
Dz.U./S S183
23/09/2019
445272-2019-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1 / 19

23/09/2019 S183
https://ted.europa.eu/
TED

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

1 / 19

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:445272-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Warzywa, owoce i orzechy
2019/S 183-445272

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej Mazovia
ul. Kocjana 3
Warszawa
01-473
Polska
Osoba do kontaktów: Marta Kocot
Tel.:  +48 223286108
E-mail: m.kocot@igbmazovia.pl 
Faks:  +48 223286050
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: www.igbmazovia.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://www.igbmazovia.pl/pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej "Mazovia"

I.5) Główny przedmiot działalności
Budownictwo i obiekty komunalne

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

II.1.1) Nazwa:
Sukcesywna dostawa świeżych owoców i warzyw w podziale na 18 części
Numer referencyjny: 3/07/2019/D

II.1.2) Główny kod CPV
03220000
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II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa świeżych owoców i warzyw dla Mazowieckiej Instytucji
Gospodarki Budżetowej Mazovia w podziale na 18 części. Załącznikami do formularza oferty są: Załącznik nr:
2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6., 2.7., 2.8., 2.9., 2.10.,2.11., 2.12., 2.13., 2.14, .2.15, 2.16, 2.17, 2.18 określające
szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (formularze cenowe), odpowiednio do części na którą składana jest
oferta.

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:
Sukcesywna dostawa świeżych owoców i warzyw dla IGB Mazovia w woj. mazowieckim
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
03220000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL9
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejsce dostaw wskazane jest w rozdziale III pkt 7 SIWZ.

II.2.4) Opis zamówienia:
Każdy produkt wytwarzany będzie zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie żywienia i żywności, rozporządzeniami
wydanymi na jej podstawie, oraz normami jakościowymi, zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Rolniczej.
Wykonawca ma obowiązek dostarczać produkty I klasy, zgodne z zastosowaną normą jakości.
Cechy dyskwalifikujące przedmiot zamówienia: obce posmaki, zapachy, zafermentowania lub obecność
pleśni, ślady gnicia lub zwiędłe. Dostawa realizowana będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy w odpowiednich
skrzynkach lub workach, transportem zapewniającym zabezpieczenie przed czynnikami zewnętrznymi. Skrzynki
powinny być ułożone w sposób nie powodujący deformacji, uszkodzeń i zapewniający estetyczny wygląd
środka spożywczego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

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: 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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Sukcesywna dostawa świeżych owoców i warzyw IGB Mazovia w woj. łódzkim
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
03220000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL71
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejsce dostaw wskazane jest w rozdziale III pkt 7 SIWZ.

II.2.4) Opis zamówienia:
Każdy produkt wytwarzany będzie zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie żywienia i żywności, rozporządzeniami
wydanymi na jej podstawie, oraz normami jakościowymi, zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Rolniczej.
Wykonawca ma obowiązek dostarczać produkty I klasy, zgodne z zastosowaną normą jakości.
Cechy dyskwalifikujące przedmiot zamówienia: obce posmaki, zapachy, zafermentowania lub obecność
pleśni, ślady gnicia lub zwiędłe. Dostawa realizowana będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy w odpowiednich
skrzynkach lub workach, transportem zapewniającym zabezpieczenie przed czynnikami zewnętrznymi. Skrzynki
powinny być ułożone w sposób nie powodujący deformacji, uszkodzeń i zapewniający estetyczny wygląd
środka spożywczego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

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: 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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Sukcesywna dostawa świeżych owoców i warzyw w woj. lubelskim
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
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03220000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL81
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejsce dostaw wskazane jest w rozdziale III pkt 7 SIWZ.

II.2.4) Opis zamówienia:
Każdy produkt wytwarzany będzie zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie żywienia i żywności, rozporządzeniami
wydanymi na jej podstawie, oraz normami jakościowymi, zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Rolniczej.
Wykonawca ma obowiązek dostarczać produkty I klasy, zgodne z zastosowaną normą jakości.
Cechy dyskwalifikujące przedmiot zamówienia: obce posmaki, zapachy, zafermentowania lub obecność
pleśni, ślady gnicia lub zwiędłe. Dostawa realizowana będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy w odpowiednich
skrzynkach lub workach, transportem zapewniającym zabezpieczenie przed czynnikami zewnętrznymi. Skrzynki
powinny być ułożone w sposób nie powodujący deformacji, uszkodzeń i zapewniający estetyczny wygląd
środka spożywczego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

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: 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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Sukcesywna dostawa świeżych owoców i warzyw w woj. podkarpackim
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
03220000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL82
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejsce dostaw wskazane jest w rozdziale III pkt 7 SIWZ

II.2.4) Opis zamówienia:
Każdy produkt wytwarzany będzie zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie żywienia i żywności, rozporządzeniami
wydanymi na jej podstawie, oraz normami jakościowymi, zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Rolniczej.
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Wykonawca ma obowiązek dostarczać produkty I klasy, zgodne z zastosowaną normą jakości.
Cechy dyskwalifikujące przedmiot zamówienia: obce posmaki, zapachy, zafermentowania lub obecność
pleśni, ślady gnicia lub zwiędłe. Dostawa realizowana będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy w odpowiednich
skrzynkach lub workach, transportem zapewniającym zabezpieczenie przed czynnikami zewnętrznymi. Skrzynki
powinny być ułożone w sposób nie powodujący deformacji, uszkodzeń i zapewniający estetyczny wygląd
środka spożywczego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

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: 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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Sukcesywna dostawa świeżych owoców i warzyw w woj. małopolskim
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
03220000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejsce dostaw wskazane jest w rozdziale III pkt 7 SIWZ.

II.2.4) Opis zamówienia:
Każdy produkt wytwarzany będzie zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie żywienia i żywności, rozporządzeniami
wydanymi na jej podstawie, oraz normami jakościowymi, zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Rolniczej.
Wykonawca ma obowiązek dostarczać produkty I klasy, zgodne z zastosowaną normą jakości.
Cechy dyskwalifikujące przedmiot zamówienia: obce posmaki, zapachy, zafermentowania lub obecność
pleśni, ślady gnicia lub zwiędłe. Dostawa realizowana będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy w odpowiednich
skrzynkach lub workach, transportem zapewniającym zabezpieczenie przed czynnikami zewnętrznymi. Skrzynki
powinny być ułożone w sposób nie powodujący deformacji, uszkodzeń i zapewniający estetyczny wygląd
środka spożywczego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia
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II.2.6) Szacunkowa wartość

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: 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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Sukcesywna dostawa świeżych owoców i warzyw w woj. świętokrzyskim
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
03220000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL72
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejsce dostaw wskazane jest w Rozdziale III pkt 7 SIWZ.

II.2.4) Opis zamówienia:
Każdy produkt wytwarzany będzie zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie żywienia i żywności, rozporządzeniami
wydanymi na jej podstawie, oraz normami jakościowymi, zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Rolniczej.
Wykonawca ma obowiązek dostarczać produkty I klasy, zgodne z zastosowaną normą jakości.
Cechy dyskwalifikujące przedmiot zamówienia: obce posmaki, zapachy, zafermentowania lub obecność
pleśni, ślady gnicia lub zwiędłe. Dostawa realizowana będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy w odpowiednich
skrzynkach lub workach, transportem zapewniającym zabezpieczenie przed czynnikami zewnętrznymi. Skrzynki
powinny być ułożone w sposób nie powodujący deformacji, uszkodzeń i zapewniający estetyczny wygląd
środka spożywczego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

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: nie
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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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Sukcesywna dostawa świeżych owoców i warzyw w woj. opolskim
Część nr: 7

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
03220000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL52
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejsce dostaw wskazane jest w rozdziale III pkt 7 SIWZ.

II.2.4) Opis zamówienia:
Każdy produkt wytwarzany będzie zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie żywienia i żywności, rozporządzeniami
wydanymi na jej podstawie, oraz normami jakościowymi, zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Rolniczej.
Wykonawca ma obowiązek dostarczać produkty I klasy, zgodne z zastosowaną normą jakości.
Cechy dyskwalifikujące przedmiot zamówienia: obce posmaki, zapachy, zafermentowania lub obecność
pleśni, ślady gnicia lub zwiędłe. Dostawa realizowana będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy w odpowiednich
skrzynkach lub workach, transportem zapewniającym zabezpieczenie przed czynnikami zewnętrznymi. Skrzynki
powinny być ułożone w sposób nie powodujący deformacji, uszkodzeń i zapewniający estetyczny wygląd
środka spożywczego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

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: 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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Sukcesywna dostawa świeżych owoców i warzyw w woj. dolnośąskim
Część nr: 8
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II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
03220000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL51
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejsce dostaw wskazane jest w rozdziale III pkt 7 SIWZ.

II.2.4) Opis zamówienia:
Każdy produkt wytwarzany będzie zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie żywienia i żywności, rozporządzeniami
wydanymi na jej podstawie, oraz normami jakościowymi, zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Rolniczej.
Wykonawca ma obowiązek dostarczać produkty I klasy, zgodne z zastosowaną normą jakości.
Cechy dyskwalifikujące przedmiot zamówienia: obce posmaki, zapachy, zafermentowania lub obecność
pleśni, ślady gnicia lub zwiędłe. Dostawa realizowana będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy w odpowiednich
skrzynkach lub workach, transportem zapewniającym zabezpieczenie przed czynnikami zewnętrznymi. Skrzynki
powinny być ułożone w sposób nie powodujący deformacji, uszkodzeń i zapewniający estetyczny wygląd
środka spożywczego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

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: 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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Sukcesywna dostawa świeżych owoców i warzyw w woj. wielkopolskim
Część nr: 9

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
03220000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL41
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejsce dostaw wskazane jest w rozdziale III pkt 7 SIWZ.

II.2.4) Opis zamówienia:
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Każdy produkt wytwarzany będzie zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie żywienia i żywności, rozporządzeniami
wydanymi na jej podstawie, oraz normami jakościowymi, zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Rolniczej.
Wykonawca ma obowiązek dostarczać produkty I klasy, zgodne z zastosowaną normą jakości.
Cechy dyskwalifikujące przedmiot zamówienia: obce posmaki, zapachy, zafermentowania lub obecność
pleśni, ślady gnicia lub zwiędłe. Dostawa realizowana będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy w odpowiednich
skrzynkach lub workach, transportem zapewniającym zabezpieczenie przed czynnikami zewnętrznymi. Skrzynki
powinny być ułożone w sposób nie powodujący deformacji, uszkodzeń i zapewniający estetyczny wygląd
środka spożywczego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

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: 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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Sukcesywna dostawa świeżych owoców i warzyw w woj. zachodniopomorskim
Część nr: 10

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
03220000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejsce dostaw wskazane jest w rozdziale III pkt 7 SIWZ.

II.2.4) Opis zamówienia:
Każdy produkt wytwarzany będzie zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie żywienia i żywności, rozporządzeniami
wydanymi na jej podstawie, oraz normami jakościowymi, zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Rolniczej.
Wykonawca ma obowiązek dostarczać produkty I klasy, zgodne z zastosowaną normą jakości.
Cechy dyskwalifikujące przedmiot zamówienia: obce posmaki, zapachy, zafermentowania lub obecność
pleśni, ślady gnicia lub zwiędłe. Dostawa realizowana będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy w odpowiednich
skrzynkach lub workach, transportem zapewniającym zabezpieczenie przed czynnikami zewnętrznymi. Skrzynki
powinny być ułożone w sposób nie powodujący deformacji, uszkodzeń i zapewniający estetyczny wygląd
środka spożywczego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
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Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

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: 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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Sukcesywna dostawa świeżych owoców i warzyw w woj. pomorskim
Część nr: 11

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
03220000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL63
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejsce dostaw wskazane jest w rozdziale III pkt 7 SIWZ.

II.2.4) Opis zamówienia:
Każdy produkt wytwarzany będzie zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie żywienia i żywności, rozporządzeniami
wydanymi na jej podstawie, oraz normami jakościowymi, zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Rolniczej.
Wykonawca ma obowiązek dostarczać produkty I klasy, zgodne z zastosowaną normą jakości.
Cechy dyskwalifikujące przedmiot zamówienia: obce posmaki, zapachy, zafermentowania lub obecność
pleśni, ślady gnicia lub zwiędłe. Dostawa realizowana będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy w odpowiednich
skrzynkach lub workach, transportem zapewniającym zabezpieczenie przed czynnikami zewnętrznymi. Skrzynki
powinny być ułożone w sposób nie powodujący deformacji, uszkodzeń i zapewniający estetyczny wygląd
środka spożywczego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

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



Dz.U./S S183
23/09/2019
445272-2019-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 11 / 19

23/09/2019 S183
https://ted.europa.eu/
TED

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

11 / 19

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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Sukcesywna dostawa świeżych owoców i warzyw w woj. kujawsko-pomorskim
Część nr: 12

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
03220000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL61
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejsce dostaw wskazane jest w Rozdziale III pkt 7 SIWZ.

II.2.4) Opis zamówienia:
Każdy produkt wytwarzany będzie zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie żywienia i żywności, rozporządzeniami
wydanymi na jej podstawie, oraz normami jakościowymi, zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Rolniczej.
Wykonawca ma obowiązek dostarczać produkty I klasy, zgodne z zastosowaną normą jakości.
Cechy dyskwalifikujące przedmiot zamówienia: obce posmaki, zapachy, zafermentowania lub obecność
pleśni, ślady gnicia lub zwiędłe. Dostawa realizowana będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy w odpowiednich
skrzynkach lub workach, transportem zapewniającym zabezpieczenie przed czynnikami zewnętrznymi. Skrzynki
powinny być ułożone w sposób nie powodujący deformacji, uszkodzeń i zapewniający estetyczny wygląd
środka spożywczego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

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: 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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
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Sukcesywna dostawa świeżych owoców i warzyw w woj. warmińsko-mazurskim
Część nr: 13

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
03220000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL62
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejsce dostaw wskazane jest w rozdziale III pkt 7 SIWZ.

II.2.4) Opis zamówienia:
Każdy produkt wytwarzany będzie zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie żywienia i żywności, rozporządzeniami
wydanymi na jej podstawie, oraz normami jakościowymi, zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Rolniczej.
Wykonawca ma obowiązek dostarczać produkty I klasy, zgodne z zastosowaną normą jakości.
Cechy dyskwalifikujące przedmiot zamówienia: obce posmaki, zapachy, zafermentowania lub obecność
pleśni, ślady gnicia lub zwiędłe. Dostawa realizowana będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy w odpowiednich
skrzynkach lub workach, transportem zapewniającym zabezpieczenie przed czynnikami zewnętrznymi. Skrzynki
powinny być ułożone w sposób nie powodujący deformacji, uszkodzeń i zapewniający estetyczny wygląd
środka spożywczego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

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: 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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Sukcesywna dostawa świeżych owoców i warzyw w woj. podlaskim
Część nr: 14

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
03220000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL84
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejsce dostaw wskazane jest w rozdziale III pkt 7 SIWZ.
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II.2.4) Opis zamówienia:
Każdy produkt wytwarzany będzie zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie żywienia i żywności, rozporządzeniami
wydanymi na jej podstawie, oraz normami jakościowymi, zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Rolniczej.
Wykonawca ma obowiązek dostarczać produkty I klasy, zgodne z zastosowaną normą jakości.
Cechy dyskwalifikujące przedmiot zamówienia: obce posmaki, zapachy, zafermentowania lub obecność
pleśni, ślady gnicia lub zwiędłe. Dostawa realizowana będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy w odpowiednich
skrzynkach lub workach, transportem zapewniającym zabezpieczenie przed czynnikami zewnętrznymi. Skrzynki
powinny być ułożone w sposób nie powodujący deformacji, uszkodzeń i zapewniający estetyczny wygląd
środka spożywczego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

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: 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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Sukcesywna dostawa świeżych owoców i warzyw w woj. małopolskim
Część nr: 15

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
03220000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejsce dostaw wskazane jest w rozdziale III pkt 7 SIWZ.

II.2.4) Opis zamówienia:
Każdy produkt wytwarzany będzie zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie żywienia i żywności, rozporządzeniami
wydanymi na jej podstawie, oraz normami jakościowymi, zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Rolniczej.
Wykonawca ma obowiązek dostarczać produkty I klasy, zgodne z zastosowaną normą jakości.
Cechy dyskwalifikujące przedmiot zamówienia: obce posmaki, zapachy, zafermentowania lub obecność
pleśni, ślady gnicia lub zwiędłe. Dostawa realizowana będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy w odpowiednich
skrzynkach lub workach, transportem zapewniającym zabezpieczenie przed czynnikami zewnętrznymi. Skrzynki
powinny być ułożone w sposób nie powodujący deformacji, uszkodzeń i zapewniający estetyczny wygląd
środka spożywczego.
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II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

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: 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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Sukcesywna dostawa świeżych owoców i warzyw w woj. śląskim
Część nr: 16

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
03220000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejsce dostaw wskazane jest w rozdziale III pkt 7 SIWZ.

II.2.4) Opis zamówienia:
Każdy produkt wytwarzany będzie zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie żywienia i żywności, rozporządzeniami
wydanymi na jej podstawie, oraz normami jakościowymi, zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Rolniczej.
Wykonawca ma obowiązek dostarczać produkty I klasy, zgodne z zastosowaną normą jakości.
Cechy dyskwalifikujące przedmiot zamówienia: obce posmaki, zapachy, zafermentowania lub obecność
pleśni, ślady gnicia lub zwiędłe. Dostawa realizowana będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy w odpowiednich
skrzynkach lub workach, transportem zapewniającym zabezpieczenie przed czynnikami zewnętrznymi. Skrzynki
powinny być ułożone w sposób nie powodujący deformacji, uszkodzeń i zapewniający estetyczny wygląd
środka spożywczego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

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
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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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Sukcesywna dostawa świeżych owoców i warzyw w woj. dolnośląskim
Część nr: 17

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
03220000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL51
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejsce dostaw wskazane jest w rozdziale III pkt 7 SIWZ.

II.2.4) Opis zamówienia:
Każdy produkt wytwarzany będzie zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie żywienia i żywności, rozporządzeniami
wydanymi na jej podstawie, oraz normami jakościowymi, zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Rolniczej.
Wykonawca ma obowiązek dostarczać produkty I klasy, zgodne z zastosowaną normą jakości.
Cechy dyskwalifikujące przedmiot zamówienia: obce posmaki, zapachy, zafermentowania lub obecność
pleśni, ślady gnicia lub zwiędłe. Dostawa realizowana będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy w odpowiednich
skrzynkach lub workach, transportem zapewniającym zabezpieczenie przed czynnikami zewnętrznymi. Skrzynki
powinny być ułożone w sposób nie powodujący deformacji, uszkodzeń i zapewniający estetyczny wygląd
środka spożywczego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

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: 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

II.2) Opis
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II.2.1) Nazwa:
Sukcesywna dostawa świeżych owoców i warzyw w woj. pomorskim
Część nr: 18

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
03220000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL63
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejsce dostaw wskazane jest w rozdziale III pkt 7 SIWZ.

II.2.4) Opis zamówienia:
Każdy produkt wytwarzany będzie zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie żywienia i żywności, rozporządzeniami
wydanymi na jej podstawie, oraz normami jakościowymi, zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Rolniczej.
Wykonawca ma obowiązek dostarczać produkty I klasy, zgodne z zastosowaną normą jakości.
Cechy dyskwalifikujące przedmiot zamówienia: obce posmaki, zapachy, zafermentowania lub obecność
pleśni, ślady gnicia lub zwiędłe. Dostawa realizowana będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy w odpowiednich
skrzynkach lub workach, transportem zapewniającym zabezpieczenie przed czynnikami zewnętrznymi. Skrzynki
powinny być ułożone w sposób nie powodujący deformacji, uszkodzeń i zapewniający estetyczny wygląd
środka spożywczego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

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: 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

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:
W tym zakresie Zamawiający wymaga aby Wykonawcy:
wykazali, że są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na kwotę min:
— część I – 800 000,00 PLN,
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— część II – 240 000,00 PLN,
— część III – 240 000,00 PLN,
— część IV – 560 000,00 PLN,
— część V – 240 000,00 PLN,
— część VI – 80 000,00 PLN,
— część VII – 800 000,00 PLN,
— część VIII – 800 000,00 PLN,
— część IX – 800 000,00 PLN,
— część X – 320 000,00 PLN,
— część XI – 800 000,00 PLN,
— część XII – 800 000,00 PLN,
— część XIII – 640 000,00 PLN,
— część XIV – 400 000,00 PLN,
— część XV – 80 000,00 PLN,
— część XVI – 20 000,00 PLN,
— część XVII – 75 000,00 PLN,
— część XVIII – 90 000,00 PLN.
Jeżeli Wykonawca składa ofertę na 2 bądź więcej części przedmiotu zamówienia, polisa lub inny dokument
powinna obejmować sumę gwarancyjną na kwotę stanowiącą sumę ww. kwot dla tych części. W przypadku
wygaśnięcia ważności ww. dokumentu w trakcie realizacji umowy Wykonawca będzie zobowiązany do
przedłożenia aktualnego.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
W tym zakresie Zamawiający wymaga aby Wykonawcy:
— wykazali wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum:
1) dla części 1 zamówienia 2 dostaw świeżych owoców i warzyw, na kwotę nie mniejszą niż 800 000,00 PLN
brutto każda,
2) dla części 2 zamówienia 2 dostaw świeżych owoców i warzyw, na kwotę nie mniejszą niż 240 000,00 PLN
brutto każda,
3) dla części 3 zamówienia 2 dostaw świeżych owoców i warzyw, na kwotę nie mniejszą niż 240 000,00 PLN
brutto każda,
4) dla części 4 zamówienia 2 dostaw świeżych owoców i warzyw, na kwotę nie mniejszą niż 560 000,00 PLN
brutto każda,
5) dla części 5 zamówienia 2 dostaw świeżych owoców i warzyw, na kwotę nie mniejszą niż 240 000,00 PLN
brutto każda,
6) dla części 6 zamówienia 2 dostaw świeżych owoców i warzyw, na kwotę nie mniejszą niż 80 000,00 PLN
brutto każda,
7) dla części 7 zamówienia 2 dostaw świeżych owoców i warzyw, na kwotę nie mniejszą niż 800 000,00 PLN
brutto każda,
8) dla części 8 zamówienia 2 dostaw świeżych owoców i warzyw, na kwotę nie mniejszą niż 800 000,00 PLN
brutto każda,
9) dla części 9 zamówienia 2 dostaw świeżych owoców i warzyw, na kwotę nie mniejszą niż 800 000,00 PLN
brutto każda,
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10) dla części 10 zamówienia 2 dostaw świeżych owoców i warzyw, na kwotę nie mniejszą niż 320 000,00 PLN
brutto każda,
11) dla części 11 zamówienia 2 dostaw świeżych owoców i warzyw, na kwotę nie mniejszą niż 800 000,00 PLN
brutto każda,
12) dla części 12 zamówienia 2 dostaw świeżych owoców i warzyw, na kwotę nie mniejszą niż 800 000,00 PLN
brutto każda,
13) dla części 13 zamówienia 2 dostaw świeżych owoców i warzyw, na kwotę nie mniejszą niż 640 000,00 PLN
brutto każda,
14) dla części 14 zamówienia 2 dostaw świeżych owoców i warzyw, na kwotę nie mniejszą niż 400 000,00 PLN
brutto każda.
15) dla części 15 zamówienia 2 dostaw świeżych owoców i warzyw, na kwotę nie mniejszą niż 20 000,00 PLN
brutto każda
16) dla części 16 zamówienia 2 dostaw świeżych owoców i warzyw, na kwotę nie mniejszą niż 3 000,00 PLN
brutto każda
17) dla części 17 zamówienia 2 dostaw świeżych owoców i warzyw, na kwotę nie mniejszą niż 20 000,00 PLN
brutto każda
18) dla części 18 zamówienia 2 dostaw świeżych owoców i warzyw, na kwotę nie mniejszą niż 25 000,00 PLN
brutto każda.
W przypadku podmiotów występujących wspólnie warunek ten podmioty mogą spełniać łącznie.

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

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 28/10/2019
Czas lokalny: 10:00

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)
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IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 28/10/2019
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej Mazovia, ul. Kocjana 3, 01-473 Warszawa, POLSKA, sala
konferencyjna

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
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium przed terminem składania ofert w wysokości:
— dla części I – 47 000,00 PLN,
— dla części II – 10 000,00 PLN,
— dla części III – 11 000,00 PLN,
— dla części IV – 31 000,00 PLN,
— dla części V – 11 000,00 PLN,
— dla części VI – 5 000,00 PLN,
— dla części VII – 36 000,00 PLN,
— dla części VIII – 41 000,00 PLN,
— dla części IX – 31 000,00 PLN,
— dla części X – 19 000,00 PLN,
— dla części XI – 36 000,00 PLN,
— dla części XII – 41 000,00 PLN,
— dla części XIII – 33 000,00 PLN,
— dla części XIV – 24 000,00 PLN,
— dla części XV - 2 200,00 PLN,
— dla części XVI – 400,00 PLN,
— dla części XVII – 2 100,00 PLN,
— dla części XVIII – 2 500,00 PLN.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/09/2019


