MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2, 42-217 Częstochowa,

Tel.: 34 37 24 200, fax: 34 37 24 250, NIP: 573-23-02-950, REGON: 002741290,
www.mops.czestochowa.um.gov.pl. mops@czestochowa.um.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia specyfikację istotnych
warunków zamówienia:
http://mops.bip.czestochowa.pl
Częstochowa: Przygotowanie i dostawa paczek świątecznych Bożonarodzeniowych
oraz Mikołajkowych z artykułami spożywczymi dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Częstochowie
Numer ogłoszenia: 350406 - 2014 ; data zamieszczenia: 21.10.2014 r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Polskiej Organizacji
Wojskowej 2, 42-217 Częstochowa, woj. śląskie, tel. 34 37 24 200, faks 34 37 24 250.
Adres strony internetowej: http://www.mops.czestochowa.um.gov.pl
2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przygotowanie i dostawa paczek
świątecznych Bożonarodzeniowych oraz Mikołajkowych z artykułami spożywczymi dla
podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostawa paczek świątecznych z artykułami
spożywczymi dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie.
Postępowanie składa się z 2 Zadań (części zamówienia), z których każde może być
przedmiotem oferty częściowej. Podział zamówienia na części (Zadania) jest następujący:
Zadanie 1 – Zakup paczek świątecznych Bożonarodzeniowych z artykułami żywnościowymi
dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie w ilości 400
sztuk; Zadanie 2 – Zakup paczek Mikołajkowych z artykułami żywnościowymi dla
podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie w ilości 300 sztuk.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, określający rodzaj i ilość zamawianego
asortymentu wraz z wymaganą gramaturą poszczególnych produktów określa formularz
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cenowy, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ. Dostarczane w ramach paczek produkty nie
mogą wykazywać oznak nieświeżości lub zepsucia. Mają być świeże, o dobrym smaku,
w zamkniętych i nieuszkodzonych opakowaniach, które posiadają: kod kreskowy oraz
nadrukowaną informację o nazwie środka spożywczego (skład), nazwie i adresie
producenta, dacie przydatności do spożycia oraz wadze, gramaturze lub ilości j.m. (np.
sztuk) w opakowaniu. Gramatura oferowanych artykułów spożywczych nie może być
mniejsza od gramatury określonej w załączniku nr 1 do SIWZ. Jeżeli waga produktu będzie
mniejsza od wymaganej, uznane to zostanie jako niezgodność z SIWZ, a oferta będzie
odrzucona. Terminy przydatności do spożycia poszczególnych artykułów w dniu dostawy nie
mogą być krótsze, niż terminy podane przez Zamawiającego w załączniku nr 1 do SIWZ.
Wszelkie towary określone w dokumentacji, pochodzące od konkretnych producentów,
określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać
towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego. Poprzez zapis dotyczący
minimalnych parametrów jakościowych wymagań Zamawiający rozumie wymagania
towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych
producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu
doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego
rozwiązania. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazując oznaczenie
konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie
produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej
na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt
o wskazanych parametrach lub lepszych. Posługiwanie się nazwami producentów/
produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. W celu weryfikacji zgodności oferowanego
asortymentu z wymogami SIWZ, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania
Wykonawcy do przedłożenia próbek oferowanych produktów spożywczych. Próbki muszą
znajdować się w opakowaniach, które posiadają: kod kreskowy oraz nadrukowaną
informację o nazwie środka spożywczego (skład), nazwie i adresie producenta, dacie
przydatności do spożycia oraz wadze, gramaturze lub ilości j.m. (np. sztuk) w opakowaniu.
W przypadku stwierdzenia, że któryś z oferowanych produktów nie spełnia wymagań SIWZ,
Zamawiający odrzuci ofertę tego Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp,
jako ofertę, której treść nie odpowiada treści SIWZ. Po zakończonym postępowaniu
przetargowym przedłożone na wezwanie próbki zostaną zwrócone Wykonawcom na ich
wniosek, z wyłączeniem Wykonawcy, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą.
Zamawiający w przypadku czekolady bądź wyrobów czekoladowych wchodzących w skład
paczek, nie dopuszcza produktów czekoladopodobnych. Przez produkt czekoladopodobny
Zamawiający rozumie produkt cukierniczy, podobny w wyglądzie i smaku do czekolady,
w którym tłuszcz kakaowy zastąpiono tłuszczem innych roślin. Wykonawca dostarczy
przedmiot zamówienia własnym transportem, na własny koszt i we własnym zakresie,
bezpośrednio do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego w budynku Rejonowego
Zespołu Pomocy Społecznej nr 2 przy ul. Staszica 10 w Częstochowie. Wykonawca przy
udziale co najmniej dwóch własnych przedstawicieli zapewni szybkie i sprawne rozładowanie
oraz dostarczenie paczek do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, w sposób nie
zakłócający prawidłowej pracy Ośrodka. Każda paczka winna być zapakowana: dla zadania
nr 1 – w torbę polipropylenową dopuszczoną przez przepisy do kontaktów z żywnością,
zaopatrzoną w mocny uchwyt umożliwiający ręczne przenoszenie zapakowanych artykułów
(Zamawiający nie dopuszcza możliwości dostawy paczek w reklamówkach polietylenowych).
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Koszt torby został ujęty w formularzu cenowym (załącznik nr 1 do SIWZ) i należy go
uwzględnić przy ustalaniu ceny ofertowej; dla zadania nr 2 – w reklamówkę polietylenową
z akcentami świątecznymi. Koszt reklamówki został ujęty w formularzu cenowym (załącznik
nr 1 do SIWZ) i należy go uwzględnić przy ustalaniu ceny ofertowej. Produkty spożywcze
wchodzące w skład paczek pakowane fabrycznie w słoiki lub w puszki powinny być
dostarczone w oddzielnych kartonach, w celu należytego ich zabezpieczenia przed
ewentualnym stłuczeniem. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za braki i wady
przedmiotu zamówienia powstałe w czasie transportu oraz zobowiązany jest w cenie oferty
uwzględnić koszt opakowania paczek, koszt transportu do miejsca odbioru dostawy oraz
koszt załadunku i rozładunku paczek. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru
dostawy jej braków, obniżonej wartości lub jakości, Zamawiający ma prawo nie przyjąć
towaru i żądać jego wymiany, w czasie nie przekraczającym 24 godzin od pierwotnego
terminu odbioru dostawy.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15897300-5
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Termin zakończenia:
15.12.2014 r.
SEKCJA III: INFORMACJE O
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

CHARAKTERZE

PRAWNYM,

EKONOMICZNYM,

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
• Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
• Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
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III.3.3) Odpowiedni potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
• Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA
PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa
w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy
Pzp - załącznik nr 5 do SIWZ;
• aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
• aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o braku zaległości podatkowych
lub, że Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymaniu w całości wykonania decyzji
organu podatkowego (data wystawienia zaświadczenia nie może być wcześniejsza
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert);
• aktualne zaświadczenie z ZUS-u o braku zaległości w opłatach składek na
ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne albo, że Wykonawca uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymaniu w całości wykonania decyzji organu podatkowego (data wystawienia
zaświadczenia nie może być wcześniejsza niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert);
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
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zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne
i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert.
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24
ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, albo informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy
kapitałowej – załącznik nr 6 do SIWZ;
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE
DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM
WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi
odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4):
• wypełniony formularz cenowy – załącznik nr 1 do SIWZ;
• wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 2 do SIWZ;
• oryginał pełnomocnictwa (lub kserokopia potwierdzona notarialnie) potwierdzającego
uprawnienie osób podpisujących ofertę, jeżeli uprawnienie takie nie wynika wprost
z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy lub z przepisów prawa;
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
• Cena – 100 %
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
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na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: http://mops.bip.czestochowa.pl
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać pod adresem:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie,
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2,
42-217 Częstochowa, pok. nr 4.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 04.11.2014 r., godzina 11:00, miejsce: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Częstochowie ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2, 42-217 Częstochowa, pok. nr 10.
Data i miejsce otwarcia ofert: 04.11.2014 r., godzina 11:30 w sali nr 14.
V.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze
środków Unii Europejskiej: nie
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia,
w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone
na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
ZAŁĄCZNIK NR 1 – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zakup paczek świątecznych Bożonarodzeniowych z artykułami
żywnościowymi dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie
w ilości 400 sztuk
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia jest zakup paczek świątecznych Bożonarodzeniowych z artykułami
żywnościowymi dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie
w ilości 400 sztuk.
2) Wspólny słownik zamówień (CPV): 15897300-5
3) Czas trwania lub termin wykonania: Termin zakończenia: 15.12.2014 r.
4) Kryteria oceny ofert:
• Cena – 100 %
CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zakup paczek Mikołajkowych z artykułami żywnościowymi dla
podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie w ilości 300 sztuk
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1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia jest zakup paczek Mikołajkowych z artykułami żywnościowymi dla
podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie w ilości 300 sztuk.
2) Wspólny słownik zamówień (CPV): 15897300-5
3) Czas trwania lub termin wykonania: Termin zakończenia: 09.12.2014 r.
4) Kryteria oceny ofert:
• Cena – 100 %
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