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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:300232-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Różne produkty spożywcze
2018/S 132-300232

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Centrum Usług Logistycznych
ul. Słoneczna 37
Warszawa
00–789
Polska
Tel.:  +48 226013973
E-mail: zamowienia_publiczne@cul.com.pl 
Faks:  +48 226013362
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: www.cul.com.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://cul.com.pl/pages/zamowienia-publiczne
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Instytucja Gospodarki Budżetowej, jednostka sektora finansów publicznych

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Zadania publiczne z zakresu logistyki

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

II.1.1) Nazwa:
Sukcesywna dostawa artykułów ogólnospożywczych dla obiektów Centrum Usług Logistycznych przez okres 12
miesięcy, 6 części,
Numer referencyjny: 7/WA/PN/2018

II.1.2) Główny kod CPV
15800000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

mailto:zamowienia_publiczne@cul.com.pl
www.cul.com.pl
http://cul.com.pl/pages/zamowienia-publiczne
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II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów ogólnospożywczych dla obiektów Centrum
Usług Logistycznych przez okres 12 miesięcy, 6 części, z podziałem wg. lokalizacji.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 581 952.72 PLN

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:
Swinoujście
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
15800000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów ogólnospożywczych dla obiektów Centrum
Usług Logistycznych przez okres 12 miesięcy, 6 części, z podziałem wg. lokalizacji.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: czas dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 79 089.19 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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: tak
Opis opcji:
Zamawiający informuje, iż przewiduje skorzystanie w trakcie realizacji zamówienia z prawa opcji, o którym
mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp. Prawo opcji dotyczy każdej części.
Informacje ogólne:
1) Rzeczowy zakres zamówienia nazywanego umownie „podstawowym” został określony w Opisie przedmiotu
zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ oraz w załączniku nr 1 do formularza oferty osobno dla każdej
części.
2) Zamawiający zakłada możliwość zwiększenia ilości zamawianych artykułów o 30 % w stosunku do ilości
określonej w załączniku nr 1 do formularza oferty dla każdej części osobno.
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3) Dostawy objęte prawem opcji będą realizowane w terminie realizacji umowy.
4) Artykuły objęte prawem opcji będą dostarczane pod adresy wskazane w OPZ.
5) Przesłanki uprawniające do skorzystania z prawa opcji:
Konieczność zapewnienia posiłków większej liczbie gości i osób korzystających z usług świadczonych przez
Zamawiającego.
Organizacja nieprzewidzianych wydarzeń i konferencji a także obsługa bufetów lub ośrodków realizowana na
zlecenie podmiotów zewnętrznych.
6) Realizacja zakresu zamówienia objętego opcją nie powoduje zmiany umowy.
7) Warunkiem uruchomienia zamówienia objętego opcją jest złożenie przez Zamawiającego pisemnego
oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego zakresie (np.
wystawienie pisemnego zlecenia na zakres dostaw objętych opcją), przy czym Wykonawca jest zobowiązany do
jego wykonania.
8) Opcja ma charakter fakultatywny, co oznacza, iż w razie nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa
opcji, Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o wykonanie tego zakresu zamówienia. Brak złożenia przez
Zamawiającego oświadczenia wyraźnie wyrażającego jego wolę w tym zakresie, powoduje, że Wykonawca
zwolniony jest z wykonania zamówienia opcjonalnego.
9) Podstawą do ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy za dostawy zlecone w ramach opcji będą ceny
jednostkowe wskazane w formularzu cenowym oferty oraz rzeczywiste ilości dostaw zrealizowanych w ramach
opcji.

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
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
2. Dopuszcza się możliwość wykonania zamówienia przez podwykonawców. Wykonawca zobowiązany jest do
wskazania w ofercie części zamówienia powierzonej podwykonawcom.
3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
4. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej, w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Międzyzdroje
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
15800000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów ogólnospożywczych dla obiektów Centrum
Usług Logistycznych przez okres 12 miesięcy, 6 części, z podziałem wg. lokalizacji.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: czas dostawy / Waga: 40
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Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 219 822.71 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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: tak
Opis opcji:
Zamawiający informuje, iż przewiduje skorzystanie w trakcie realizacji zamówienia z prawa opcji, o którym
mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp. Prawo opcji dotyczy każdej części.
Informacje ogólne:
1) Rzeczowy zakres zamówienia nazywanego umownie „podstawowym” został określony w Opisie przedmiotu
zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ oraz w załączniku nr 1 do formularza oferty osobno dla każdej
części.
2) Zamawiający zakłada możliwość zwiększenia ilości zamawianych artykułów o 30 % w stosunku do ilości
określonej w załączniku nr 1 do formularza oferty dla każdej części osobno.
3) Dostawy objęte prawem opcji będą realizowane w terminie realizacji umowy.
4) Artykuły objęte prawem opcji będą dostarczane pod adresy wskazane w OPZ.
5) Przesłanki uprawniające do skorzystania z prawa opcji:
Konieczność zapewnienia posiłków większej liczbie gości i osób korzystających z usług świadczonych przez
Zamawiającego.
Organizacja nieprzewidzianych wydarzeń i konferencji a także obsługa bufetów lub ośrodków realizowana na
zlecenie podmiotów zewnętrznych.
6) Realizacja zakresu zamówienia objętego opcją nie powoduje zmiany umowy.
7) Warunkiem uruchomienia zamówienia objętego opcją jest złożenie przez Zamawiającego pisemnego
oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego zakresie (np.
wystawienie pisemnego zlecenia na zakres dostaw objętych opcją), przy czym Wykonawca jest zobowiązany do
jego wykonania.
8) Opcja ma charakter fakultatywny, co oznacza, iż w razie nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa
opcji, Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o wykonanie tego zakresu zamówienia. Brak złożenia przez
Zamawiającego oświadczenia wyraźnie wyrażającego jego wolę w tym zakresie, powoduje, że Wykonawca
zwolniony jest z wykonania zamówienia opcjonalnego.
9) Podstawą do ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy za dostawy zlecone w ramach opcji będą ceny
jednostkowe wskazane w formularzu cenowym oferty oraz rzeczywiste ilości dostaw zrealizowanych w ramach
opcji.

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
1. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
2. Zamawiający wymaga wniesienia wadium
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II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dziwnów
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
15800000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów ogólnospożywczych dla obiektów Centrum
Usług Logistycznych przez okres 12 miesięcy, 6 części, z podziałem wg. lokalizacji.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: czas dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 73 584.21 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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: tak
Opis opcji:
Zamawiający informuje, iż przewiduje skorzystanie w trakcie realizacji zamówienia z prawa opcji, o którym
mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp. Prawo opcji dotyczy każdej części.
Informacje ogólne:
1) Rzeczowy zakres zamówienia nazywanego umownie „podstawowym” został określony w Opisie przedmiotu
zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ oraz w załączniku nr 1 do formularza oferty osobno dla każdej
części.
2) Zamawiający zakłada możliwość zwiększenia ilości zamawianych artykułów o 30 % w stosunku do ilości
określonej w załączniku nr 1 do formularza oferty dla każdej części osobno.
3) Dostawy objęte prawem opcji będą realizowane w terminie realizacji umowy.
4) Artykuły objęte prawem opcji będą dostarczane pod adresy wskazane w OPZ.
5) Przesłanki uprawniające do skorzystania z prawa opcji:
Konieczność zapewnienia posiłków większej liczbie gości i osób korzystających z usług świadczonych przez
Zamawiającego.
Organizacja nieprzewidzianych wydarzeń i konferencji a także obsługa bufetów lub ośrodków realizowana na
zlecenie podmiotów zewnętrznych.
6) Realizacja zakresu zamówienia objętego opcją nie powoduje zmiany umowy.
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7) Warunkiem uruchomienia zamówienia objętego opcją jest złożenie przez Zamawiającego pisemnego
oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego zakresie (np.
wystawienie pisemnego zlecenia na zakres dostaw objętych opcją), przy czym Wykonawca jest zobowiązany do
jego wykonania.
8) Opcja ma charakter fakultatywny, co oznacza, iż w razie nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa
opcji, Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o wykonanie tego zakresu zamówienia. Brak złożenia przez
Zamawiającego oświadczenia wyraźnie wyrażającego jego wolę w tym zakresie, powoduje, że Wykonawca
zwolniony jest z wykonania zamówienia opcjonalnego.
9) Podstawą do ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy za dostawy zlecone w ramach opcji będą ceny
jednostkowe wskazane w formularzu cenowym oferty oraz rzeczywiste ilości dostaw zrealizowanych w ramach
opcji.

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
1. Zamawiający informuje, że na podstawie art. 24 aa ustawy Pzp., najpierw dokona oceny ofert, a następnie
zbada, czy Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. Nie dopuszcza się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów
elektronicznych.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Polańczyk
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
15800000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów ogólnospożywczych dla obiektów Centrum
Usług Logistycznych przez okres 12 miesięcy, 6 części, z podziałem wg. lokalizacji.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: czas dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 96 606.80 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych



Dz.U./S S132
12/07/2018
300232-2018-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 7 / 15

12/07/2018 S132
http://ted.europa.eu/TED

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

7 / 15

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający informuje, iż przewiduje skorzystanie w trakcie realizacji zamówienia z prawa opcji, o którym
mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp. Prawo opcji dotyczy każdej części.
Informacje ogólne:
1) Rzeczowy zakres zamówienia nazywanego umownie „podstawowym” został określony w Opisie przedmiotu
zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ oraz w załączniku nr 1 do formularza oferty osobno dla każdej
części.
2) Zamawiający zakłada możliwość zwiększenia ilości zamawianych artykułów o 30 % w stosunku do ilości
określonej w załączniku nr 1 do formularza oferty dla każdej części osobno.
3) Dostawy objęte prawem opcji będą realizowane w terminie realizacji umowy.
4) Artykuły objęte prawem opcji będą dostarczane pod adresy wskazane w OPZ.
5) Przesłanki uprawniające do skorzystania z prawa opcji:
Konieczność zapewnienia posiłków większej liczbie gości i osób korzystających z usług świadczonych przez
Zamawiającego.
Organizacja nieprzewidzianych wydarzeń i konferencji a także obsługa bufetów lub ośrodków realizowana na
zlecenie podmiotów zewnętrznych.
6) Realizacja zakresu zamówienia objętego opcją nie powoduje zmiany umowy.
7) Warunkiem uruchomienia zamówienia objętego opcją jest złożenie przez Zamawiającego pisemnego
oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego zakresie (np.
wystawienie pisemnego zlecenia na zakres dostaw objętych opcją), przy czym Wykonawca jest zobowiązany do
jego wykonania.
8) Opcja ma charakter fakultatywny, co oznacza, iż w razie nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa
opcji, Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o wykonanie tego zakresu zamówienia. Brak złożenia przez
Zamawiającego oświadczenia wyraźnie wyrażającego jego wolę w tym zakresie, powoduje, że Wykonawca
zwolniony jest z wykonania zamówienia opcjonalnego.
9) Podstawą do ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy za dostawy zlecone w ramach opcji będą ceny
jednostkowe wskazane w formularzu cenowym oferty oraz rzeczywiste ilości dostaw zrealizowanych w ramach
opcji.

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
1. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy Pzp.
2. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp.
3. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Gorzów Wielkopolski
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
15800000
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II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów ogólnospożywczych dla obiektów Centrum
Usług Logistycznych przez okres 12 miesięcy, 6 części, z podziałem wg. lokalizacji.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: czas dostawy / Waga: 25
Kryterium jakości - Nazwa: sprzęt chłodniczy / Waga: 15
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 5 169.79 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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: tak
Opis opcji:
Zamawiający informuje, iż przewiduje skorzystanie w trakcie realizacji zamówienia z prawa opcji, o którym
mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp. Prawo opcji dotyczy każdej części.
Informacje ogólne:
1) Rzeczowy zakres zamówienia nazywanego umownie „podstawowym” został określony w Opisie przedmiotu
zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ oraz w załączniku nr 1 do formularza oferty osobno dla każdej
części.
2) Zamawiający zakłada możliwość zwiększenia ilości zamawianych artykułów o 30 % w stosunku do ilości
określonej w załączniku nr 1 do formularza oferty dla każdej części osobno.
3) Dostawy objęte prawem opcji będą realizowane w terminie realizacji umowy.
4) Artykuły objęte prawem opcji będą dostarczane pod adresy wskazane w OPZ.
5) Przesłanki uprawniające do skorzystania z prawa opcji:
Konieczność zapewnienia posiłków większej liczbie gości i osób korzystających z usług świadczonych przez
Zamawiającego.
Organizacja nieprzewidzianych wydarzeń i konferencji a także obsługa bufetów lub ośrodków realizowana na
zlecenie podmiotów zewnętrznych.
6) Realizacja zakresu zamówienia objętego opcją nie powoduje zmiany umowy.
7) Warunkiem uruchomienia zamówienia objętego opcją jest złożenie przez Zamawiającego pisemnego
oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego zakresie (np.
wystawienie pisemnego zlecenia na zakres dostaw objętych opcją), przy czym Wykonawca jest zobowiązany do
jego wykonania.
8) Opcja ma charakter fakultatywny, co oznacza, iż w razie nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa
opcji, Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o wykonanie tego zakresu zamówienia. Brak złożenia przez
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Zamawiającego oświadczenia wyraźnie wyrażającego jego wolę w tym zakresie, powoduje, że Wykonawca
zwolniony jest z wykonania zamówienia opcjonalnego.
9) Podstawą do ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy za dostawy zlecone w ramach opcji będą ceny
jednostkowe wskazane w formularzu cenowym oferty oraz rzeczywiste ilości dostaw zrealizowanych w ramach
opcji.

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
1. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami.
2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
3. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Poznań
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
15800000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów ogólnospożywczych dla obiektów Centrum
Usług Logistycznych przez okres 12 miesięcy, 6 części, z podziałem wg. lokalizacji.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: czas dostawy / Waga: 25
Kryterium jakości - Nazwa: sprzęt chłodniczy / Waga: 15
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 116 680.02 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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: tak
Opis opcji:
Zamawiający informuje, iż przewiduje skorzystanie w trakcie realizacji zamówienia z prawa opcji, o którym
mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp. Prawo opcji dotyczy każdej części.
Informacje ogólne:
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1) Rzeczowy zakres zamówienia nazywanego umownie „podstawowym” został określony w Opisie przedmiotu
zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ oraz w załączniku nr 1 do formularza oferty osobno dla każdej
części.
2) Zamawiający zakłada możliwość zwiększenia ilości zamawianych artykułów o 30 % w stosunku do ilości
określonej w załączniku nr 1 do formularza oferty dla każdej części osobno.
3) Dostawy objęte prawem opcji będą realizowane w terminie realizacji umowy.
4) Artykuły objęte prawem opcji będą dostarczane pod adresy wskazane w OPZ.
5) Przesłanki uprawniające do skorzystania z prawa opcji:
Konieczność zapewnienia posiłków większej liczbie gości i osób korzystających z usług świadczonych przez
Zamawiającego.
Organizacja nieprzewidzianych wydarzeń i konferencji a także obsługa bufetów lub ośrodków realizowana na
zlecenie podmiotów zewnętrznych.
6) Realizacja zakresu zamówienia objętego opcją nie powoduje zmiany umowy.
7) Warunkiem uruchomienia zamówienia objętego opcją jest złożenie przez Zamawiającego pisemnego
oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego zakresie (np.
wystawienie pisemnego zlecenia na zakres dostaw objętych opcją), przy czym Wykonawca jest zobowiązany do
jego wykonania.
8) Opcja ma charakter fakultatywny, co oznacza, iż w razie nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa
opcji, Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o wykonanie tego zakresu zamówienia. Brak złożenia przez
Zamawiającego oświadczenia wyraźnie wyrażającego jego wolę w tym zakresie, powoduje, że Wykonawca
zwolniony jest z wykonania zamówienia opcjonalnego.
9) Podstawą do ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy za dostawy zlecone w ramach opcji będą ceny
jednostkowe wskazane w formularzu cenowym oferty oraz rzeczywiste ilości dostaw zrealizowanych w ramach
opcji.

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
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego znajduje się w SIWZ.

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:
W postępowaniu o udzielenie zamówienia może wziąć udział Wykonawca, który spełnia warunki udziału
w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania w
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 5 ustawy Pzp.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. Do oferty każdy Wykonawca zobowiązany jest dołączyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia
(dalej JEDZ – stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ), sporządzony zgodnie z formularzem określonym w
Rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5.1.2016 roku ustanawiającym standardowy
formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. Informacje zawarte w JEDZ będą stanowić
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wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
(Zamawiający umieści na swojej stronie internetowej link do elektronicznej wersji JEDZ).
Od dnia 18.4.2018 r. w postępowaniach prowadzonych na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień
publicznych w procedurze „unijnej” Jednolity Europejski Dokument Zamówienia składany będzie pod rygorem
nieważności w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców JEDZ składa każdy z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
JEDZ ma potwierdzić spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie,
w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do
wykluczenia.
3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania
braku istnienia podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu składa JEDZ dotyczące tych podmiotów.
W przypadku zamiaru powierzenia Podwykonawcy wykonania części prac, Wykonawca jest zobowiązany
poinformować o tym Zamawiającego poprzez dokonanie stosownego zapisu w formularzu ofertowym
stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.
4. W przypadku, gdy Wykonawca polega 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, należy przedłożyć w szczególności
pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na
potrzeby wykonania zamówienia (oryginał lub kopia poświadczona notarialnie) (art. 22a ust 2 ustawy Pzp).
Zamawiający wymaga, aby składany dokument:
— zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu
— sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia
publicznego,
— zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego.
(wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ).
Jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania
zamówienia lub zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, proszę przedstawić –
dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – odrębny formularz jednolitego europejskiego dokumentu
zamówienia (JEDZ), należycie wypełniony i podpisany przez dane podmioty.
5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,
do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących
oświadczeń i dokumentów:
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp
oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca
zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
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3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego
dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 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 ustawy Pzp;
5) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne albo –w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ;
6) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne– zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ;
7) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na
karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust.
5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ;
8) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu
obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu
społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp- –
zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ;
9) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w
ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716) – zgodnie ze wzorem
stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ;

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji 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: nie

IV.2) Informacje administracyjne



Dz.U./S S132
12/07/2018
300232-2018-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 13 / 15

12/07/2018 S132
http://ted.europa.eu/TED

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

13 / 15

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 24/08/2018
Czas lokalny: 11:00

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: 24/08/2018
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:
Centrum Usług Logistycznych
Adres: ul. Słoneczna 37, 00–789 Warszawa

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w postępowaniu w kwocie:
Dla części 1 – 1 000 PLN, słownie: jeden tysiąc złotych,
Dla części 2 – 5 000 PLN, słownie: pięć tysięcy złotych,
Dla części 3 – 1 000 PLN, słownie: jeden tysiąc złotych,
Dla części 4 – 2 000 PLN, słownie: dwa tysiące złotych,
Dla części 5 – 100 PLN, słownie: sto złotych,
Dla części 6 – 2 000 PLN, słownie: dwa tysiące złotych,
Przed upływem terminu składania ofert, określonym w SIWZ.
2. Oferta musi zawierać w szczególności:
1) JEDZ (dla Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia publicznego, dla
podwykonawców (jeśli dotyczy) i dla podmiotów trzecich (jeśli dotyczy));
2) Formularz oferty (osobny dla wybranej części) wraz z formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do
formularza oferty – osobnym dla każdej lokalizacji – trzeba do oferty załączyć wszystkie dla danej części;
3) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałania, z której będzie wynikać przedmiotowe
pełnomocnictwo.Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu
albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie
oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. Za oryginał uważa się pełnomocnictwo złożone w formie pisemnej
podpisane własnoręcznym podpisem;
4) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z
oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba,
że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych,
w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17.2. 2005 r. o informatyzacji działalności
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podmiotów realizujących zadania publiczne Dz.U. z 2014 poz. 114 oraz 2016 poz. 352), a Wykonawca wskazał
to wraz ze złożeniem oferty, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą;
5) zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia (art. 22a ust. 2 ustawy) (jeżeli dotyczy);
6) dowód wniesienia wadium (dla każdej części osobno).
3. Wszędzie, gdzie są wskazane jakiekolwiek znaki towarowe, nazwy, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie
innych produktów równoważnych o nie gorszej jakości niż wskazane.
Jeżeli Wykonawca skorzysta z takiej możliwości i zaoferuje towar lub towary równoważne, ma obowiązek
dołączyć do oferty wypełniony załącznik nr 1 do OPZ: Karta towaru równoważnego.
4. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w
art.86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności
lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp.
Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (oświadczenie
stanowi załącznik numer 11 do SIWZ).
5. Dopuszcza się możliwość wykonania zamówienia przez podwykonawców. Wykonawca zobowiązany jest do
wskazania w ofercie części zamówienia powierzonej podwykonawcom.
6. Zamawiający informuje, że na podstawie art. 24 aa ustawy Pzp., najpierw dokona oceny ofert, a następnie
zbada, czy Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
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. Wykonawcom oraz innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz
ponieśli lub mogli ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo
zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Prawo zamówień
publicznych.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się
niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl
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4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu, przesyłając kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w
taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
5. Terminy wniesienia odwołania:
5.1. 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. 27 ust. 2 ustawy
Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;
5.2. odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a 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;
5.3. odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5.1. i 5.2. wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w
którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia;
5.4. jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie
wnosi się nie później niż w terminie:
5.4.1. 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Ogłoszenia;
5.4.2. 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy
Pzp.
7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu.
8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej,
przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora
publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/07/2018
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