RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
im. Dr Tytusa Chałubińskiego
26-610 Radom, ul. Lekarska 4
Dział Zamówień Publicznych, Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia
www.przetargi.rszs.radom.regiony.pl; zampubl@rszs.regiony.pl
NIP: 796-00-12-187
tel.: (48) 361-52-85, 361-52-84
REGON: 000315086
fax.: (48) 361-52-13
Znak sprawy: RSS/ZPFSiZ/P-18/…./2015
Radom, dnia 2015.03.20
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
PRZETARG NIEOGRANICZONY
o wartości poniżej 207.000 Euro
(tablica ogłoszeń, strona internetowa)
Na zakup i dostawę drobiu, wędlin drobiowych oraz mrożonek warzywnych i rybnych dla
potrzeb Działu Żywienia Radomskiego Szpitala Specjalistycznego.
Zamawiający:
1. Radomski Szpital Specjalistyczny

2.
3.
4.
5.

26-610 Radom, ul. Lekarska 4, woj. mazowieckie
tel. + 48 48 361-52-85, 361-52-13
e-mail: zampubl@rszs.regiony.pl;
Adres do korespondencji:
Dział Zamówień Publicznych Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia
26-610 Radom, ul. Lekarska 4 /Budynek Przychodni Specjalistycznych i Dyrekcji
III piętro pok. 308 lub 309/
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych - ilość części: 2
Główny przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych:

Nazwa części
Część nr 1 – Drób i wędliny drobiowe

Kody CPV główne i uzupełniające
Kod główny: 15112000-6 Drób, 15114000-0
Podroby, 15131135-0 Wędliny drobiowe

Część nr 2 - Mrożonki warzywne i rybne

Kod główny: 15331170-9 Warzywa mrożone,
15896000-5 Produkty głęboko mrożone,
15221000-3 Ryby mrożone, 15241200-1 Śledź
przetworzony lub konserwowany

6. Krótki opis przedmiotu zamówienia: zakup i dostawa drobiu, wędlin drobiowych oraz mrożonek
warzywnych i rybnych dla potrzeb Działu Żywienia Radomskiego Szpitala Specjalistycznego.
Część nr 1 - Drób i wędliny drobiowe
Część nr 2 - Mrożonki warzywne i rybne
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7. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego przy ul.
Lekarskiej 4 w Radomiu (III piętro pok. 308 lub 309 – Dział Zamówień Publicznych Funduszy
Strukturalnych i Zaopatrzenia).
Udostępniona jest również na stronie internetowej Szpitala:

http://przetargi.rszs.radom.regiony.pl/
8. Miejsce realizacji: Magazyn Żywnościowy RSzS ul. Tochtermana 1
9. Termin wykonania zamówienia: sukcesywnie przez okres 2 lat od daty zawarcia umowy.
10. Wymagania dotyczące wadium: Wadium nie jest wymagane.
11. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW:
a) Warunki podmiotowe:
1. Warunkiem udziału w niniejszym postępowaniu jest spełnienie warunków udziału
w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy pzp.
2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w związku z brakiem podstaw
do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy prawo
zamówień publicznych.
b) Warunki przedmiotowe: nie dotyczy
Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły
„spełnia – nie spełnia” na podstawie załączonych do oferty oświadczeń i dokumentów.
11.2 W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia
oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt. 12
11.3. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału
w postępowaniu na dzień otwarcia ofert na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń
i dokumentów według metody „ spełnia/nie spełnia”
11.4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni wykazać, że warunek
określony w pkt. 11. lit a) pkt. 1 winni spełniać łącznie zaś warunek określony w pkt. 11.1. lit a) pkt 2
winien spełnić każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (składających ofertę
wspólną).
11.5 Zamawiający NIE ogranicza możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla
wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.
12. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MUSZĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU
POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU:
12.1) W zakresie wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.
1 ustawy należy przedłożyć:
12.1.1) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – według wzoru załączonego do
SIWZ.
12.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego wykonawcy w okolicznościach o których mowa w art.24 ust.1 ustawy należy przedłożyć:
12.2.1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - według wzoru załączonego do SIWZ
12.2.2) 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 składnia ofert
12.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych:
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Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
przedkłada:
12.3.1.) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy pzp:
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
b) 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 ofert.
12.4. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej:
- listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24, ust. 2, pkt. 5
albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej – wzór stanowi załącznik nr 5 do

formularza oferty.
12.5. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym
przez Zamawiającego należy przedłożyć:
12.5.1) wypełnioną specyfikację techniczną zgodnie z oferowaną częścią.
12.5.2) Inne dokumenty: nie dotyczy.
12.6. Inne dokumenty, które należy dołączyć do oferty:
12.6.1) pełnomocnictwo – w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie
12.6.2) formularz oferty
12.6.3) formularz cenowy - zgodnie z oferowana częścią
12.7.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:
12.7.1) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
zobowiązania,
12.7.2) zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w
sprawie zamówienia,
12.7.3) pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub innej czynności prawnej, mieć formę pisemną; fakt
ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów,
12.7.4) pełnomocnictwo składa się w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie,
12.7.5) jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (konsorcjum) zostanie
wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający może przed zawarciem umowy żądać przedstawienia w
określonym terminie umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
13. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
L.p.
Kryterium
Znaczenie procentowe
Maksymalna ilość
kryterium
punktów, jakie może
otrzymać oferta
za dane kryterium
1.
Cena
95 %
95 pkt
2.

Warunki płatności

5%

5 pkt

14. Miejsce i termin otwarcia i składania ofert:
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego Radomski Szpital Specjalistyczny mieszczącej się
w Radomiu (26-610) przy ul. Lekarskiej 4 w pokoju nr 308 lub 309 (III piętro – Dział Zamówień
Publicznych, Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia). Termin składania ofert upływa dnia
2015.03.30
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o godzinie. 14:00
.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 2015.03.30
o godzinie 14:30
, w pokoju nr 411 – IV piętro
Sala Konferencyjna.
15. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
16. Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:
Marzena Barwicka – Kierownik Działu Zamówień Publicznych Funduszy Strukturalnych
i Zaopatrzenia, tel. 48 361-52-85
17. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
18. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
19. Wybór najkorzystniejszej oferty odbędzie się bez zastosowania aukcji elektronicznej.
20. Zamawiający dopuszcza następujące zmiany do umowy:
a) ceny jednostkowe netto mogą ulec zmianie po upływie roku obowiązywania umowy
o wskaźnik inflacji ogłoszony przez GUS za ostatni kwartał przed upływem roku obowiązywania umowy,
b) w przypadku zmiany stawki podatku VAT wprowadzonej przepisami prawa - od dnia wejścia w życie
danego aktu prawnego,
c) przedmiotem zmian treści umowy mogą być również zmiany adresowe stron umowy,
d) Odbiorca zastrzega sobie prawo zakupu mniejszej ilości poszczególnego asortymentu w stosunku do
ilości określonych w przedmiocie zamówienia. Zmniejszenie ilości asortymentu nie może przekroczyć
10% ilości określonej przez Odbiorcę w przedmiocie zamówienia.
21. Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze: płatność za dostarczony towar
w terminie (min. 30 dni) od daty wystawienia faktury lub rachunku.
22. Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: dnia 2015.03.20 pod nr
63246-2015

Andrzej Pawluczyk
......................................................
(podpis osoby uprawnionej)

Sporządził; Rafał Lesisz
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