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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:591136-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Żory: Różne produkty spożywcze
2019/S 241-591136

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Zakład Aktywności Zawodowej Zakład Produkcyjno-Usługowy „Wspólna Pasja”
Adres pocztowy: ul. Bażancia 40
Miejscowość: Żory
Kod NUTS: PL227
Kod pocztowy: 44-240
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Alan Klinger
E-mail: gastronomia@wspolnapasja.org 
Tel.:  +48 324358004-40
Faks:  +48 324358004-22
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zaz.zory.bip.net.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://zaz.zory.bip.net.pl/?c=222
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/286649
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne.
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/286649

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: zakład budżetowy

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: rehabilitacja zawodowa, społeczna i lecznicza osób niepełnosprawnych

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa artykułów spożywczych dla Zakładu Aktywności Zawodowej Zakładu Produkcyjno-Usługowego
„Wspólna Pasja” w Żorach.

mailto:gastronomia@wspolnapasja.org
www.zaz.zory.bip.net.pl
http://zaz.zory.bip.net.pl/?c=222
https://platformazakupowa.pl/transakcja/286649
https://platformazakupowa.pl/transakcja/286649
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II.1.2) Główny kod CPV
15800000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów spożywczych dla Zakładu Aktywności Zawodowej Zakładu
Produkcyjno-Usługowego „Wspólna Pasja” w Żorach, tj. dostawa mięsa i wędlin, drobiu świeżego, produktów
mlecznych, nabiału oraz tłuszczy spożywczych, mrożonek i ryb, produktów zbożowych, cukrów, bakalii i
słodyczy, przetworów warzywno-owocowych i konserwantów, przypraw, napojów i soków, pieczywa świeżego i
wyrobów cukierniczych, jaj świeżych oraz warzyw i owoców świeżych.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Mięso i wędliny
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
15119000
15131130

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL227
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Żory

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów spożywczych dla Zakładu Aktywności Zawodowej Zakładu
Produkcyjno-Usługowego „Wspólna Pasja” w Żorach, tj. dostawa mięsa i wędlin.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/03/2020
Koniec: 28/02/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
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Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Do oferty należy dołączyć:
1) jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ);
2) pełnomocnictwo, jeśli dotyczy;
3) oświadczenie Wykonawcy dotyczące obowiązku podatkowego;
4) wadium, jeżeli Wykonawca wnosi wadium w innej formie niż pieniężna;
5) wycena ofertowa (dla części, w zakresie której składana jest oferta).

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Drób świeży
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
15112100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL227
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Żory

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów spożywczych dla Zakładu Aktywności Zawodowej Zakładu
Produkcyjno-Usługowego „Wspólna Pasja” w Żorach, tj. drobiu świeżego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/03/2020
Koniec: 28/02/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Do oferty należy dołączyć:
1) jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ);
2) pełnomocnictwo, jeśli dotyczy;
3) oświadczenie Wykonawcy dotyczące obowiązku podatkowego;
4) wadium, jeżeli Wykonawca wnosi wadium w innej formie niż pieniężna;
5) wycena ofertowa (dla części, w zakresie której składana jest oferta).
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II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Produkty mleczne, nabiał oraz tłuszcze spożywcze
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
15500000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL227
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Żory

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów spożywczych dla Zakładu Aktywności Zawodowej Zakładu
Produkcyjno-Usługowego „Wspólna Pasja” w Żorach, tj. produktów mlecznych, nabiału oraz tłuszczy
spożywczych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/03/2020
Koniec: 28/02/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Do oferty należy dołączyć:
1) jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ);
2) pełnomocnictwo, jeśli dotyczy;
3) oświadczenie Wykonawcy dotyczące obowiązku podatkowego;
4) wadium, jeżeli Wykonawca wnosi wadium w innej formie niż pieniężna;
5) wycena ofertowa (dla części, w zakresie której składana jest oferta).

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Mrożonki i ryby
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
15221000
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15331170
15555100
15896000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL227
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Żory

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów spożywczych dla Zakładu Aktywności Zawodowej Zakładu
Produkcyjno-Usługowego „Wspólna Pasja” w Żorach, tj. mrożonek i ryb.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/03/2020
Koniec: 28/02/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Do oferty należy dołączyć:
1) jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ);
2) pełnomocnictwo, jeśli dotyczy;
3) oświadczenie Wykonawcy dotyczące obowiązku podatkowego;
4) wadium, jeżeli Wykonawca wnosi wadium w innej formie niż pieniężna;
5) wycena ofertowa (dla części, w zakresie której składana jest oferta).

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Produkty zbożowe, cukry, bakalie i słodycze
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
15613300
15890000
03212200
15332410
15860000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
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Kod NUTS: PL227
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Żory

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów spożywczych dla Zakładu Aktywności Zawodowej Zakładu
Produkcyjno-Usługowego „Wspólna Pasja” w Żorach, tj. produktów zbożowych, cukrów, bakalii i słodyczy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/03/2020
Koniec: 28/02/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Do oferty należy dołączyć:
1) jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ);
2) pełnomocnictwo, jeśli dotyczy;
3) oświadczenie Wykonawcy dotyczące obowiązku podatkowego;
4) wadium, jeżeli Wykonawca wnosi wadium w innej formie niż pieniężna;
5) wycena ofertowa (dla części, w zakresie której składana jest oferta).

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Przetwory warzywno-owocowe i konserwanty
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
15332200
15331400
15871000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL227
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Żory

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów spożywczych dla Zakładu Aktywności Zawodowej Zakładu
Produkcyjno-Usługowego „Wspólna Pasja” w Żorach, tj. przetworów warzywno-owocowych i konserwantów.
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II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/03/2020
Koniec: 28/02/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Do oferty należy dołączyć:
1) jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ);
2) pełnomocnictwo, jeśli dotyczy;
3) oświadczenie Wykonawcy dotyczące obowiązku podatkowego;
4) wadium, jeżeli Wykonawca wnosi wadium w innej formie niż pieniężna;
5) wycena ofertowa (dla części, w zakresie której składana jest oferta).

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Przyprawy
Część nr: 7

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
15871200

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL227
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Żory

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów spożywczych dla Zakładu Aktywności Zawodowej Zakładu
Produkcyjno-Usługowego „Wspólna Pasja” w Żorach, tj. przypraw.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/03/2020
Koniec: 28/02/2021
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Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Do oferty należy dołączyć:
1) jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ);
2) pełnomocnictwo, jeśli dotyczy;
3) oświadczenie Wykonawcy dotyczące obowiązku podatkowego;
4) wadium, jeżeli Wykonawca wnosi wadium w innej formie niż pieniężna;
5) wycena ofertowa (dla części, w zakresie której składana jest oferta).

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Napoje i soki
Część nr: 8

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
15980000
15981000
15321000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL227
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Żory

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów spożywczych dla Zakładu Aktywności Zawodowej Zakładu
Produkcyjno-Usługowego „Wspólna Pasja” w Żorach, tj. napojów i soków.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/03/2020
Koniec: 28/02/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie
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II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Do oferty należy dołączyć:
1) jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ);
2) pełnomocnictwo, jeśli dotyczy;
3) oświadczenie Wykonawcy dotyczące obowiązku podatkowego;
4) wadium, jeżeli Wykonawca wnosi wadium w innej formie niż pieniężna;
5) wycena ofertowa (dla części, w zakresie której składana jest oferta).

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pieczywo świeże i wyroby cukiernicze
Część nr: 9

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
15810000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL227
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Żory

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów spożywczych dla Zakładu Aktywności Zawodowej Zakładu
Produkcyjno-Usługowego „Wspólna Pasja” w Żorach, tj. pieczywa świeżego i wyrobów cukierniczych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/03/2020
Koniec: 28/02/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Do oferty należy dołączyć:
1) jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ);
2) pełnomocnictwo, jeśli dotyczy;
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3) oświadczenie Wykonawcy dotyczące obowiązku podatkowego;
4) wadium, jeżeli Wykonawca wnosi wadium w innej formie niż pieniężna;
5) wycena ofertowa (dla części, w zakresie której składana jest oferta).

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Jaja świeże
Część nr: 10

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
03142500

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL227
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Żory

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów spożywczych dla Zakładu Aktywności Zawodowej Zakładu
Produkcyjno-Usługowego „Wspólna Pasja” w Żorach, tj. jaj świeżych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/03/2020
Koniec: 28/02/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Do oferty należy dołączyć:
1) jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ);
2) pełnomocnictwo, jeśli dotyczy;
3) oświadczenie Wykonawcy dotyczące obowiązku podatkowego;
4) wadium, jeżeli Wykonawca wnosi wadium w innej formie niż pieniężna;
5) wycena ofertowa (dla części, w zakresie której składana jest oferta).

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Warzywa i owoce świeże
Część nr: 11
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II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
03220000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL227
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Żory

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów spożywczych dla Zakładu Aktywności Zawodowej Zakładu
Produkcyjno-Usługowego „Wspólna Pasja” w Żorach, tj. warzyw i owoców świeżych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/03/2020
Koniec: 28/02/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Do oferty należy dołączyć:
1) jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ);
2) pełnomocnictwo, jeśli dotyczy;
3) oświadczenie Wykonawcy dotyczące obowiązku podatkowego;
4) wadium, jeżeli Wykonawca wnosi wadium w innej formie niż pieniężna;
5) wycena ofertowa (dla części, w zakresie której składana jest oferta).

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie opisuje żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać
wsposób szczególny.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie opisuje żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać
wsposób szczególny.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
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Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie opisuje żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać
wsposób szczególny.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Umowa o wykonanie zamówienia zostanie zawarta stosownie do przedstawionych istotnych jej
warunków,zawartych w projekcie umowy.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 15/01/2020
Czas lokalny: 09:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 15/01/2020
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:
Zakład Aktywności Zawodowej Zakład Produkcyjno-Usługowy „Wspólna Pasja”, ul. Bażancia 40, 44 -240 Żory,
POLSKA I piętro, świetlica – za pomocą elektronicznej platformy zakupowej.
Termin związania ofertą – 60 dni od daty składania ofert.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert nastąpi za pomocą elektronicznej platformy zakupowej.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
Grudzień 2020 r.
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VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Z postęp. o udz. zam. Zam. wykluczy Wyk., w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o
których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 uPzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1–8 uPzp.
2. Zam. wezwie Wyk., którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyz., nie krótszym niż 10 dni,
terminie akt. na dzień złożenia ośw. lub dok. potw. okol., o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 uPzp, tj:
1) inf. z KRK w zakresie okr. w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 uPzp oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na
karę aresztu, w zakr. okr. przez Zam. na podst. art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 uPzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 m-
cy przed upł. term. skł. ofert albo wniosk. o dop. do udziału w postępowaniu;
2) zaśw. wł. naczelnika urzędu skarbowego potw., że Wyk. nie zalegania z opłacaniem podatków, wyst. nie
wcześniej niż 3 m-ce przed upł. term. skł. ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
lub innego dok. potw., że Wyk. zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat
tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegól. uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania dec. wł.
organu;
3) zaśw. wł. ter. jed. org. ZUS lub KRUS albo innego dok. potw., że Wyk. nie zalega z opłacaniem skł. na
ubezp. społ. lub zdr., wystawionego nie wcześniej niż 3 m-ce przed upł. term. skł. ofert albo wniosków o dop.
do udziału w postęp., lub innego dok. potw., że Wyk. zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie
spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegól. uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wyk. decyzji
właściwego organu;
4) odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia
na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 uPzp (w przypadku gdy Wyk. nie złoży ww. dokumentu, zostanie on pobrany
przez Zam. za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych);
5) ośw. Wyk. o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji adm. o
zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdr. albo – w przypadku
wydania takiego wyroku lub decyzji – dok. potwier. dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego poro. w sprawie spłat tych należności;
6) ośw. Wyk. o braku orz. wobec niego tytułem śr. zap. zakaz u ubieg. się o zam. publiczne;
7) ośw. Wyk. o braku wyd. prawomocnego wyroku sądu skazującego za wyk. na karę ograniczenia wolności lub
grzywny w zakresie określonym przez Zam. na pod. art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 uPzp;
8) ośw. Wyk. o braku wyd. wobec niego ostatecznej decyzji adm. o naruszeniu obow. wynikających z przepisów
prawa pracy, prawa ochrony środ. lub przepisów o zabezpieczeniu społ. w zakresie określonym przez Zam. na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 uPzp;
9) oświ. Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem pod. i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia
12.1.1991 r. o pod. i opłatach lok. (t.j. Dz.U. 2016 poz. 716).
3. Zam. nie przewiduje udzielić zam. o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 uPzp.
4. W odn. do dok. wym. pow. w sekcji VI.3 pkt 2 do wyk.mających siedzibę lub miejsce zam. poza teryt. RP lub
w odniesieniu do osoby mającej miejsce zam. poza teryt. RP stosuje się post. SIWZ 7D–7G.
5. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wyk. zobowiązany jest wnieść wadium oddzielnie dla
każdej części w wysokości:
— część 1 – 5 000,00 PLN,
— część 2 – 1 500,00 PLN,
— część 3 – 2 500,00 PLN,
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— część 4 – 2 000,00 PLN,
— część 5 – 1 000,00 PLN,
— część 6 – 1 300,00 PLN,
— część 7 – 600,00 PLN,
— część 8 – 500,00 PLN,
— część 9 – 1 100,00 PLN,
— część 10 – 400,00 PLN,
— część 11 – 2 200,00 PLN.
6. Okres, w którym oferent będzie związany z ofertą wynosi 2 m-ce (60 dni).

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1) Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp,
przysługują środki ochrony prawnej zgodnie z działem VI – rozdz. 1, 2, 3.
2) Odwołanie przysługuje wyłącznie od czynności wymienionych w art. 180 ust. 1 ustawy Pzp.
3) Zgodnie z art. 182 ustawy Pzp:
– ust. 1 pkt 1 odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie
drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia
jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
– ust. 2 pkt 1 odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie
przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi
się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa
lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8;
– ust. 3 pkt 1 – odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w przypadku zamówień,
których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
4) Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, odwołanie powinno wskazywać czynność lub
zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe
przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające
wniesienie odwołania. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl
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w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.
5) Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w
taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
6) Od orzeczenia Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu
Okręgowego w Gliwicach.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/12/2019

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl
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