ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r poz. 1579)

I DANE ZAMAWIAJĄCEGO
ZAMAWIAJĄCY
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Prof. A. Grucy CMKP (SPSK)
ul. Konarskiego 13
05-400 Otwock
Adres strony internetowej zamawiającego: www.spskgruca.pl
e-mail: dzp@spskgruca.pl
Tel. 22 779 40 31 wew. 217 (dział zamówień publicznych)
Faks: 22 779 40 31 wew. 477 (dział zamówień publicznych)
OSOBA DO KONTAKTU:
Katarzyna Święch – Inspektor ds. zamówień publicznych
II NAZWA I NUMER POSTĘPOWANIA

Sukcesywna dostawa produktów spożywczych do kuchni szpitala przez okres 12 miesięcy.
Znak sprawy DZP.26.65/2018
III WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO ZAPROSZENIA
1.

Formularz ofertowy

2.

Formularz cenowy

3.

Wzór umowy

4.

Opis przedmiotu zamówienia

5.

Oświadczenie dotyczące zakładu produkcji

6.

Oświadczenie dotyczące transportu produktów

7.

Oświadczenie dotyczące posiadania i wdrożenia systemów GHP, GMP, HACCP

8.

Protokół oceny próbek

9.

Wykaz dostaw
IV INFORMACJE DODATKOWE

Zamawiający z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia i niemożność przewidzenia faktycznego zapotrzebowania
zastrzega sobie prawo przesunięć w zakresie rzeczowym i ilościowym towaru z zastrzeżeniem, że wprowadzone
zmiany nie mogą skutkować przekroczeniem wysokości zobowiązania finansowego określonego w ofercie oraz

zawartej umowie.
Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy producenta i nazwy handlowej dla każdego oferowanego produktu.
Niepodanie przez Wykonawcę nazwy producenta i nazwy handlowej dla każdego oferowanego produktu lub
wskazanie poprzez ww. informacje produktu o gorszych parametrach niż wymagane przez Zamawiającego nie
będzie możliwe do poprawienia, ponieważ stanowiłoby niedopuszczalną zmianę treści oferty i spowoduje
odrzucenie oferty Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza możliwość poprawienia omyłki pisarskiej.
Zamawiający wymaga, aby zaoferowane i dostarczane produkty spełniały odpowiednie wymogi jakościowe zgodnie
z obowiązującym prawem żywnościowym, w tym: warunki sanitarne w zakresie pozyskiwania, produkcji,
przetwarzania, składowania i transportu oraz sprzedaży bezpośredniej.
Ponadto, wszystkie zaoferowane produkty powinny cechować się wysokimi walorami smakowymi.
Dostarczana żywność powinna posiadać odpowiednie terminy przydatności, zgodnie z wytycznymi opisanymi w
opisie przedmiotu zamówienia.
Zamawiający wymaga, aby producent/wytwórca oferowanych wyrobów posiadał wdrożony i stosowany system
zasad GHP, GMP, HACCP (Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia stosowanych oświadczeń i dokumentów
opisanych w Zaproszeniu)
Zamawiający wymaga, aby produkty dostarczane były transportem własnym Wykonawcy, na swój koszt i ryzyko,
przy zachowaniu odpowiednich reżimów sanitarnych dla przewozu żywności zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia
2006 r o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. 2010 Nr 136, poz. 914) (wykonawca zobowiązany będzie do
złożenia stosowanych oświadczeń i dokumentów opisanych w Zaproszeniu). Zamawiający nie dopuszcza dostaw
towarów poprzez firmy kurierskie itp.
V TERMIN REALIZACJI
1.

Termin realizacji umowy 12 miesięcy od daty zawarcia umowy

2.

Zamówienia realizowane sukcesywnie, zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem Zamawiającego.

3.

Terminy i czas dostaw określa wzór umowy oraz opis przedmiotu zamówienia
VI WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW

1.

Dokumenty składane wraz z ofertą:

A.

Formularz ofertowy i cenowy

B.

Wydruk z KRS lub CEDiG

C.

Pełnomocnictwo – w sytuacji, gdy oferta zostanie podpisana przez osoby niewymienione w dokumentach
rejestrowych

2.

Dokumenty składane na wezwanie zamawiającego, przez wykonawcę , którego oferta została
najwyżej oceniona

A.

Oświadczenie dotyczące zakładu produkcji

B.

Oświadczenie dotyczące transportu produktów

C.

Oświadczenie dotyczące posiadania i wdrożenia systemów GHP, GMP, HACCP

D.

Wykaz dostaw, potwierdzający iż Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie zrealizował jedno zamówienie -

umowę na sukcesywną dostawę artykułów spożywczych dla szpitala o wartości minimum: 80 000 zł
brutto
E.

Referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane,
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie
wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający informuje, że w przypadku zamówień - umów nadal
trwających warunek zostanie spełniony, tylko w sytuacji, gdy wartość zrealizowanej części zamówienia
będzie odpowiadała wartości wskazanej przez Zamawiającego.

F.

Próbki produktów

Zamawiający oceni wybrane próby produktów dostarczone przez Wykonawcę.
Ocena dokonana będzie na zasadzie spełnia / nie spełnia.
Próbki zostaną zweryfikowane przez trzyosobową komisję, która oceni, czy produkty spełniają bądź nie spełniają
wymogów wyszczególnionych w opisie przedmiotu zamówienia.
Zamawiający informuje, że produkty zostaną ocenione wg załącznika (Protokół oceny próbek), jednocześnie
każda próbka asortymentowa powinna spełniać wszystkie wymagania Zamawiającego
W sytuacji, gdy przed przystąpieniem do oceny zgodności próbek, komisja uzna, że dany produkt jest niezgodny z
zaoferowanym w formularzu cenowym lub nie spełnia wytycznych opisu przedmiotu zamówienia, produkt ten
zostanie uznany za niezgodny z wymaganiami a oferta wykonawcy odrzucona. Poddanie ocenie mogą zostać tylko
produkty zaoferowane w formularzu cenowym i spełniające podstawowe wymagania opisu przedmiotu
zamówienia.
Produkty zostaną ocenione w drodze degustacji.
Komisja będzie oceniała produkty zgodnie z zasadą spełnia – 1/nie spełnia - 0.
Za spełniające wymogi siwz zostaną uznane te produkty, które otrzymają wszystkie oceny pozytywne tj. 1.
Oferta, w której próbki będą ocenione jako niespełniającego wymogów zostanie odrzucona
Zamawiający informuje, że za ofertę ocenioną najwyżej zostanie uznana ta, która będzie zawierała
prawidłowo wypełniony formularz ofertowy i cenowy oraz uzyska najwyższą liczbę punktów w kryterium
oceny ofert.
_____________________________________________________________________________________________________________________
3.

Zamawiający informuje, że formularz ofertowy i cenowy stanowią integralną część oferty i w związku z
tym nie podlegają uzupełnieniu. Oferty, które nie będą zawierały tych dokumentów zostaną odrzucone.

______________________________________________________________________________________________________________________
4.

Zamawiający informuje, że Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona najwyżej zostanie wezwany do
uzupełnienia dokumentów, o których mowa w pkt V.2. A-F w terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

______________________________________________________________________________________________________________________
5.

W sytuacji, gdy oferta nie będzie zawierała dokumentów rejestrowych, Zamawiający pobierze
elektronicznie w/w dokumenty odpowiednio z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i
Informacji o działalności Gospodarczej bez wzywania do ich uzupełniania dokumentów.

______________________________________________________________________________________________________________________
6.

W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez
osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty
dołączyć stosowne pełnomocnictwo( w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie, dostarczone w
sposób zgodny ze sposobem złożenia oferty).W sytuacji, gdy oferta nie będzie zawierała pełnomocnictwa

wykonawca zostanie wezwany do uzupełnienia dokumentu w terminie wyznaczonym przez
zamawiającego.
VII SPOSÓB OBLICZENIA CENY
7.

Zamawiający wymaga obliczenia ceny oferty zgodnie z formularzem cenowym

8.

Zamawiający wymaga, aby wartość oferty została wyliczona z dokładnością do dwóch zer po przecinku.

9.

Zamawiający informuje, że oferta zawierająca błędy, w tym również rachunkowe zostanie poprawiona i
zmodyfikowana przez zamawiającego (art. 68 K.C.) po uprzednim wyrażeniu zgody Wykonawcy.
VIII KRYTERIUM OCENY OFERT

1.

Przy wyborze i ocenianiu ofert uznanych za ważne, Zamawiający będzie się kierował kryterium:
K1 - łączna cena ofertowa (brutto) – 70%

K1=(X/Y)x 70 %, gdzie
K1= liczba uzyskanych punktów dla Wykonawcy Y
X= najniższa łączna cena ofertowa brutto
Y= łączna cena ofertowa brutto ocenianej oferty
Punktacja przyznawana ofertom w kryterium " łączna cena ofertowa brutto” będzie liczona z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku. Oferta z najniższą łączną ceną ofertową brutto otrzymuje 70 pkt, pozostałe oferty są punktowane
liniowo wg. powyższej formuły arytmetycznej
K2 - czas wymiany reklamowanego towaru - 20%
Czas wymiany reklamowanego towaru
w godzinach
2-4
5-7
8-11
Nie dłuższy niż 12

Punktacja
20 pkt
10 pkt
5 pkt
0 pkt

Zamawiający informuje, że poprzez określenie „czas wymiany reklamowanego towaru” należy rozumieć
każdą reklamację oraz odmowę przyjęcia towaru w momencie jego dostawy do kuchni SPSK. W
zaoferowanym terminie Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć towar dobrej jakości spełniający
wymagania określone w formularzu cenowym i opisie przedmiotu zamówienia
Zamawiający wymaga określenia czasu wymiany reklamowanego towaru dokładną liczbą godzin.
Zamawiający nie dopuszcza dłuższego niż 12 godzin czasu wymiany reklamowanego towaru.
Punktacja przyznawana ofertom w kryterium "czas wymiany reklamowanego towaru " będzie przyznawana wg
punktacji przedstawionej w tabeli

K3 - czas realizacji zamówienia uzupełniającego złożonego w dniu dostawy - 10%
Czas realizacji zamówienia
uzupełniającego złożonego w dniu
dostawy w godzinach

Punktacja

30 min- 1 godz.
powyżej 1 godz. do 2 godz.
powyżej 2 godz. do 3 godz.
powyżej 3 godz.

10 pkt
5 pkt
2 pkt
0 pkt

Zamawiający wymaga określenia czasu realizacji zamówienia uzupełniającego dokładną liczbą godzin.
Zamawiający nie dopuszcza dłuższego niż 3 godzin czasu realizacji zamówienia uzupełniającego złożonego w
dniu dostawy.
Punktacja przyznawana ofertom w kryterium „czas realizacji zamówienia uzupełniającego złożonego w dniu dostawy”
będzie przyznawana wg punktacji przedstawionej w tabeli
__________________________________________________________________________________________________________________________________
Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona zgodnie ze wzorem
L=K1 + K2+K3
Gdzie,
L-całkowita liczba punktów
K1 – punkty przyznane w kryterium - łączna cena ofertowa (brutto)
K2 - punkty przyznane w kryterium - czas wymiany reklamowanego towaru
K3 – punkty przyznane w kryterium - czas realizacji zamówienia uzupełniającego złożonego w dniu dostawy
UWAGA!!!!
Zamawiający informuje, że Wykonawcy zobowiązani są do podania powyższych informacji w zakresie
kryteriów oceny ofert K2, K3,w formularzu ofertowym w rubrykach C1, C2

IX TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1.

Zamawiający informuje, że minimalny wymagany termin związania ofertą, obowiązujący wykonawców
składających oferty wynosi 30 dni, licząc od dnia ostatecznego terminu składania ofert.

2.

Termin związania ofertą może zostać wydłużony na pisemne wezwanie zamawiającego za zgodą
wykonawcy lub samodzielnie przez wykonawcę. Zgoda na wydłużenie terminu związania ofertą powinna
zostać złożona w formie określonej przez Zamawiającego (pisemnie, e-mailem, faksem).

3.

Termin związania ofertą może zostać wydłużony maksymalnie o 60 dni.
X TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.

Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.06.2018 roku do godz: 15:00 w jeden z
poniżej wymienionych sposobów tj:



w zamkniętej kopercie w Dziale Zamówień Publicznych SPSK (I piętro przed wejściem na oddział VII) lub w
Sekretariacie Dyrekcji SPSK (Budynek C, Parter).



wysłać e-mailem na adres dzp@spskgruca.pl

2.

Koperta powinna być oznakowana w następujący sposób:

Oferta w trybie zapytania ofertowego na Sukcesywną dostawę produktów spożywczych do kuchni szpitala przez
okres 12 miesięcy. DZP.26.65/2018
3.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu składania ofert oraz wprowadzenia modyfikacji

treści opisu przedmiotu zamówienia, warunków realizacji zamówienia.
4.

O przedmiotowych zmianach Zamawiający poinformuje wykonawców poprzez zamieszczenie informacji na
stronie internetowej www.spspkgruca.pl w zakładce zapytania ofertowe.
XI PYTANIA WYKONAWCÓW

1.

Zamawiający informuje, że Wykonawcy mogą zwrócić się o wyjaśnienie treści opisu przedmiotu
zamówienia oraz warunków realizacji zamówienia do dnia 21.06.2018r

2.

Zamawiający udzieli odpowiedzi niezwłocznie, lecz nie później niż 22.06.2018r Odpowiedzi zostaną
zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego w zakładce, w której zostało zamieszczone zapytanie
ofertowe.
XII TERMIN ZAWARCIA UMOWY

1.

Zamawiający informuje, że podpisanie umowy nastąpi w terminie do 5 dni od daty otrzymania informacji o
wyborze oferty faksem lub e-mailem.
XIII UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

1.

Zamawiający zastrzega prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny

z. up. Dyrektora SPSK
Kierownik Działu Zamówień Publicznych
Olimpia Jobda

