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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:80213-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Różne produkty spożywcze
2017/S 044-080213

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Urząd do Spraw Cudzoziemców
ul. Koszykowa 16
Warszawa
00-564
Polska
Osoba do kontaktów: Justyna Mamaj
Tel.:  +48 226015868
E-mail: zamowienia.publiczne@udsc.gov.pl 
Faks:  +48 226014453
Kod NUTS: PL127
Adresy internetowe:
Główny adres: www.udsc.gov.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.bip.udsc.gov.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Urząd do Spraw Cudzoziemców
ul. Taborowa 33
Warszawa
02-699
Polska
Osoba do kontaktów: Justyna Mamaj
Tel.:  +48 226015868
E-mail: zamowienia.publiczne@udsc.gov.pl 
Faks:  +48 226014453
Kod NUTS: PL127
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.udsc.gov.pl

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne

I.5) Główny przedmiot działalności

mailto:zamowienia.publiczne@udsc.gov.pl
www.udsc.gov.pl
www.bip.udsc.gov.pl
mailto:zamowienia.publiczne@udsc.gov.pl
http://www.udsc.gov.pl
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Ogólne usługi publiczne

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

II.1.1) Nazwa:
Sprzedaż i dostawa artykułów spożywczych do ośrodków dla cudzoziemców ubiegających się o udzielenie
ochrony międzynarodowej w Podkowie Leśnej – Dębaku i w Lininie.
Numer referencyjny: 10/ARTYKUŁY SPOŻYWCZE/PN/17

II.1.2) Główny kod CPV
15800000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa artykułów spożywczych do Punktów Żywienia
w ośrodkach dla cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej zlokalizowanych w
miejscowościach:
— Podkowa Leśna – Dębak, 05-805 Otrębusy, woj. mazowieckie
— Linin, 05-530 Góra Kalwaria, woj. mazowieckie.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z częstotliwością dostaw oraz orientacyjną ilością
zamawianych towarów został zawarty w Załącznikach nr 1a-1l do niniejszej SIWZ, które jednocześnie stanowią
formularze ofertowe dla poszczególnych części zamówienia oraz w Istotnych warunkach umowy stanowiących
załącznik nr 3 do SIWZ.

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:
Dostawa mięsa i produktów mięsnych do Ośrodka dla cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony
międzynarodowej w Podkowie Leśnej – Dębaku
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
15110000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Podkowa Leśna – Dębak, 05-805 Otrębusy, woj. mazowieckie.

II.2.4) Opis zamówienia:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z częstotliwością dostaw oraz orientacyjną ilością, zawarto w
Załączniku nr 1a do niniejszej SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realiacji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
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II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 10/05/2018
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
Realizacja zamówienia rozpocznie się po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa mięsa i produktów mięsnych do Ośrodka dla cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony
międzynarodowej w Lininie
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
15110000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Linin, 05-530 Góra Kalwaria, woj. mazowieckie.

II.2.4) Opis zamówienia:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z częstotliwością dostaw oraz orientacyjną ilością, zawarto w
Załączniku nr 1b do niniejszej SIWZ.

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

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 10/05/2018
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



Dz.U./S S44
03/03/2017
80213-2017-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 4 / 14

03/03/2017 S44
http://ted.europa.eu/TED

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

4 / 14

II.2.14) Informacje dodatkowe
Realizacja zamówienia rozpocznie się po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa ryb i produktów rybnych przetworzonych i zakonserwowanych do Ośrodka dla cudzoziemców
ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej w Podkowie Leśnej – Dębaku
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
03311000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Podkowa Leśna – Dębak, 05-805 Otrębusy, woj. mazowieckie.

II.2.4) Opis zamówienia:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z częstotliwością dostaw oraz orientacyjną ilością, zawarto w
Załączniku nr 1c do niniejszej SIWZ.

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

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 10/05/2018
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
Realizacja zamówienia rozpocznie się po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa ryb i produktów rybnych przetworzonych i zakonserwowanych do Ośrodka dla cudzoziemców
ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej w Lininie
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
03311000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
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Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Linin, 05-530 Góra Kalwaria, woj. mazowieckie.

II.2.4) Opis zamówienia:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z częstotliwością dostaw oraz orientacyjną ilością, zawarto w
Załączniku nr 1d do niniejszej SIWZ.

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

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 10/05/2018
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
Realizacja zamówienia rozpocznie się po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa nabiału do Ośrodka dla cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej w
Podkowie Leśnej – Dębaku
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
15500000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Podkowa Leśna – Dębak, 05-805 Otrębusy, woj. mazowieckie.

II.2.4) Opis zamówienia:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z częstotliwością dostaw oraz orientacyjną ilością, zawarto w
Załączniku nr 1e do niniejszej SIWZ.

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

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
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Koniec: 10/05/2018
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
Realizacja zamówienia rozpocznie się po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa nabiału do Ośrodka dla cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej w
Lininie
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
15500000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Linin, 05-530 Góra Kalwaria, woj. mazowieckie.

II.2.4) Opis zamówienia:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z częstotliwością dostaw oraz orientacyjną ilością, zawarto w
Załączniku nr 1f do niniejszej SIWZ.

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

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 10/05/2018
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
Realizacja zamówienia rozpocznie się po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
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II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa pieczywa, wyrobów ciastkarskich do Ośrodka dla cudzoziemców ubiegających się o udzielenie
ochrony międzynarodowej w Podkowie Leśnej – Dębaku
Część nr: 7

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
15810000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Podkowa Leśna – Dębak, 05-805 Otrębusy, woj. mazowieckie.

II.2.4) Opis zamówienia:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z częstotliwością dostaw oraz orientacyjną ilością, zawarto w
Załączniku nr 1g do niniejszej SIWZ.

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

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 10/05/2018
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
Realizacja zamówienia rozpocznie się po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa pieczywa, wyrobów ciastkarskich do Ośrodka dla cudzoziemców ubiegających się o udzielenie
ochrony międzynarodowej w Lininie
Część nr: 8

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
15810000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Linin, 05-530 Góra Kalwaria, woj. mazowieckie.
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II.2.4) Opis zamówienia:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z częstotliwością dostaw oraz orientacyjną ilością, zawarto w
Załączniku nr 1h do niniejszej SIWZ.

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

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 10/05/2018
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
Realizacja zamówienia rozpocznie się po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa produktów spożywczych pozostałych do Ośrodka dla cudzoziemców ubiegających się o udzielenie
ochrony międzynarodowej w Podkowie Leśnej – Dębaku
Część nr: 9

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
15600000
15980000
15330000
15800000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Podkowa Leśna – Dębak, 05-805 Otrębusy, woj. mazowieckie.

II.2.4) Opis zamówienia:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z częstotliwością dostaw oraz orientacyjną ilością, zawarto w
Załączniku nr 1i do niniejszej SIWZ.

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

II.2.6) Szacunkowa wartość
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II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 10/05/2018
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
Realizacja zamówienia rozpocznie się po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa produktów spożywczych pozostałych do Ośrodka dla cudzoziemców ubiegających się o udzielenie
ochrony międzynarodowej w Lininie
Część nr: 10

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
15600000
15980000
15330000
15800000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Linin, 05-530 Góra Kalwaria, woj. mazowieckie.

II.2.4) Opis zamówienia:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z częstotliwością dostaw oraz orientacyjną ilością, zawarto w
Załączniku nr 1j do niniejszej SIWZ.

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

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 10/05/2018
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
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II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Realizacja zamówienia rozpocznie się po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa owoców i warzyw do Ośrodka dla cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony
międzynarodowej w Podkowie Leśnej – Dębaku
Część nr: 11

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
15300000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Podkowa Leśna – Dębak, 05-805 Otrębusy, woj. mazowieckie.

II.2.4) Opis zamówienia:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z częstotliwością dostaw oraz orientacyjną ilością, zawarto w
Załączniku nr 1k do niniejszej SIWZ.

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

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 10/05/2018
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
Realizacja zamówienia rozpocznie się po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa owoców i warzyw do Ośrodka dla cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony
międzynarodowej w Lininie
Część nr: 12

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
15300000
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II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Linin, 05-530 Góra Kalwaria, woj. mazowieckie.

II.2.4) Opis zamówienia:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z częstotliwością dostaw oraz orientacyjną ilością, zawarto w
Załączniku nr 1l do niniejszej SIWZ.

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

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 10/05/2018
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
Realizacja zamówienia rozpocznie się po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

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

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w banku lub
spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej w wysokości nie mniejszej niż miesięczna wartość dostawy
artykułów spożywczych podana przez Wykonawcę w ofercie. W przypadku złożenia oferty w kilku zadaniach
częściowych informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej o posiadanych środkach
lub zdolności kredytowej nie może być mniejsza niż suma kwot podanych w ofertach, na poszczególne zadania
częściowe.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, zrealizował lub jest w trakcie realizacji co najmniej 2 dostaw polegających na dostawie
m.in. artykułów spożywczych oferowanych przez Wykonawcę w ramach danego zadania częściowego oraz
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przedstawi dokumenty potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane lub są wykonywanie należycie (przez
jedną dostawę Zamawiający rozumie sumę dostawy wykonanych/wykonywanych
w ramach jednej umowy).
Uwaga: w przypadku złożenia oferty w kilku zadaniach częściowych, wykaz dostaw należy złożyć oddzielnie dla
każdego zadania częściowego.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Istotne warunki umowy stanowią załącznik nr 3 do SIWZ.

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

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 12/04/2017
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: 12/04/2017
Czas lokalny: 11:15
Miejsce:
Urząd do Spraw Cudzoziemców
ul. Taborowa 33, 02-699 Warszawa.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert jest jawne. Osoby zainteresowane udziałem w sesji otwarcia ofert proszone są o stawiennictwo i
oczekiwanie obok punktu ochrony obiektu w siedzibie Zamawiającego, o której mowa w pkt 1, co najmniej na 5
minut przed terminem określonym powyżej.

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
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Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
Luty 2018 r.

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, sytuacji
ekonomicznej lub finansowej.
Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
a) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzorów stanowiących Załączniki nr 1a – 1l do
SIWZ, zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, łączną cenę ofertową
brutto, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, warunków płatności, oświadczenie o okresie
związania ofertą oraz
o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń, a także informację którą część
zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy;
b) oświadczenie/-a złożone na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ),
sporządzone zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym
Komisji Europejskiej (Załącznik nr 2 do SIWZ). Przy wypełnianiu formularza JEDZ Wykonawca może skorzystać
z instrukcji jego wypełniania zamieszczonej przez Urząd Zamówień Publicznych na stronie internetowej pod
adresem: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
Formularz wypełniony odpowiednio do zapisów niniejszej SIWZ należy wydrukować, podpisać przez osobę/y do
tego upoważnioną/e i załączyć do oferty.
Dokumenty potwierdzające informacje zawarte w JEDZ składne są na późniejszym etapie, zgodnie z zapisami
rozdziału VII pkt 4 i 6;
c) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie),
o ile ofertę składa pełnomocnik,
d) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w rozdziale V pkt 3) – jeżeli Wykonawca polega na zasobach
innego podmiotu w zakresie określonym w rozdziale V pkt 4) – zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SIWZ.
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert,
w następujących kwotach:
Dla zadania częściowego nr 1): 1 900 PLN (słownie: jeden tysiąc dziewięćset zł);
Dla zadania częściowego nr 2): 1 700 PLN (słownie: jeden tysiąc siedemset zł);
Dla zadania częściowego nr 3): 1 000 PLN (słownie: jeden tysiąc zł);
Dla zadania częściowego nr 4): 500 PLN (słownie: pięćset zł);
Dla zadania częściowego nr 5): 2 100 PLN (słownie: dwa tysiące sto zł);
Dla zadania częściowego nr 6): 2 500 PLN (słownie: dwa tysiące pięćset zł);
Dla zadania częściowego nr 7): 1 200 PLN (słownie: jeden tysiąc dwieście zł);
Dla zadania częściowego nr 8): 1 500 PLN (słownie: jeden tysiąc pięćset zł);
Dla zadania częściowego nr 9): 1 400 PLN (słownie: jeden tysiąc czterysta zł);
Dla zadania częściowego nr 10): 1 200 PLN (słownie: jeden tysiąc dwieście zł);
Dla zadania częściowego nr 11): 1 400 PLN (słownie: jeden tysiąc czterysta zł);
Dla zadania częściowego nr 12): 1 300 PLN (słownie: jeden tysiąc trzysta zł).

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
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ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci
elektronicznej,opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem
elektronicznym. 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. Domniemywa
się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej. 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 ustawy Prawo zamówień publicznych albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
Pozostałe regulacje dotyczące środków ochrony prawnej zawiera Dział VI ustawy Pzp.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/03/2017
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