzie do: a) dokonywania dostaw na podstawie posiadanego zezwolenia-zaświadczenia o wpisie do 

rejestrów zakładów podlegających kontroli organów sprawujących bezpośredni nadzór nad zakładem w 

zakresie: prowadzenia działalności gospodarczej, w zakładach produkcyjnych lub wprowadzających do 
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obrotu środki spożywcze (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 29.05.2007 r. w sprawie wzorów 

dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do 

obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej - Dz. U. 2007 nr 106 

poz. 730), b) dokonywania dostaw wyłącznie artykułów-napojów świeżych, o aktualnym terminie 

przydatności do spożycia, minimum 2-3 (dwie-trzecie) gwarantowanego przez producenta terminu 

ważności, odpowiednio oznakowanych (oznaczona data minimalnej trwałości artykułu-napoju lub terminu 

przydatności do spożycia, zawartość netto, oznakowanie partii produkcji, dane identyfikacyjne producenta, 

c) dokonywania dostaw artykułów-napojów wyłącznie spełniających normy jakości produktów 

spożywczych, tj. zaświadczenie lub certyfikat potwierdzający wdrożenie zasad GMP, GHP oraz systemu 

HACCP w zakładzie Wykonawcy (Ustawa z dnia 25.08.2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, tj. z 

29.06.2010 r. Dz. U. nr 136 poz. 914), d) dokonywania dostaw artykułów-napojów spełniających prawem 

określone wymogi dla tych artykułów-napojów, w tym wymogi zdrowotne; materiał opakowaniowy winien 

być dopuszczony do kontaktu z żywnością; każdy produkt musi być dostarczony w oddzielnym pojemniku; 

produkty w puszkach winny być wyposażone w elementy do otwierania ręcznego, bez pomocy otwieracza 

mechanicznego; jakość dostarczanych produktów winna być zgodna z obowiązującymi przepisami oraz 

atestami dla produktów pierwszego gatunku-klasy, produkty oznakowane mają być zgodnie z 

wymaganiami Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 10.07.2007 r. w sprawie znakowania 

środków spożywczych (tj. z dn. 22.01.2014 r., Dz. U. z 2014 r. poz. 774), tzn. muszą zawierać: nazwę, 

wykaz i ilość składników lub kategorii składników, zawartość netto w opakowaniu, datę minimalnej trwałości 

lub termin przydatności do spożycia, warunki przechowywania, firmę i adres producenta lub przedsiębiorcy 

paczkującego środek spożywczy, nazwę i adres producenta, e) dokonywania dostaw na miejsce wskazane 

przez Zamawiającego, na terenie Zabrza, od poniedziałku do piątku do godz. 15:00, w terminie 24h od 

momentu złożenia zamówienia, f) dokonywania dostaw samochodem dostawczym dla którego wydano 

pozytywną decyzję zatwierdzającą środek transportu, potwierdzającą, że transport spełnia wymogi 

przewozu towarów i produktów spożywczych w oparciu o Ustawę z dnia 25.08.2006 r. o bezpieczeństwie 

żywności i żywienia, tj. z 29.06.2010 r. Dz. U. nr 136 poz. 914). 1. Wykonawca odpowiada za jakość 

zamówienia oraz za zgodność dostaw z dokumentacją przetargową. 2. Wykonawca dostarczy materiały 

promocyjne przeznaczone do prawidłowej ekspozycji i przechowywania dostarczanych artykułów-napojów, 

w bezpłatną dzierżawę, tj.: Część I. 1) 10 szt. ekspozytorów na słodycze, 2) 4 szt. koszy na chipsy, 3) 4 szt. 

stojaków na lizaki, 4) 2 szt. lodówek firmy Red Bull. Część II. 1) 2 szt - Lodówki Coca-coli 2) 10 szt -

parasolki w okresie letnim 3) Szklanki w zależności od zamowienia 3. Rozwiązania równoważne Ilekroć w 

specyfikacji, umowie, załącznikach, jest mowa o -produkcie, typie lub np.- należy przez to rozumieć 

produkt, typ, taki jak zaproponowany lub inny o standardzie i parametrach produktu nie gorszych niż 

zaproponowany. Wszystkie użyte w specyfikacji, umowie i załącznikach, nazwy handlowe, towarowe, itp, 

służą jedynie do określenia minimalnych parametrów produktu wskazanego w SIWZ, a nie są wskazaniem 

na producenta. Użyte wszelkie nazwy handlowe w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający traktuje 
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jako informację uściślającą, która została użyta wyłącznie w celu przybliżenia potrzeb Zamawiającego. 

Dopuszcza się użycie do realizacji przedmiotu zamówienia produktów równoważnych, w stosunku do ich 

jakości, docelowego przeznaczenia i spełnianych funkcji i walorów użytkowych. Przez jakość należy 

rozumieć zapewnienie minimalnych parametrów produktu wskazanego w SIWZ, umowie, i innych 

załącznikach. Wykonawca, który do wyceny przyjmie rozwiązania równoważne jest zobowiązany 

udowodnić równoważność przyjętych produktów. Gramatura oferowanego produktu równoważnego nie 

może być niższa niż gramatura produktu wskazanego w zestawieniu asortymentowo-ilościowym 

(odpowiednio Załącznik - D1 i-lub Załącznik D2). Zaoferowane produkty równoważne muszą posiadać te 

same walory organoleptyczne (smak, zapach, barwa, estetyka, konsystencja) oraz zawierać w swoim 

składzie te same surowce użyte do produkcji, co produkt określony przez Zamawiającego. W celu 

potwierdzenia, że oferowane rozwiązanie równoważne spełnia wymagania określone w SIWZ, wykonawca 

złoży Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia równoważnego w którym dla każdego 

produktu określi nazwę producenta, typ-nazwę oraz inne cechy produktu pozwalające na jednoznaczną 

identyfikację zaoferowanego produktu i potwierdzenie zgodności z opisem przedmiotu zamówienia. Nie 

złożenie takiego wykazu będzie równoznaczne z przyjęciem rozwiązań wskazanych w SIWZ, umowie i 

załącznikach..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-8, 15.80.00.00-6, 15.90.00.00-7, 15.50.00.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium.

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, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający żąda złożenia oświadczenia z art. 22 ust. 1 Pzp i jego weryfikacja zostanie 

przeprowadzona wg formuły: (spełnia)-(nie spełnia).

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
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Zamawiający żąda złożenia oświadczenia z art. 22 ust. 1 Pzp i jego weryfikacja zostanie 

przeprowadzona wg formuły: (spełnia)-(nie spełnia).

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający żąda złożenia oświadczenia z art. 22 ust. 1 Pzp i jego weryfikacja zostanie 

przeprowadzona wg formuły: (spełnia)-(nie spełnia).

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający żąda złożenia oświadczenia z art. 22 ust. 1 Pzp i jego weryfikacja zostanie 

przeprowadzona wg formuły: (spełnia)-(nie spełnia).

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający żąda złożenia oświadczenia z art. 22 ust. 1 Pzp i jego weryfikacja zostanie 

przeprowadzona wg formuły: (spełnia)-(nie spełnia).

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 należy przedłożyć:

� oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 

wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, 

należy przedłożyć:

� oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

� aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli 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 niż 

6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli 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, że:

� nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 

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

udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

� lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy 

kapitałowej; 

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: najniższa 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 przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień umowy przy wystąpieniu 

następujących warunków: a) jeżeli w czasie obowiązywania umowy nastąpi zmiana przepisów prawa 

podatkowego w zakresie stawki podatku VAT, Strony przy ustalaniu maksymalnej wartości wynagrodzenia 

Wykonawcy oraz ceny za zrealizowane po zmianie przepisów zamówienie jednostkowe, uwzględnią 

podatek VAT w nowej wysokości, której zastosowanie nie będzie skutkowało zmianą wartości brutto 

umowy; nie dotyczy to ceny za zamówienia zrealizowane przed zmianą przepisów prawa podatkowego; b) 

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w granicach określonych przepisem art. 144 ustawy 

Prawo zamówień publicznych, w sytuacjach, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy 

i mających charakter zmian nieistotnych tj. nie odnoszących się do warunków, które, gdyby zostały ujęte w 

ramach pierwotnej procedury udzielania zamówienia, umożliwiłyby wybór innej oferty niż ta, która została 

pierwotnie wybrana, c) zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy, d) w zakresie 

zmiany terminu, lecz bez zmiany cen i zakresu rzeczowego, e) w sytuacji zmiany przepisów prawa 

dotyczących jakości i składu artykułów-napojów oraz warunków dopuszczalności do spożycia artykułów-

napojów stanowiących przedmiot umowy; zmiana dotyczyć będzie wówczas parametrów zamawianych 

artykułów/napojów, f) zmian nazw, siedziby, numerów kont bankowych i innych danych identyfikacyjnych 

Stron umowy, g) zmian osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad przedmiotem umowy, 2. 
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Zamawiający dopuszcza ponadto zmianę umowy w przypadku: a) obniżenia cen w stosunku do cen 

ofertowych, dokonanego przez Wykonawcę, b) działania siły wyższej lub wystąpienia stanu wyższej 

konieczności, c) zmian organizacyjnych Zamawiającego powodujących , iż wykonanie zamówienia lub jego 

części staje się bezprzedmiotowe, zmian w zakresie sposobu wykonywania zadań lub zasad 

funkcjonowania Zamawiającego powodujących iż wykonanie zamówienia lub jego części staje się 

bezprzedmiotowe lub zaistniała konieczność modyfikacji przedmiotu zamówienia, d) omyłek pisarskich lub 

błędów rachunkowych mających na celu wyjaśnienie wątpliwości treści umowy, jeśli będzie ona budziła 

wątpliwości interpretacyjne między Stronami, e) jeżeli zmiany umowy, w tym zmiany sposobu płatności, 

wymagać będzie ochrona interesu Zamawiającego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia: www.muzeumgornictwa.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Muzeum Górnictwa 

Węglowego w Zabrzu Dział Zamówień Publicznych ul. Jodłowa 59, 41- 800 Zabrze Sekretariat pok. Nr 

1.02.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.12.2014 

godzina 10:00, miejsce: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu Dział Zamówień Publicznych ul. 

Jodłowa 59, 41- 800 Zabrze Sekretariat pok. Nr 1.02.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii 

Europejskiej: I. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 

zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji 

zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji 

zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do 

oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (Załącznik nr 2). II. 

Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia - w tym złożenia oświadczenia o spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu w imieniu i na rzecz Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia, albo reprezentowania w postępowaniu - w tym złożenia oświadczenia o spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu w imieniu i na rzecz Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia, i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. III. Zamawiający oceni 

spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu stwierdzeniem : (spełnia) lub (nie spełnia), 

w oparciu o wymagane oświadczenia, dokumenty i zawarte w nich informacje. Wykonawcy wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą dostarczyć dokumenty, potwierdzające, że łącznie spełniają 

warunki udziału w postępowaniu. IV. Oferta, musi zawierać: 1) Formularz oferty wraz z oświadczeniem o 
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spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (część A wg Spisu zawartości oferty) złożony w formie 

oryginału; 2) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (część B wg Spisu zawartości oferty) złożone 

w formie oryginału; 3) Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu 

wymienione w pkt 5.2. (5.2.1.; 5.2.2.) i 5.3 SIWZ (jeżeli dotyczy) , złożone w formie oryginału lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę; 4) Formularz rzeczowo-cenowy (część D wg 

Spisu zawartości oferty- odpowiednio Część I Załącznik D1; Część II Załącznik D2.); 5) Zobowiązanie 

podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby niezbędne do realizacji zamówienia (Załącznik nr 2); 6) 

oświadczenie o przynależności wraz z listą podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.) (załącznik nr C), V. Oferta Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi zawierać: 1) wspólny formularz oferty wraz z 

oświadczeniem o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (część A wg Spisu zawartości oferty), 

złożony w formie oryginału; 2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (część B wg Spisu 

zawartości oferty), złożone przez każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia -

złożone w formie oryginału; 3) dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu 

wymienione w pkt 5.2. (5.2.1.; 5.2.2.) i 5.3 SIWZ (jeżeli dotyczy). Dokumenty muszą być złożone w formie 

oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, przy czym: A) każdy z 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa dokumenty stanowiące Załączniki 

nr 1.1; wg Spisu zawartości oferty; 4) wspólny Formularz rzeczowo-cenowy (część D wg Spisu zawartości 

oferty- odpowiednio Część I Załącznik D1; Część II Załącznik D2.); 5) Zobowiązanie podmiotu 

udostępniającego Wykonawcy zasoby niezbędne do realizacji zamówienia (Załącznik nr 2); 6) 

oświadczenie o przynależności wraz z listą podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.) złożone w formie oryginału, przez każdego 

z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (załącznik nr C), VI . Oferta musi być 

podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, tj. : 1) osoby 

uprawnione zgodnie z aktualnym odpisem z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej lub 2) osoby posiadające ważne pełnomocnictwo, którego oryginał, lub kopię 

poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem, lub odpis albo wyciąg z dokumentu sporządzony 

przez notariusza -należy załączyć w ofercie: a) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) - jako Załącznik nr 1.2, W przypadku Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, jeśli Wykonawca 

korzysta z ich potencjału w zakresie wiedzy, doświadczenia, potencjału technicznego lub osobowego, 

kopie dokumentów dotyczących Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z 

oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. b) w przypadku wykonawców, którzy ubiegają się 

samodzielnie o udzielenie zamówienia - jako Załącznik nr 1.3 . VII. Zamawiający wyklucza z postępowania 
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o udzielenie zamówienia wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób 

zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku 

zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co 

zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych, jeżeli zamawiający 

przewidział taką możliwość wykluczenia wykonawcy w ogłoszeniu o zamówieniu, w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia lub w zaproszeniu do negocjacji. Zamawiający nie wyklucza z postępowania o 

udzielenie zamówienia wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i 

kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w 

przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał 

się do ich naprawienia. VIII. Przed podpisaniem umowy wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w 

formie spółki cywilnej przedkładają Zamawiającemu umowę spółki. IX. Wykonawcy ubiegający się wspólnie 

o udzielenie zamówienia publicznego przedkładają Zamawiającemu przed zawarciem umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, pełnomocnictwo do jej zawarcia oraz umowę regulującą współpracę tych 

Wykonawców. X. Jeśli Zamawiający dopuścił możliwość powierzenia wykonania części zamówienia 

podwykonawcom przed podpisaniem umowy Wykonawca przekazuje Zamawiającemu listę 

podwykonawców na piśmie. XI. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, zgodnie z 

poniższym podziałem: 1.1. W zakresie części I - dostawa artykułów spożywczych, zgodnie z zakresem 

wskazanym w załączniku nr D1. 1.2. W zakresie części II - dostawa napojów bezalkoholowych , zgodnie z 

zakresem wskazanym w załączniku nr D 2. XII. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolnie wybraną przez 

siebie jedną lub dwie części. XII. Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających, o których 

mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 Pzp do 20 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na 

rozszerzeniu dostawy zgodnie z przedmiotem zamówienia podstawowego..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu 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

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych i napojów bezalkoholowych. Część I 

- artykuły spożywcze,.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest 

sukcesywna dostawa artykułów spożywczych. 1) Część I - artykuły spożywcze, W SIWZ Zamawiający 

podaje maksymalne, przewidywane ilości zamawianych artykułów, które w trakcie realizacji 

zamówienia mogą ulec zmniejszeniu. Podane ilości służą wyłącznie porównani ofert w celu wyboru 

oferty najkorzystniejszej, tzn. że nie stanowią one ostatecznego rozmiaru zamówienia i nie mogą 

stanowić podstaw do zgłaszania roszczeń z tytułu niezrealizowanych dostaw albo podstaw do 
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odmowy realizacji dostaw. Zamawiający nie będzie ponosił negatywnych skutków finansowych 

spowodowanych zmniejszeniem ilości i wartości dostaw. Każdy produkt winien być wyprodukowany i 

wprowadzony do obrotu zgodnie z normami systemu HACCP. 2. Wykonawca zamówienia 

zobowiązany będzie do: a) dokonywania dostaw na podstawie posiadanego zezwolenia-

zaświadczenia o wpisie do rejestrów zakładów podlegających kontroli organów sprawujących 

bezpośredni nadzór nad zakładem w zakresie: prowadzenia działalności gospodarczej, w zakładach 

produkcyjnych lub wprowadzających do obrotu środki spożywcze (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 

dn. 29.05.2007 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów 

produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli 

Państwowej Inspekcji Sanitarnej - Dz. U. 2007 nr 106 poz. 730), b) dokonywania dostaw wyłącznie 

artykułów świeżych, o aktualnym terminie przydatności do spożycia, minimum 2-3 (dwie-trzecie) 

gwarantowanego przez producenta terminu ważności, odpowiednio oznakowanych (oznaczona data 

minimalnej trwałości artykułu lub terminu przydatności do spożycia, zawartość netto, oznakowanie 

partii produkcji, dane identyfikacyjne producenta, c) dokonywania dostaw artykułów wyłącznie 

spełniających normy jakości produktów spożywczych, tj. zaświadczenie lub certyfikat potwierdzający 

wdrożenie zasad GMP, GHP oraz systemu HACCP w zakładzie Wykonawcy (Ustawa z dnia 

25.08.2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, tj. z 29.06.2010 r. Dz. U. nr 136 poz. 914), d) 

dokonywania dostaw artykułów spełniających prawem określone wymogi dla tych artykułów, w tym 

wymogi zdrowotne; materiał opakowaniowy winien być dopuszczony do kontaktu z żywnością; każdy 

produkt musi być dostarczony w oddzielnym pojemniku; produkty w puszkach winny być wyposażone 

w elementy do otwierania ręcznego, bez pomocy otwieracza mechanicznego; jakość dostarczanych 

produktów winna być zgodna z obowiązującymi przepisami oraz atestami dla produktów pierwszego 

gatunku-klasy, produkty oznakowane mają być zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 10.07.2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (tj. z dn. 

22.01.2014 r., Dz. U. z 2014 r. poz. 774), tzn. muszą zawierać: nazwę, wykaz i ilość składników lub 

kategorii składników, zawartość netto w opakowaniu, datę minimalnej trwałości lub termin 

przydatności do spożycia, warunki przechowywania, firmę i adres producenta lub przedsiębiorcy 

paczkującego środek spożywczy, nazwę i adres producenta, e) dokonywania dostaw na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego, na terenie Zabrza, od poniedziałku do piątku do godz. 15:00, w 

terminie 24h od momentu złożenia zamówienia, f) dokonywania dostaw samochodem dostawczym dla 

którego wydano pozytywną decyzję zatwierdzającą środek transportu, potwierdzającą, że transport 

spełnia wymogi przewozu towarów i produktów spożywczych w oparciu o Ustawę z dnia 25.08.2006 r. 

o bezpieczeństwie żywności i żywienia, tj. z 29.06.2010 r. Dz. U. nr 136 poz. 914). 1. Wykonawca 

odpowiada za jakość zamówienia oraz za zgodność dostaw z dokumentacją przetargową. 2. 

Wykonawca dostarczy materiały promocyjne przeznaczone do prawidłowej ekspozycji i 

przechowywania dostarczanych artykułów, w bezpłatną dzierżawę, tj.: Część I. 1) 10 szt. 
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ekspozytorów na słodycze, 2) 4 szt. koszy na chipsy, 3) 4 szt. stojaków na lizaki, 4) 2 szt. lodówek 

firmy Red Bull. 3.3. Rozwiązania równoważne Ilekroć w specyfikacji, umowie, załącznikach, jest mowa 

o -produkcie, typie lub np. - należy przez to rozumieć produkt, typ, taki jak zaproponowany lub inny o 

standardzie i parametrach produktu nie gorszych niż zaproponowany. Wszystkie użyte w specyfikacji, 

umowie i załącznikach, nazwy handlowe, towarowe, itp, służą jedynie do określenia minimalnych 

parametrów produktu wskazanego w SIWZ, a nie są wskazaniem na producenta. Użyte wszelkie 

nazwy handlowe w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający traktuje jako informację uściślającą, 

która została użyta wyłącznie w celu przybliżenia potrzeb Zamawiającego. Dopuszcza się użycie do 

realizacji przedmiotu zamówienia produktów równoważnych, w stosunku do ich jakości, docelowego 

przeznaczenia i spełnianych funkcji i walorów użytkowych. Przez jakość należy rozumieć zapewnienie 

minimalnych parametrów produktu wskazanego w SIWZ, umowie, i innych załącznikach. Wykonawca, 

który do wyceny przyjmie rozwiązania równoważne jest zobowiązany udowodnić równoważność 

przyjętych produktów. Gramatura oferowanego produktu równoważnego nie może być niższa niż 

gramatura produktu wskazanego w zestawieniu asortymentowo-ilościowym Załącznik - D1. 

Zaoferowane produkty równoważne muszą posiadać te same walory organoleptyczne (smak, zapach, 

barwa, estetyka, konsystencja) oraz zawierać w swoim składzie te same surowce użyte do produkcji, 

co produkt określony przez Zamawiającego. W celu potwierdzenia, że oferowane rozwiązanie 

równoważne spełnia wymagania określone w SIWZ, wykonawca złoży Szczegółowy opis 

oferowanego przedmiotu zamówienia równoważnego w którym dla każdego produktu określi nazwę 

producenta, typ-nazwę oraz inne cechy produktu pozwalające na jednoznaczną identyfikację 

zaoferowanego produktu i potwierdzenie zgodności z opisem przedmiotu zamówienia. Nie złożenie 

takiego wykazu będzie równoznaczne z przyjęciem rozwiązań wskazanych w SIWZ, umowie i 

załącznikach..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-8, 15.80.00.00-6.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2015. 

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych i napojów bezalkoholowych. Część II 

- napoje bezalkoholowe..

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest 

sukcesywna dostawa napojów bezalkoholowych. 2) Część II - napoje bezalkoholowe. W SIWZ 

Zamawiający podaje maksymalne, przewidywane ilości zamawianych artykułów, które w trakcie 

realizacji zamówienia mogą ulec zmniejszeniu. Podane ilości służą wyłącznie porównani ofert w celu 

wyboru oferty najkorzystniejszej, tzn. że nie stanowią one ostatecznego rozmiaru zamówienia i nie 

mogą stanowić podstaw do zgłaszania roszczeń z tytułu niezrealizowanych dostaw albo podstaw do 

odmowy realizacji dostaw. Zamawiający nie będzie ponosił negatywnych skutków finansowych 
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spowodowanych zmniejszeniem ilości i wartości dostaw. Każdy produkt winien być wyprodukowany i 

wprowadzony do obrotu zgodnie z normami systemu HACCP. 3.2. Wykonawca zamówienia 

zobowiązany będzie do: a) dokonywania dostaw na podstawie posiadanego zezwolenia-

zaświadczenia o wpisie do rejestrów zakładów podlegających kontroli organów sprawujących 

bezpośredni nadzór nad zakładem w zakresie: prowadzenia działalności gospodarczej, w zakładach 

produkcyjnych lub wprowadzających do obrotu środki spożywcze (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 

dn. 29.05.2007 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów 

produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli 

Państwowej Inspekcji Sanitarnej - Dz. U. 2007 nr 106 poz. 730), b) dokonywania dostaw wyłącznie 

napojów świeżych, o aktualnym terminie przydatności do spożycia, minimum 2-3 (wdie-trzecie) 

gwarantowanego przez producenta terminu ważności, odpowiednio oznakowanych (oznaczona data 

minimalnej trwałości napoju lub terminu przydatności do spożycia, zawartość netto, oznakowanie partii 

produkcji, dane identyfikacyjne producenta, c) dokonywania dostaw napojów wyłącznie spełniających 

normy jakości produktów spożywczych, tj. zaświadczenie lub certyfikat potwierdzający wdrożenie 

zasad GMP, GHP oraz systemu HACCP w zakładzie Wykonawcy (Ustawa z dnia 25.08.2006 r. o 

bezpieczeństwie żywności i żywienia, tj. z 29.06.2010 r. Dz. U. nr 136 poz. 914), d) dokonywania 

dostaw napojów spełniających prawem określone wymogi dla tych napojów, w tym wymogi zdrowotne; 

materiał opakowaniowy winien być dopuszczony do kontaktu z żywnością; każdy produkt musi być 

dostarczony w oddzielnym pojemniku; produkty w puszkach winny być wyposażone w elementy do 

otwierania ręcznego, bez pomocy otwieracza mechanicznego; jakość dostarczanych produktów winna 

być zgodna z obowiązującymi przepisami oraz atestami dla produktów pierwszego gatunku-klasy, 

produkty oznakowane mają być zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi z dn. 10.07.2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (tj. z dn. 22.01.2014 r., 

Dz. U. z 2014 r. poz. 774), tzn. muszą zawierać: nazwę, wykaz i ilość składników lub kategorii 

składników, zawartość netto w opakowaniu, datę minimalnej trwałości lub termin przydatności do 

spożycia, warunki przechowywania, firmę i adres producenta lub przedsiębiorcy paczkującego środek 

spożywczy, nazwę i adres producenta, e) dokonywania dostaw na miejsce wskazane przez 

Zamawiającego, na terenie Zabrza, od poniedziałku do piątku do godz. 15:00, w terminie 24h od 

momentu złożenia zamówienia, f) dokonywania dostaw samochodem dostawczym dla którego 

wydano pozytywną decyzję zatwierdzającą środek transportu, potwierdzającą, że transport spełnia 

wymogi przewozu towarów i produktów spożywczych w oparciu o Ustawę z dnia 25.08.2006 r. o 

bezpieczeństwie żywności i żywienia, tj. z 29.06.2010 r. Dz. U. nr 136 poz. 914). 1. Wykonawca 

odpowiada za jakość zamówienia oraz za zgodność dostaw z dokumentacją przetargową. 2. 

Wykonawca dostarczy materiały promocyjne przeznaczone do prawidłowej ekspozycji i 

przechowywania dostarczanych napojów, w bezpłatną dzierżawę, tj.: Część II. 1) 2 szt - Lodówki 

Coca-coli 2) 10 szt - parasolki w okresie letnim 3) Szklanki w zależności od zamowienia 3. 
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Rozwiązania równoważne Ilekroć w specyfikacji, umowie, załącznikach, jest mowa o -produkcie, typie 

lub np., należy przez to rozumieć produkt, typ, taki jak zaproponowany lub inny o standardzie i 

parametrach produktu nie gorszych niż zaproponowany. Wszystkie użyte w specyfikacji, umowie i 

załącznikach, nazwy handlowe, towarowe, itp, służą jedynie do określenia minimalnych parametrów 

produktu wskazanego w SIWZ, a nie są wskazaniem na producenta. Użyte wszelkie nazwy handlowe 

w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający traktuje jako informację uściślającą, która została użyta 

wyłącznie w celu przybliżenia potrzeb Zamawiającego. Dopuszcza się użycie do realizacji przedmiotu 

zamówienia produktów równoważnych, w stosunku do ich jakości, docelowego przeznaczenia i 

spełnianych funkcji i walorów użytkowych. Przez jakość należy rozumieć zapewnienie minimalnych 

parametrów produktu wskazanego w SIWZ, umowie, i innych załącznikach. Wykonawca, który do 

wyceny przyjmie rozwiązania równoważne jest zobowiązany udowodnić równoważność przyjętych 

produktów. Gramatura oferowanego produktu równoważnego nie może być niższa niż gramatura 

produktu wskazanego w zestawieniu asortymentowo-ilościowym Załącznik D2. Zaoferowane produkty 

równoważne muszą posiadać te same walory organoleptyczne (smak, zapach, barwa, estetyka, 

konsystencja) oraz zawierać w swoim składzie te same surowce użyte do produkcji, co produkt 

określony przez Zamawiającego. W celu potwierdzenia, że oferowane rozwiązanie równoważne 

spełnia wymagania określone w SIWZ, wykonawca złoży Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu 

zamówienia równoważnego w którym dla każdego produktu określi nazwę producenta, typ-nazwę 

oraz inne cechy produktu pozwalające na jednoznaczną identyfikację zaoferowanego produktu i 

potwierdzenie zgodności z opisem przedmiotu zamówienia. Nie złożenie takiego wykazu będzie 

równoznaczne z przyjęciem rozwiązań wskazanych w SIWZ, umowie i załącznikach..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.90.00.00-7, 15.50.00.00-3.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2015. 

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 
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