1/ 9

ENOTICES_MGOPS 02/12/2010- ID:2010-161006

Formularz standardowy 14 — PL

Wytworzenie, dostawa i wydanie uprawnionym uczniom dwudaniowego posiłku w 6
szkołach na terenie miasta i gminy Choszczno w latach 2011 - 2013
Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670
E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://simap.europa.eu

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ
PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE
Uwaga: Jeżeli sprostowanie lub dodanie informacji prowadzi do znaczącej zmiany warunków określonych w
pierwotnym ogłoszeniu o zamówieniu, konieczne może okazać się przedłużenie początkowo przewidzianych
terminów ze względu na zachowanie zasady równego traktowania oraz warunków konkurencyjności
zamówienia.
SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA
I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE
Oficjalna nazwa:

Gmina Choszczno Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej

Adres pocztowy:

ul. Grunwaldzka 30

Miejscowość:

Choszczno

Kraj:

Polska

Punkt
kontaktowy:

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tel.:
Choszcznie

Osoba do
kontaktów:

Daniela Lewandowska

E-mail:

mdesecka@gmina.choszczno.pl

Kod
pocztowy:

Faks:

73-200

+48 95 765 7972

+48 95 765 7972

Adres(y) internetowy(e) (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL): http://www.bip.choszczno.pl
Adres profilu nabywcy (URL):

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO
Instytucja zamawiająca (w przypadku zamówienia objętego przepisami dyrektywy 2004/18/WE)
Podmiot zamawiający (w przypadku zamówienia objętego przepisami dyrektywy 2004/17/WE – Zamówienia
sektorowe)
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Wytworzenie, dostawa i wydanie uprawnionym uczniom dwudaniowego posiłku w 6
szkołach na terenie miasta i gminy Choszczno w latach 2011 - 2013
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Wytworzenie, dostawa i wydanie uprawnionym uczniom dwudaniowego posiłku w 6 szkołach na terenie miasta
i gminy Choszczno w latach 2011 - 2013
II.1.2) Krôtki opis (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
1. Przedmiotem zamówienia jest wytworzenie, dostawa i wydanie uprawnionym uczniom dwudaniowego posiłku
w 6 szkołach na terenie miasta i gminy Choszczno w latach 2011 - 2013”.
2. Zadanie realizowane w ramach programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania
II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Słownik główny
Główny przedmiot

15894210

Dodatkowe przedmioty

15894200

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
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Wytworzenie, dostawa i wydanie uprawnionym uczniom dwudaniowego posiłku w 6
szkołach na terenie miasta i gminy Choszczno w latach 2011 - 2013
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) RODZAJ PROCEDURY
IV.1.1) Rodzaj procedury (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.2.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą /podmiot zamawiający (podano
w pierwotnym ogłoszeniu, o ile dotyczy)
IV.2.2) Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną (jeżeli są
znane):
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez:
SIMAP
OJS eSender
Login:

ENOTICES_MGOPS

Dane referencyjne ogłoszenia: 2010-139376 (rok i numer dokumentu)
IV.2.3) Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja (jeżeli dotyczy)
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2010/S
206-314599

z dnia
22/10/2010

IV.2.4) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/10/2010 (dd/mm/rrrr)

(dd/mm/rrrr)
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Wytworzenie, dostawa i wydanie uprawnionym uczniom dwudaniowego posiłku w 6
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SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
VI.1) OGŁOSZENIE DOTYCZY
(o ile ma zastosowanie; zaznaczyć tyle punktów, ile jest to konieczne)
Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych
VI.2) INFORMACJE NA TEMAT NIEPEŁNEJ PROCEDURY UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
(o ile ma zastosowanie; zaznaczyć tyle punktów, ile jest to konieczne)
Postępowanie o udzielenie zamówienia została przerwane.
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne.
Zamówienia nie udzielono.
Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji.
Wszystkich części
Jednej lub więcej części

VI.3) INFORMACJE DO POPRAWIENIA LUB DODANIA
(o ile dotyczy; należy określić miejsce, w którym tekst lub daty mają być zmienione lub dodane, proszę zawsze
podawać odpowiedni numer sekcji i akapitu pierwotnego ogłoszenia)
VI.3.1) Zmiana oryginalnej informacji lub publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalnymi
informacjami.
Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
W obu przypadkach
VI.3.2) Ogłoszenie lub odpowiednia dokumentacja przetargowa
W ogłoszeniu pierwotnym
W odpowiedniej dokumentacji przetargowej (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
W obu przypadkach (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu (jeżeli dotyczy)
Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:

Zamiast:

Powinno być:

sekcja 2 pkt II. 1.1.

Nazwa nadana zamówieniu
przez instytucję zamawiającą
Wytworzenie,
dostawa
i
wydanie uprawnionym uczniom
dwudaniowego posiłku w 6
szkołach na terenie miasta
i gminy Choszczno w latach
2011-2013,

Nazwa nadana zamówieniu
przez instytucję zamawiającą
Wytworzenie,
dostawa
i
wydanie uprawnionym uczniom
dwudaniowego posiłku w 7
szkołach na terenie miasta
i gminy Choszczno w latach
2011-2013

sekcja 2, pkt II. 1. 2,

Rodzaj
zamówienia
oraz
lokalizacja robót budowlanych,
miejsce realizacji dostaw lub
świadczenia usług
Dostawy Kupno

Część I zamówienia
1 Szkoła Podstawowa Nr
1 w Choszcznie 2 Szkoła
Podstawowa Nr 3 w Choszcznie
- 3 Publiczne Gimnazjum w
Choszcznie Szkoła Podstawowa

5/ 9

ENOTICES_MGOPS 02/12/2010- ID:2010-161006

Formularz standardowy 14 — PL

Wytworzenie, dostawa i wydanie uprawnionym uczniom dwudaniowego posiłku w 6
szkołach na terenie miasta i gminy Choszczno w latach 2011 - 2013
Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:

Zamiast:

Powinno być:

Główne
miejsce
realizacji
dostawy — Szkoła Podstawowa
Nr 1 w Choszcznie,
— Szkoła Podstawowa Nr
3 w Choszcznie, Publiczne
Gimnazjum w Choszcznie,
— Szkoła Podstawowa w
Suliszewie,
— Szkoła Podstawowa w
Sławęcinie,
— Szkoła Podstawowa w
Zamęcinie.

w Suliszewie - 5 Szkoła
Podstawowa
w
Sławęcinie
6
Szkoła
Podstawowa
w
Zamęcinie Część II zamówienia
Szkoła
Podstawowa
w
Korytowie

sekcja 2, pkt II. 1. 5,

11.1.5) Krótki opis zamówienia
lub zakupu(ów)
1. Przedmiotem zamówienia
jest wytworzenie, dostawa i
wydanie uprawnionym uczniom
dwudaniowego posiłku w 6
szkołach na terenie miasta
i gminy Choszczno w latach
2011-2013".
2. Zadanie realizowane w
ramach programu wieloletniego
Pomoc państwa w zakresie
dożywiania.

11.1.5) Krótki opis zamówienia
lub zakupu(ów)
1. Przedmiotem zamówienia
jest wytworzenie, dostawa i
wydanie uprawnionym uczniom
dwudaniowego posiłku w 7
szkołach na terenie miasta
i gminy Choszczno w latach
2011-2013".
2. Zadanie realizowane w
ramach programu wieloletniego
Pomoc państwa w zakresie
dożywiania.

sekcja 2, pkt II. 1. 8

Podział na części
Nie

Zamawiający
dopuszcza
składania ofert częściowych.
Część I
„Wytworzenie,
dostawa
i
wydanie uprawnionym uczniom
dwudaniowego posiłku w
6 szkołach na terenie miasta i
gminy Choszczno w latach 2011
- 2013”
Część II
„Wytworzenie,
dostawa
i
wydanie uprawnionym uczniom
dwudaniowego posiłku w
Szkole
Podstawowej
w
Korytowie w latach 2011 2013”Część I zamówienia
1 Szkoła Podstawowa Nr
1 w Choszcznie 2 Szkoła
Podstawowa Nr 3 w Choszcznie
- 3 Publiczne Gimnazjum w
Choszcznie Szkoła Podstawowa
w Suliszewie - 5 Szkoła
Podstawowa
w
Sławęcinie
6
Szkoła
Podstawowa
w
Zamęcinie Część II zamówienia
Szkoła
Podstawowa
w
Korytowie

sekcja 2, pkt II. 2. 1

Całkowita wielkość lub zakres

Całkowita wielkość lub zakres
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Wytworzenie, dostawa i wydanie uprawnionym uczniom dwudaniowego posiłku w 6
szkołach na terenie miasta i gminy Choszczno w latach 2011 - 2013
Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:

Zamiast:

Powinno być:

Powyżej progu 193 000 EUR. Powyżej progu 193 000 EUR.
Bez VAT 1 323 000,00 PLN
Bez VAT 1 432 200,00 PLN
sekcja 3, pkt III. 1. 1

Wymagane wadia i gwarancje
1. Zamawiający żąda wniesienia
wadium w kwocie 2 000,00 PLN.
(słownie: dwa tysiące złotych).
2. Wadium może być wniesione
w formach przewidzianych art.
45 ust. 6 ustawy, tj.:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub
poręczeniach spółdzielczej kasy
oszczędnościowo - kredytowej,
z tym, że poręczenie kasy
jest
zawsze
poręczeniem
pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4)
gwarancjach
ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych
przez podmioty, o których mowa
w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9.11.2000 r.
o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.
U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).
3. Wadium w pieniądzu należy
wpłacić przelewem na rachunek
bankowy Zamawiającego:
Gmina Choszczno, ul. Wolności
24 73-200 Choszczno, POLSKA,
nr rachunku: 40 8359 0005 0028
9098 2000 0003.
4.
Wadium
wniesione
w
pieniądzu
Zamawiający
przechowuje
na
rachunku
bankowym.
5. W przypadku wniesienia
wadium w formie gwarancji
z
jej
treści
musi
jednoznacznie wynikać, jaki jest
sposób reprezentacji Gwaranta.
Gwarancja musi być podpisana
przez
upoważnionego
(upełnomocnionego)
przedstawiciela
Gwaranta.
Podpis winien być sporządzony
w sposób umożliwiający jego
identyfikację
np. złożony wraz z imienną
pieczątką lub czytelny (z
podaniem imienia i nazwiska).
Z
treści
gwarancji
winno
wynikać bezwarunkowe, na
każde
pisemne
żądanie
zgłoszone przez Zamawiającego
w terminie związania ofertą,

1. Zamawiający żąda wniesienia
wadium
- w przypadku składania oferty
na Część I w kwocie 2.000,00 zł.
(słownie: dwa tysiące złotych),
- w przypadku składania oferty
na Część II w kwocie 400,00 zł
( słownie : czterysta złotych)
2. Wadium może być wniesione
w formach przewidzianych art.
45 ust. 6 ustawy, tj.:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub
poręczeniach spółdzielczej kasy
oszczędnościowo – kredytowej,
z tym, że poręczenie kasy
jest
zawsze
poręczeniem
pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4)
gwarancjach
ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych
przez podmioty, o których mowa
w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r.
o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.
U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).
3. Wadium w pieniądzu należy
wpłacić przelewem na rachunek
bankowy Zamawiającego
Gmina Choszczno , ul. Wolności
24 73-200 Choszczno
Nr rachunku: 40 8359 0005 0028
9098 2000 0003.
4.
Wadium
wniesione
w
pieniądzu
Zamawiający
przechowuje
na
rachunku
bankowym.
5. W przypadku wniesienia
wadium w formie gwarancji
z
jej
treści
musi
jednoznacznie wynikać, jaki jest
sposób reprezentacji Gwaranta.
Gwarancja musi być podpisana
przez
upoważnionego
(upełnomocnionego)
przedstawiciela
Gwaranta.
Podpis winien być sporządzony
w sposób umożliwiający jego
identyfikację np. złożony wraz
z
imienną
pieczątką
lub
czytelny (z podaniem imienia
i nazwiska). Z treści gwarancji
winno wynikać bezwarunkowe,
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Wytworzenie, dostawa i wydanie uprawnionym uczniom dwudaniowego posiłku w 6
szkołach na terenie miasta i gminy Choszczno w latach 2011 - 2013
Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:

sekcja 3, pkt III. 1. 4

Zamiast:

Powinno być:

zobowiązanie Gwaranta do
wypłaty Zamawiającemu pełnej
kwoty wadium w okolicznościach
określonych w art. 46 ust. 4a
i 5 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
6.
Oryginał
dokumentu
potwierdzającego
wniesienie
wadium należy złożyć w osobnej
kopercie wraz z ofertą w
sekretariacie. Do oferty należy
natomiast załączyć kopię tego
dokumentu, potwierdzoną „za
zgodność z oryginałem" przez
uprawomocnionego
przedstawiciela Wykonawcy.
7. Wykonawca, który nie wniesie
wadium zostanie wykluczony z
postępowania, a jego oferta,
zostanie uznana za odrzuconą.
8. Jeżeli wadium zostało
wniesione
w
pieniądzu,
Zamawiający zwróci je wraz
z
odsetkami
wynikającymi
z
rachunku
bankowego,
na
którym
było
ono
przechowywane, pomniejszone
o koszty prowadzenia rachunku
oraz prowizji bankowej za
przelew pieniędzy na rachunek
Wykonawcy.
9. Zamawiający zatrzymuje
wadium wraz z odsetkami, jeżeli
zachodzą przesłanki wynikające
z art. 46 ust. 4a lub ust. 5 ustawy.
10. Wadium należy wnieść przed
upływem terminu składania ofert.
11. Zamawiający zwraca wadium
w trybie i terminach określonych
w art. 46 ust. 1, 1a, 2 ustawy.
12. Zgodnie z art. 46 ust.
3 ustawy Zamawiający żąda
ponownego wniesienia wadium
przez Wykonawcę, któremu
zwrócono wadium na podstawie
art.
46
ust.
2
ustawy,
jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia
odwołania jego oferta została
wybrana jako najkorzystniejsza.
Wykonawca
wnosi
wadium
w terminie określonym przez
Zamawiającego.

na każde pisemne żądanie
zgłoszone przez Zamawiającego
w terminie związania ofertą,
zobowiązanie Gwaranta do
wypłaty Zamawiającemu pełnej
kwoty wadium w okolicznościach
określonych w art. 46 ust. 4a
i 5 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
6.
Oryginał
dokumentu
potwierdzającego
wniesienie
wadium należy złożyć w osobnej
kopercie wraz z ofertą w
sekretariacie. Do oferty należy
natomiast załączyć kopię tego
dokumentu, potwierdzoną „za
zgodność z oryginałem” przez
uprawomocnionego
przedstawiciela Wykonawcy.
7. Wykonawca, który nie wniesie
wadium zostanie wykluczony z
postępowania, a jego oferta,
zostanie uznana za odrzuconą.
8. Jeżeli wadium zostało
wniesione
w
pieniądzu,
Zamawiający zwróci je wraz
z
odsetkami
wynikającymi
z
rachunku
bankowego,
na
którym
było
ono
przechowywane, pomniejszone
o koszty prowadzenia rachunku
oraz prowizji bankowej za
przelew pieniędzy na rachunek
Wykonawcy.
9. Zamawiający zatrzymuje
wadium wraz z odsetkami, jeżeli
zachodzą przesłanki wynikające
z art. 46 ust. 4a lub ust. 5 ustawy
10. Wadium należy wnieść przed
upływem terminu składania ofert.
11. Zamawiający zwraca wadium
w trybie i terminach określonych
w art. 46 ust. 1, 1a, 2 ustawy.
12. Zgodnie z art. 46 ust.
3 ustawy Zamawiający żąda
ponownego wniesienia wadium
przez Wykonawcę, któremu
zwrócono wadium na podstawie
art. 46 ust. 2 ustawy, jeżeli
w
wyniku
rozstrzygnięcia
odwołania jego oferta została
wybrana jako najkorzystniejsza.
Wykonawca
wnosi
wadium
w terminie określonym przez
Zamawiającego.

Zamawiający
ogłosi
wynik Zamawiający
ogłosi
wynik
postępowania tylko w przypadku postępowania tylko w przypadku
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Wytworzenie, dostawa i wydanie uprawnionym uczniom dwudaniowego posiłku w 6
szkołach na terenie miasta i gminy Choszczno w latach 2011 - 2013
Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:

sekcja 3, pkt III. 2. 3

Zamiast:

Powinno być:

podjęcia przez Radę Miejską
w
Choszcznie
uchwały
w
sprawie
zaciągnięcia
zobowiązań
finansowych
wykraczających
poza
rok
budżetowy na realizację zadania
polegającego na wytworzeniu,
dostawie i wydaniu uprawnionym
uczniom dwudaniowego posiłku
w
6
szkołach
na
terenie
miasta
i
gminy
Choszczno w latach 2011-2013.
W
przeciwnym
przypadku
postępowanie
zostanie
unieważnione.

podjęcia przez Radę Miejską
w
Choszcznie
uchwały
w
sprawie
zaciągnięcia
zobowiązań
finansowych
wykraczających
poza
rok
budżetowy na realizację zadania
polegającego na wytworzeniu,
dostawie i wydaniu uprawnionym
uczniom dwudaniowego posiłku
w
7
szkołach
na
terenie
miasta
i
gminy
Choszczno w latach 2011-2013.
W
przeciwnym
przypadku
postępowanie
zostanie
unieważnione.

Zdolność techniczna
Informacje
i
formalności
konieczne do dokonania oceny
spełniania wymogów:
Wykonaca
wykaże
się
dysponowaniem lub zamiarem
dysponowania
minimum
2
osobami posiadającymi aktualne
badania przeprowadzone dla
celów
sanitarno
epidemiologicznych, o których
mowa
w
rozporządzeniu
Ministra
Zdrowia
z
dnia
2.2.2006
r.
w
sprawie
badań do celów sanitarnoepidemiologicznych (Dz. U. z
2006 r., nr 25, poz. 191).
Wykonawca
wykaże
się
dysponowaniem lub zamiarem
dysponowania
co
najmniej
jednym środkiem transportu
zatwierdzonym
przez
Państwowy
Powiatowy
Inspektorat
Sanitarny
do
prowadzenia działalności w
zakresie transportu potraw.

Zdolność techniczna
Informacje
i
formalności
konieczne do dokonania oceny
spełniania wymogów:
Wykonaca
wykaże
się
dysponowaniem lub zamiarem
dysponowania
minimum
2
osobami posiadającymi aktualne
badania przeprowadzone dla
celów
sanitarno
epidemiologicznych, o których
mowa
w
rozporządzeniu
Ministra
Zdrowia
z
dnia
2.2.2006
r.
w
sprawie
badań do celów sanitarnoepidemiologicznych (Dz. U. z
2006 r., nr 25, poz. 191).
Wykonawca
wykaże
się
dysponowaniem lub zamiarem
dysponowania
co
najmniej
jednym środkiem transportu
zatwierdzonym
przez
Państwowy
Powiatowy
Inspektorat
Sanitarny
do
prowadzenia działalności w
zakresie transportu potraw.
Wykonawca musi spełnić ten
warunek tylko w przypadku,
gdy konieczny będzie transport
posiłków
z
miejsca
ich
wytworzenia do miejsca ich
wydania uczniom.

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu (jeżeli dotyczy)
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:

Zamiast:

Powinno być:

(dd/mm/rrrr)

(gg:mm)

(dd/mm/rrrr)

(gg:mm)

SEKCJA 4 pkt IV. 3.4.

10/12/2010

10:00

27/12/2010

10:00

SEKCJA 4 pkt IV. 3.8.

10/12/2010

10:15

27/12/2010

10:15
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Wytworzenie, dostawa i wydanie uprawnionym uczniom dwudaniowego posiłku w 6
szkołach na terenie miasta i gminy Choszczno w latach 2011 - 2013
VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić (jeżeli dotyczy)
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Oficjalna nazwa:
Adres pocztowy:
Miejscowość:

Kod
pocztowy:

Kraj:
Punkt
kontaktowy:

Tel.:

Osoba do
kontaktów:
E-mail:

Faks:

Adres(y) internetowy(e) (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL):
Adres profilu nabywcy (URL):
VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia (jeżeli dotyczy)
Miejsce, w którym należy dodać tekst

Tekst do dodania

_____

_____

VI.4) INNE DODATKOWE INFORMACJE (jeżeli dotyczy)
VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
02/12/2010 (dd/mm/rrrr)

