
FORMULARZ ZP-400

 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 X   Zamieszczenie obowiązkowe
       Zamieszczenie nieobowiązkowe

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

 X Zamówienia publicznego
     Zawarcia umowy ramowej
    Ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA I ADRES

Nazwa: 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach 
Adres pocztowy: 
ul. 3 Maja 36b 
Miejscowość: Kod pocztowy: Województwo: 
Czerwionka-Leszczyny 44-230 śląskie 
Telefon: Fax: 
0-32 431 20 39; 431 11 66  
Adres strony internetowej zamawiającego: www.czerwionka-leszczyny.com.pl
 
Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu 
zakupów: 
 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Przygotowanie i dostawa jednodaniowych, gorących posiłków do punktów wydawania 
posiłków w dzielnicach Czerwionka i Leszczyny dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Czerwionce - Leszczynach 

II.1.2) Rodzaj zamówienia

 Roboty budowlane               Dostawy                X  Usługi
 



   
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

a) Zadanie I - przygotowanie i dostawa jednodaniowych, gorących posiłków do punktu 
wydawania posiłków w dzielnicy Czerwionka:
  
- szacunkowa ilość posiłków: około 70 posiłków dziennie, 
- dokładna ilość posiłków na kolejny tydzień będzie przekazywana telefonicznie w każdy piątek
 do godziny 12.00. 
- posiłki muszą być dostarczane codziennie od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni 
   ustawowo wolnych od pracy, 
- posiłki muszą być dostarczone w godzinach: pomiędzy 12.50 a 13.00 w termosach  
  gwarantujących wymaganą temperaturę posiłków oraz spełniających wymagania norm i przepisów 
   regulujących warunki transportu i tymczasowego przechowywania gorących posiłków, 
-  posiłki muszą być wydawane w godzinach od 13.00 do 14.00
-   odbiór termosów jest obowiązkiem  Wykonawcy i musi następować w godzinach pomiędzy:
    14.00 a 14.15, 
- rozładunek i transport termosów w każdym przypadku jest zawsze obowiązkiem Wykonawcy, 
- posiłki muszą być zgodne z załącznikiem nr 2 do SIWZ i mogą się powtarzać co 10 dni roboczych 
   co 14 dni kalendarzowych,
-  wraz z posiłkami Wykonawca musi dostarczyć jednorazowe naczynia i sztućce w ilościach         
   umożliwiających spożycie posiłków przez świadczeniobiorców
 obowiązkiem Wykonawcy jest również sukcesywny odbiór zużytych naczyń, sztućców, opakowań 
   i innych odpadów z punktu wydawania posiłków, 
- obowiązkiem Wykonawcy jest również zapewnienie personelu - co najmniej dwie osoby, 
   o wymaganych uprawnieniach  zgodnie z obowiązującymi przepisami 
   i normami, celem wydawania posiłków i zapewnienia bezpośredniej obsługi korzystających 
   z punktu wydawania posiłków, 
- dokładny adres punktu wydawania posiłków w dzielnicy Czerwionka: 44-230 Czerwionka-
   Leszczyny Ochotnicza Straż Pożarna ul. Rynek 6, 
- w razie potrzeby wykonawca zobowiązuje się dostarczać posiłki w inne wskazane przez
    Zamawiającego miejsce na terenie Gminy i Miasta Czerwionka -Leszczyny
-  obowiązkiem Wykonawcy jest odbiór z siedziby Zamawiającego w każdy poniedziałek nowego
    tygodnia imiennych list z nazwiskami klientów korzystających z posiłków i dostarczenie ich do
     w/w punktu w dzielnicy Czerwionka
 b) Zadanie II - przygotowanie i dostawa jednodaniowych, gorących posiłków do punktu 
wydawania posiłków w dzielnicy Leszczyny: 
-  szacunkowa ilość posiłków: około 60 posiłków dziennie,
-  dokładna ilość posiłków  na kolejny tydzień będzie przekazywana telefonicznie w każdy piątek
    do godziny 12.00.
-  posiłki muszą być dostarczane codziennie od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo
    wolnych od pracy, 
-  posiłki muszą być dostarczone w godzinach: pomiędzy 13.20 a 13.30 w termosach
    gwarantujących   wymaganą temperaturę posiłków oraz spełniających wymagania norm
    i przepisów regulujących warunki transportu i tymczasowego przechowywania gorących
    posiłków, 
-  posiłki muszą być wydawane od godziny 13.30 do 14.30 
-  odbiór termosów jest obowiązkiem   Wykonawcy i musi następować w godzinach pomiędzy:
    14.30 a 14.45,
-   rozładunek i transport termosów w każdym przypadku jest zawsze obowiązkiem Wykonawcy,
-   posiłki muszą być zgodne z załącznikiem nr 2 do SIWZ i mogą się powtarzać co 10 dni - co 14
    dni kalendarzowych, 



-  wraz z posiłkami Wykonawca musi dostarczyć jednorazowe naczynia i sztućce w ilościach
    umożliwiających spożycie posiłków przez świadczeniobiorców,
-  obowiązkiem Wykonawcy jest również sukcesywny odbiór zużytych naczyń, sztućców,
    opakowań i innych odpadów z punktu wydawania posiłków, 
-  obowiązkiem Wykonawcy jest również zapewnienie personelu - co najmniej dwie osoby, 
   o wymaganych uprawnieniach i upoważnieniach zgodnie z obowiązującymi przepisami 
    i normami, celem wydawania posiłków i zapewnienia bezpośredniej obsługi korzystających
    z punktu wydawania posiłków, 
-  obowiązkiem Wykonawcy jest odbiór z siedziby Zamawiającego w każdy poniedziałek nowego
     tygodnia imiennych list z nazwiskami klientów korzystających z posiłków i dostarczenie ich 
     do   w/w punktu w dzielnicy Leszczyny 
-  dokładny adres punktu wydawania posiłków w dzielnicy  Leszczyny: 44-238 Czerwionka-
    Leszczyny ul. Brzozowa 1. 

II.1.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

 Słownik główny 
Glówny przedmiot:  15.89.42.00-3 
Dodatkowe przedmioty  

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej

    Tak,  ilość części: 1   X  Nie 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

 Tak                                X Nie 

II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA

Data zakończenia 31/12/2008 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium:

Zamawiający nie żąda od wykonawców wniesienia wadium 

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu (z uwzględnieniem ich znaczenia, jeżeli dotyczy) 
oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 
ustawy prawo zamówień publicznych tj: 
1) posiadają uprawnienia do wykonywania przedmiotowej działalności lub czynności, 
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami
     zdolnymi do wykonania zamówienia, 



3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2
     ustawy prawo zamówień publicznych. Ocena spełnienia w/w warunków nastąpi w oparciu 
o oświadczenia lub dokumenty złożone przez Wykonawców, wymienione w p-kcie 7 specyfikacji, 
zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia z zastrzeżeniem art. 26 ustawy - Prawo zamówień 
publicznych. 

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Do formularza oferty - zał. Nr 9 - jako dokumenty uzupełniające należyt dołączyć poniższe 
oświadczenia lub dokumenty: 
1) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
    działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia 
    do ewidencji działalności gospodarczej - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
     upływem terminu składania ofert, 
2) oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 i 2 
     i spełnianiu warunków wynikających z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo
     zamówień publicznych z późniejszymi zmianami (tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 164 poz.
    1163 z. późn. zm) - wg wzoru zał. Nr 4, 
3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału
     ZUS lub KRUS potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem
     podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne 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 ofert, 
4) wykaz wykonanych ważniejszych usług, jakie Wykonawca wykonał w okresie ostatnich trzech 
    lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówień publicznych, a jeżeli okres
     prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowadających swoim rodzajem 
     i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu,
     dat wykonania i odbiorców wraz z załączonymi dokumentami potwierdzającymi, że te usługi
      zostały wykonane należycie - wg wzoru zał. Nr 11 Zamawiający zastrzega sobie, że należy
      wykazać się wykonaniem w okresie jak wyżej minimum jednym zadaniem odpowiadającym
      przedmiotowi zamówienia o wartości nie mniejszej niż 55.000,-zł brutto. Zamawiający
      wyklucza z postępowania, a oferta zostanie uznana za odrzuconą, tych Wykonawców, którzy
      nie wykażą się wymaganym zadaniem. Wykazane zadanie musi być poparte pozytywnymi
     referencjami lub innymi dokumentami, wystawionymi przez Zamawiającego, które muszą
     potwierdzić, że usługa została wykonana należycie. W przypadku oferty składanej wspólnie
     (przez konsorcjum) do oferty powinny zostać załączone dokumenty wskazane w punkcie 7 ppkt
      1,2,3 przygotowane odrębnie w odniesieniu do każdego z członków ( konsorcjum).
       Niespełnienie powyższych wymagań spowoduje wykluczenie Wykonawcy (konsorcjum).
       Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
       Polskiej składają dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia wykonawczego do ustawy
       Prawo zamówień publicznych w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
       zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane
      (rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. Dz.U. Nr 87, poz. 605).
      Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski,
      poświadczonym przez Wykonawcę. 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA



  X Przetarg nieograniczony
      Przetarg ograniczony
      Negocjacje z ogłoszeniem
     Dialog konkurencyjny

IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału
             w postępowaniu:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert

Najniższa cena 

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna

 Tak                        X  Nie 

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona: 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia :

www.czerwionka-leszczyny.com.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

Ośrodek Pomocy Społecznej ul. 3 Maja 36b 44-230 Czerwionka-Leszczyny 

IV.3.2)  Opis  potrzeb  i  wymagań  zamawiającego  określonych  w  sposób  umożliwiający 
przygotowanie  się  wykonawców  do  udziału  w  dialogu  konkurencyjnym  lub  informacja  
o sposobie uzyskania tego opisu:

IV.3.3)  Informacja  o  wysokości  nagród  dla  wykonawców,  którzy  podczas  dialogu 
konkurencyjnego  przedstawili  rozwiązania  stanowiące  podstawę  do  składania  ofert,  jeżeli 
zamawiający przewiduje nagrody:

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

Data: 14/12/2007   Godzina: 11:00



Miejsce:

Ośrodek Pomocy Społecznej ul. 3 Maja 36b 44-230 Czerwionka-Leszczyny 

IV.3.5) Termin związania ofertą:

okres w dniach: 30 

IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków 
Unii Europejskiej:

 


