
Gdynia: Przetarg nieograniczony na sukcesywn ą dostaw ę artykułów 

spo żywczych  

Numer ogłoszenia: 14252 - 2013; data zamieszczenia:  10.01.2013 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

 
Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Centrum Aktywności Seniora , ul. 3 Maja 27-31, 81-364 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 

58 661 55 38, 663 50 82, faks 58 661 55 38. 

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.cas.gdynia.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM ÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę 

artykułów spożywczych. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  dostawy. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Przedmiotem zamówienia jest 

sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Centrum Aktywności Seniora w Gdyni. Realizacja 

przedmiotu zamówienia następować będzie w ramach sukcesywnych dostaw, na podstawie zamówień 

składanych Wykonawcy przez uprawnionego pracownika Zamawiającego. Szczegółowy wykaz towaru i jego 

ilości, zawarty jest w załączniku nr 1 do siwz stanowiącym Formularz Oferty. Produkty wymienione w 

pozycjach 36-42 Formularza cenowego będą zamówione jednorazowo przed Świętami Wielkanocnymi z 

dostawą w Wielki Czwartek do siedziby Centrum Aktywności Seniora, ul. 3 Maja 27-31 do godz. 12.00, zaś 

pozostałe produkty powinny być dostarczane zgodnie z dyspozycjami podanymi przy składaniu zamówień 

sukcesywnych do podległych Klubów Seniora pod n/w adresy: 1)KS Śródmieście ul. 3 Maja 27-31; 2)KS 

Orłowo ul. Orłowska 66; 3) KS Chylonia ul.Wawrzyniaka 4; 4)KS Witomino ul. Widna 8. Zamawiający 

zastrzega, że ilości towaru, wskazane w załączniku nr 1 są ilościami szacunkowymi, służącymi do 

skalkulowania ceny Oferty, porównania Ofert i wyboru najkorzystniejszej Oferty. Wykonawcy, z którym 

Zamawiający zawrze Umowę, nie przysługuje roszczenie o realizację Umowy w wielkościach podanych w zał. 

nr 1. Zakupy dokonane w trakcie obowiązywania Umowy mogą dla poszczególnych pozycji różnić się 

ilościowo od wartości podanych w Formularzu Oferty (zarówno mogą być większe, mniejsze lub nie wystąpić 

w ogóle), jednak łączna wartość Umowy nie przekroczy całkowitej wartości oferty wybranego Wykonawcy. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewyczerpania całości przedmiotu zamówienia bez żadnych 

roszczeń ze strony Wykonawcy. Zamawiający wymaga, aby okres przydatności do użytku zaoferowanych 

artykułów nie był krótszy niż 6 miesięcy od dnia dostawy.Wykonawca dostarczy przedmiot umowy pod 

wskazany przez Zamawiającego adres w ciągu 2 dni od dnia złożenia zamówienia. Dostawy dokonywane 

będą w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 -16.00. Wszelkie koszty dostawy i transportu 

ponosi Wykonawca. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zawarte są w istotnych postanowieniach 

umowy stanowiących zał. nr 5 do siwz.. 

II.1.4) Czy przewiduje si ę udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących:  nie. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 15.00.00.00-8. 
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II.1.6) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  nie. 

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 31.12.2013. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium:  Zamawiający nie wymaga wniesienia kwoty wadium. 

III.2) ZALICZKI  

Czy przewiduje si ę udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia : nie 

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

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  

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

nakładaj ą obowi ązek ich posiadania  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Działalność stanowiąca przedmiot zamówienia nie wymaga posiadania szczególnych uprawnień 

wynikających z przepisów prawa. 

III.3.2) Wiedza i do świadczenie  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Potwierdzone wykonaniem lub wykonywaniem w ostatnich 3 latach przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 2 dostaw o 

wartości kontraktu nie mniejszej niż 40.000 zł netto. Ocena spełniania warunków udziału w 

postępowaniu zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia, na podstawie analizy 

załączonych do oferty dokumentów potwierdzających spełnianie ww. warunków udziału w 

postępowaniu. Niespełnienie przez Wykonawcę chociażby jednego z warunków określonych 

podmiotowo skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z udziału w postępowaniu. 

III.3.3) Potencjał techniczny  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Zamawiający nie stawia w tym zakresie szczegółowych wymagań, poza złożeniem przez 

Wykonawcę stosownego oświadczenia w tym zakresie, o którym mowa w rozdziale 8 pkt 

8.1.1.Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły:spełnia - 

nie spełnia, na podstawie analizy załączonych do oferty dokumentów potwierdzających spełnianie 

ww. warunków udziału w postępowaniu. Niespełnienie przez Wykonawcę chociażby jednego z 

warunków określonych podmiotowo skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z udziału w 

postępowaniu. 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Zamawiający nie stawia w tym zakresie szczegółowych wymagań, poza złożeniem przez 

Wykonawcę stosownego oświadczenia w tym zakresie, o którym mowa w rozdziale 8 pkt 

8.1.1.Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły:spełnia - 

nie spełnia, na podstawie analizy załączonych do oferty dokumentów potwierdzających spełnianie 

ww. warunków udziału w postępowaniu. Niespełnienie przez Wykonawcę chociażby jednego z 

warunków określonych podmiotowo skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z udziału w 

postępowaniu. 

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  
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Zamawiający nie stawia w tym zakresie szczegółowych wymagań, poza złożeniem przez 

Wykonawcę stosownego oświadczenia w tym zakresie, o którym mowa w rozdziale 8 pkt 

8.1.1.Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły:spełnia - 

nie spełnia, na podstawie analizy załączonych do oferty dokumentów potwierdzających spełnianie 

ww. warunków udziału w postępowaniu. Niespełnienie przez Wykonawcę chociażby jednego z 

warunków określonych podmiotowo skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z udziału w 

postępowaniu. 

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 nawc ę warunków, o których mowa w art. 22 

ust. 1 ustawy, oprócz o świadczenia o spełnieniu warunków udziału w post ępowaniu, nale ży 

przedło żyć: 

� wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku 

wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert 

albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i 

odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały 

wykonane lub są wykonywane należycie  

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

należy przedło żyć: 

� oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  

� aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, 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, a w 

stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy  

� aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 

całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 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, że wykonawca nie zalega z 

opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 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 potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, 

przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla 

wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.  
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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 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  

� nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 

albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie 

wcześniej niż 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 niż 

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

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert  

III.7) Czy ogranicza si ę możliwo ść ubiegania si ę o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u 

których ponad 50 % pracowników stanowi ą osoby niepełnosprawne: nie 

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.2.2) Czy przeprowadzona b ędzie aukcja elektroniczna:  nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY  

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

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian  

Zamawiający dopuszcza możliwość zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w 

następującym zakresie: a)odstąpienia na wniosek Zamawiającego od realizacji części umowy i związana z 

tym zmiana wynagrodzenia;b)zmiany wynagrodzenia brutto w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku 

VAT,c)zmiany sposobu płatności lub terminów płatności wynikające z wszelkich zmian wprowadzanych do 

umowy, a także zmiany samoistne, o ile nie spowodują konieczności zapłaty odsetek lub wynagrodzenia w 

większej kwocie Wykonawcy; d)siły wyższej uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

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

zamówienia:  www.cas.gdynia.pl 

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Centrum Aktywności 

Seniora ul. 3 Maja 27-31, 81-364 Gdynia, sekretariat. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  18.01.2013 

godzina 11:00, miejsce: Centrum Akt 
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