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Gmina Bodzentyn: „Dostawa artykułów żywnościowych dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w

Bodzentynie na rok 2019 r.’’
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Nie

 

Nazwa projektu lub programu 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których

działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały

zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie

marginalizowanych 

Nie

 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii,

o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy

chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Tak

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli

przeprowadzenie postępowania 

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie

postępowania: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 

Nie

 
 
Ogłoszenie nr 657708-N-2018 z dnia 2018-12-05 r. 
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Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać

adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do

kontaktów: 

 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii

Europejskiej 

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 

Informacje dodatkowe: 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Bodzentyn, krajowy numer identyfikacyjny 53471800000, ul. ul.

Suchedniowska  3 , 26010   Bodzentyn, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 041 3115010, 3115511,

3115114, e-mail inwestycje@bodzentyn.ugm.pl, faks 041 3115010, 3115511, 3115114. 

Adres strony internetowej (URL): www.bodzentyn.bip.jur.pl 

Adres profilu nabywcy: 

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów

plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania,

w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie

postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali

zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy

zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 

I.4) KOMUNIKACJA: 

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod

adresem (URL)

Nie 

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia



5.12.2018 https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=b763eee9-fefb-4892-bb65-37d766292a75

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=b763eee9-fefb-4892-bb65-37d766292a75 3/21

Tak 

www.bodzentyn.bip.jur.pl

 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod

adresem

Nie 

 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 

Elektronicznie

Nie 

adres 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób: 

Nie 

Inny sposób: 

 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny

sposób: 

Tak 

Inny sposób: 

za pomocą operatora pocztowego,kuriera,osobiście 

Adres: 

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie, ul. Suchedniowska 3, 26-010 Bodzentyn

 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które

nie są ogólnie dostępne

Nie 

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem:

(URL) 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Dostawa artykułów żywnościowych dla
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Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bodzentynie na rok 2019 r.’’ 

Numer referencyjny: BRO.271.61.2018 

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

Nie

 

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy 

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 

Zamówienie podzielone jest na części: 

Tak 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 

wszystkich części 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 

7 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu

wykonawcy: 

7 

 

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego

- określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.

Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa artykułów żywnościowych dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

w Bodzentynie na rok 2019 r.’’ 2. Przedmiot zamówienia podzielony jest na 7 niezależnych części: 

CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA – Dostawa świeżych warzyw i owoców CPV: 03221000-6, CPV: 03222300-6.

 CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA – Dostawa wyrobów piekarniczych CPV: 1511000-6  CZĘŚĆ III

ZAMÓWIENIA – Dostawa mrożonek CPV: 15331170-9  CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA – Dostawa jaj

kurzych świeżych o gramaturze 50 g CPV: 03142500-3  CZĘŚĆ V ZAMÓWIENIA – Dostawa

drobnych artykułów spożywczych CPV: 15800000-6  CZĘŚĆ VI ZAMÓWIENIA – Dostawa mięsa,

wędlin i drobiu CPV: 15100000-9  CZĘŚĆ VII ZAMÓWIENIA - Dostawa mleka i produktów

mleczarskich CPV: 15500000-3 Szczegółowy wykaz artykułów żywnościowych oraz ich ilość (w

podziale na części zamówienia) zawiera Formularz cenowy stanowiący Załącznik 7A-G do SIWZ 3.

Zamawiający informuje, że przy przedmiotowych dostawach zastosowanie będzie miało prawo opcji,

oznacza to, że podane ilości są wielkościami maksymalnymi, które należy wycenić w formularzu

ofertowym. Zamawiający, będzie odbierał artykułu sukcesywnie w miarę potrzeb. Natomiast
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gwarantowana ilość artykułów, które zostaną odebrane to 80% artykułów wymienionych w Formularzu

od Nr 7A do Nr 7G. 4. Szczegółowy opis realizacji zamówienia: Wykonawca zobowiązany jest: -

dostarczać produkty zgodnie z treścią zawartą w SIWZ oraz załącznikami do SIWZ stosownie dla

właściwej CZĘŚCI ZAMÓWIENIA. - dostarczać produkty, które są dopuszczone do sprzedaży. -

dostarczać artykuły nie wykazujące oznak nieświeżości lub zepsucia, świeże, zgodnie z Systemami

Bezpieczeństwa Jakości Żywności i Polskimi Normami Żywieniowymi oraz okresem przydatności do

spożycia dla danego produktu. - w zależności od rodzaju asortymentu dostarczać go w zamkniętych i

nieuszkodzonych opakowaniach, które będą posiadać nadrukowaną informację o nazwie środka

spożywczego (skład), informację w sprawie producenta (nazwie), dacie przydatności do spożycia oraz

gramaturze/litrażu, - dostarczać produkty pierwszej klasy jakości ( ze względu na charakter i właściwości

produktu) posiadające właściwy okres przydatności do spożycia, w opakowaniach dopuszczonych do

kontaktu z żywnością, które powinny zabezpieczać produkt przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniem,

czyste bez obcych zapachów, zabrudzeń, pleśni i uszkodzeń mechanicznych. Pierwsza klasa jakości mięsa

oznacza: mięso chude, nieścięgniste o zawartości tłuszczu ok. 7%, bez tłuszczu zewnętrznego, nie

zawierające skórek, chrząstek, ścięgien niekonsumpcyjnych. - dostarczać produkty czyste, niezabrudzone,

nieuszkodzone mechanicznie, spełniające wymagania jakościowe, dotyczące przechowywania,

pakowania i transportu zawarte w Polskich Normach, posiadające właściwe atesty, certyfikaty oraz

posiadające ważne terminy ważności do spożycia (produkty sypkie i przyprawy min. 3 miesiące). -

dostarczać asortyment własnym transportem, na swój koszt zgodnie z wymogami sanitarnymi i HACCP,

w sposób zapobiegającym utracie walorów smakowych i odżywczych. - realizować zamówienia do

siedziby Zamawiającego środkami transportowymi dostosowanymi do przewozu artykułów

spożywczych, w warunkach zapewniających utrzymanie właściwej ich jakości. Do przewozu mrożonek

wymaga się zastosowania właściwego środka transportu tj. samochód lodówka. Do przewozu mięsa i

wędlin wymaga się zastosowania odpowiedniego środka transportu tj. samochód izoterma. -

zagwarantować dowóz surowców w pojemnikach oraz opakowaniach posiadających atest PZH odnoście

dopuszczenia do kontaktu z żywnością, tak, by dostawy realizowane były zgodnie z zasadami „dobrej

praktyki higienicznej” (dotyczy to głównie: stanu higienicznego samochodu, higieny osobistej kierowcy,

daty przydatności do spożycia, temperatury przewozu). - dostawa żywności następować będzie na

podstawie zamówień składanych Wykonawcy przez Zamawiającego telefonicznie lub osobiście

potwierdzonych pisemnym zleceniem. Przed wydaniem żywności, ilości dostarczonego towaru oraz jego

zgodność z zamówieniem zostanie sprawdzona przez Zamawiającego. 

 

II.5) Główny kod CPV: 15800000-6 

Dodatkowe kody CPV: 
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Kod CPV

03222300-6

15110000-6

15331170-9

03142500-3

15800000-6

15500000-3

03222100-6

 

 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT: 

Waluta: 

 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów)

 

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.

134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o

których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa

ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 

miesiącach:    lub dniach: 

lub 

data rozpoczęcia: 2019-01-02   lub zakończenia: 

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia

2019-01-02

 

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
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III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile

wynika to z odrębnych przepisów 

Określenie warunków: Wykonawca nie stawia żadnego warunku w tym zakresie 

Informacje dodatkowe 

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 

Określenie warunków: Wykonawca nie stawia żadnego warunku w tym zakresie 

Informacje dodatkowe 

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 

Określenie warunków: W zakresie zdolności zawodowej Zamawiający nie stawia żadnego warunku.

W zakresie zdolności technicznej: Dla części III zamówienia – dostawa mrożonek Wykonawca

powinien dysponować właściwymi środkami transportu do przewozu mrożonek tj. samochód lodówka,

minimum 1 pojazd. Dla części VI zamówienia – dostawa mięsa i wędlin Wykonawca powinien

dysponować właściwymi środkami transportu do przewozu mięsa i wędlin tj. samochód izoderma,

minimum 1 pojazd. 

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia

wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: 

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa

wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 

 

 

 

 

 

 

 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 
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Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Tak 

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3

USTAWY PZP: 

a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku

podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ

W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

a) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu

wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

(tylko dla części nr III i VI). 

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ

W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie 

Informacja na temat wadium 

 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie 

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 
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IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:

Nie 

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów

elektronicznych: 

Nie 

Informacje dodatkowe: 

 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie 

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 

Nie 

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 

Nie

 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców   

Przewidywana minimalna liczba wykonawców 

Maksymalna liczba wykonawców   

Kryteria selekcji wykonawców: 

 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: 

 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

 

Informacje dodatkowe: 

 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 
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Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące

dynamicznego systemu zakupów: 

 

Informacje dodatkowe: 

 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie

katalogów elektronicznych: 

 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 

 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu

zamówienia: 

 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz

jaki będzie termin ich udostępnienia: 

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich

wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych

w zakresie połączeń: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

 

Czas trwania: 

 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 
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IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 

IV.2.2) Kryteria 

Kryteria Znaczenie

cena 60,00

Termin rozpatrzenia reklamacji i dostawy towaru objętego reklamacją 40,00

 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg

nieograniczony) 

Tak 

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez

przeprowadzenia negocjacji 

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

 

Informacje dodatkowe 

 

 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili

rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

 

Wstępny harmonogram postępowania: 

 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 

Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 
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Informacje dodatkowe: 

 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać

wszystkie oferty: 

 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez

zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

 

Informacje dodatkowe: 

 

IV.4) Licytacja elektroniczna 

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym

wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości

postąpień: 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 

 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 

Data: godzina: 

Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 

 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie

zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 

 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

 

Informacje dodatkowe: 
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IV.5) ZMIANA UMOWY 

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 

Dopuszcza się istotne zmiany postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty: w

następującym zakresie: • zmiany stawki podatku VAT, w odniesieniu do tej części wynagrodzenia, której

zmiana dotyczy, • ograniczenia lub zwiększenia zakresu dostaw na danej części zamówienia wynikającej

ze znacznego ograniczenia/zwiększenia liczby dzieci korzystających z posiłków, • waloryzacji cen

jednostkowych w sytuacji gdy kwartalny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany

przez Prezesa GUS wykaże wzrost lub obniżkę cen o wartość minimum 2%. 

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 

Data: 2018-12-13, godzina: 12:00, 

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 

Nie 

Wskazać powody: 

 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu 

> 

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 

IV.6.4) 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 

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące

sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał
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przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie 

IV.6.6) Informacje dodatkowe: 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

Część nr: 1 Nazwa: CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA – Dostawa świeżych warzyw i owoców

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -

określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:L.p. Nazwa

artykułu Jednostka miary Ilość 1 Banany o barwie od jasnozielonkawej do jasnożółtej kg 1300 2 Jabłka

odmiana zimowa (lobo, gloster kg 1500 3 Mandarynka świeża kg 300 4 Buraki świeże jadalne czerwone kg

200 5 Cebula biała obcinana kg 200 6 Kapusta biała w główkach kg 100 7 kapusta pekińska kg 260 8

Marchewka świeża jadalna kg 290 9 Pomidory koktajlowe kg 50 10 Pietruszka świeża korzeń kg 220 11 Por

świeży kg 50 12 Seler świeży korzeń kg 50 13 Koperek zielony świeży szt. 100 14 Ogórki kiszone do

bezpośredniego spożycia kg 230 15 Ogórki zielone świeże kg 100 16 Pietruszka świeża -natka szt. 120 17

Pomidory świeże kg 250 18 Pieczarki świeże owocniki zamknięte lub lekko otwarte kg 130 19 Sałata zielona

świeża szt. 100 20 papryka czerwona świeża kg 40 21 Ziemniak jadalny typ kulinarny lub ogólnoużytkowy

kg 5000 
 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 03221000-6, 
 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
 

Wartość bez VAT: 
 

Waluta: 
 

 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
 

okres w miesiącach: 
 

okres w dniach: 
 

data rozpoczęcia: 2019-01-02
 

data zakończenia: 
 

5) Kryteria oceny ofert: 
 

Kryterium Znaczenie

cena 60,00

Termin rozpatrzenia reklamacji i dostarceznia towaru objętego reklamacją 40,00
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6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

 

 

Część nr: 2 Nazwa: Dostawa wyrobów piekarniczych

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -

określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Chleb mieszany

krojony o wadze 500g pakowany szt 3000 2 Bułki grahamki małe waga 0,05 g szt. 1000 3 Chleb żytni, 7

ziaren, razowy, słonecznikowy krojony waga 400g, pakowany w folię szt. 1000 4 Bułki kajzerki małe waga

0,05 g szt. 1000 
 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15110000-6, 
 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
 

Wartość bez VAT: 
 

Waluta: 
 

 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
 

okres w miesiącach: 
 

okres w dniach: 
 

data rozpoczęcia: 2019-01-02
 

data zakończenia: 
 

5) Kryteria oceny ofert: 
 

Kryterium Znaczenie

Termin rozpatrzenia reklamacji i dostawy towaru objętego reklamacją 40,00

cena 60,00

 

6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

 

 

Część nr: 3 Nazwa: Dostawa mrożonek

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -

określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:L.p. Nazwa
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artykułu Jednostka miary Ilość 1 Marchewka mini mrożona w oryginalnym opakowaniu kg 20 2 Mrożone

warzywa w paski w oryginalnym opakowaniu po 2,5 kg kg 600 3 Mrożonka kalafior w oryginalnym

opakowaniu po 2 kg kg 350 4 Mrożonka mieszanka 7-składnikowa w oryginalnym opakowaniu po 2 kg kg

350 5 Mrożone kartacze z mięsem wołowo-wieprzowym min.7,4% mięsa po 2,5 kg w oryginalnym

opakowaniu kg 350 6 Mrożona papryka melanż 3 kolory w oryginalnym opakowaniu po 2 kg kg 350 7

Mrożona marchewka z groszkiem w oryginalnym opakowaniu po 2kg kg 225 8 Mrożona truskawka w

oryginalnym opakowaniu po 2,5 kg kg 3 40 9 Mrożony filet z mintaja w oryginalnym opakowaniu tafla 6,80

kg kg 850 10 Mrożona mieszanka kompotowa min.4 składniki w oryginalnym opakowaniu po 2 kg kg 570

11 Mrożona marchewka kostka w oryginalnym opakowaniu po 2,5 kg kg 325 12 Mrożona fasolka

szparagowa zielona i żółta w oryginalnym opakowaniu po 2,5 kg kg 120 13 Mrożony bukiet warzyw w

oryginalnym opakowaniu kg 50 
 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15331170-9, 
 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
 

Wartość bez VAT: 
 

Waluta: 
 

 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
 

okres w miesiącach: 
 

okres w dniach: 
 

data rozpoczęcia: 2019-01-02
 

data zakończenia: 
 

5) Kryteria oceny ofert: 
 

Kryterium Znaczenie

Cena 60,00

Termin rozpatrzenia reklamacji i dostawy produktów objętych reklamacją 40,00

 

6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

 

 

Część nr: 4 Nazwa: CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA – Dostawa jaj kurzych świeżych o gramaturze 50 g

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -

określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Jaja kurze świeże
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kategoria L o wadze 50 g, pakowane po 10 szt. szt. 2000
 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 03142500-3, 
 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
 

Wartość bez VAT: 
 

Waluta: 
 

 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
 

okres w miesiącach: 
 

okres w dniach: 
 

data rozpoczęcia: 2019-01-02
 

data zakończenia: 
 

5) Kryteria oceny ofert: 
 

Kryterium Znaczenie

cena 60,00

Termin rozpatrzenia reklamacji i dostawy towaru objetego reklamacją 40,00

 

6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

 

 

Część nr: 5 Nazwa: CZĘŚĆ V ZAMÓWIENIA – Dostawa drobnych artykułów spożywczych

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -

określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:L.p. Nazwa

artykułu i wielkość opakowania jednostkowego Jednostka miary Ilość 1 Żurek śląski w butelce 400 ml szt 80

2 Przecier pomidorowy kartonik 200ml szt. 180 3 Barszcz czerwony w butelce szt 10 4 cukier trzcinowy w

oryginalnym opakowaniu po 1 kg szt. 250 5 Dżem truskawkowy niskosłodzony min,100% owoców w 100

g,dżemu w oryginalnym opakowaniu kg 150 6 Cukier kryształ oryginalne opakowanie 1 kg, kg 250 7

Majonez sałatkowy min,4% jajka kurzego oryginalne opakowanie szt. 50 8 Powidła ze śliwek węgierek (180

g owocu na 100 g produktu bez syropu glukozowo fruktowego i konserwantów opakowanie oryginalne 200g

szt. 20 9 Soki owocowe w opakowaniu 1 litr szt. 100 10 Groszek konserwowy w oryginalnym opakowaniu

min,400g szt 50 11 Kukurydza konserwowa w opakowaniu pusz. min,400g szt. 60 12 Groch łuskany żółty

min,400g, w oryginalnym opakowaniu szt. 100 13 Groch fasola jaś duża min,400 g,w oryginalnym

opakowani szt. 100 14 Herbata lipton liściasta opakowanie 100g, szt. 100 15 Herbata lipton granulowana
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opakowanie min,100 g szt. 80 16 Fasola konserwowa czerwona w opakowaniu pusz,400 g szt. 80 17 Kasza

jęczmienna wiejska w oryginalnym opakowaniu 1 kg kg 160 18 Kasza kuskus w oryginalnym opakowaniu

min,300g szt. 100 19 koncentrat pomidorowy min,30% w oryginalnym opakowaniu słoiczek 200g, szt. 120

20 Kakao o obniżonej zawartości tłuszczu kakaowego 10%-12% szt. 10 21 Kawa inka zbożowa 72%

składników min,150 g szt. 8 22 Keczup łagodny 230g pomidorów na 100g produktu szt. 50 23 Makrela

wędzona szt. 30 24 Sól morska jodowana w opakowaniu 1kg szt. 80 25 sól morska o obnizonej wartości

sodu bez antyzbrylacz w opak, min 350 g szt. 80 26 Liść laurowy w oryginalnym opakowaniu 10 g szt. 120

27 Ziele angielski w oryginalnym opakowaniu 15 g szt. 100 28 Majeranek suchy mielony w oryginalnym

opakowaniu min,8g szt. 100 29 Papryka mielona (słodka ostra ) op.min, 20 g szt. 60 30 Makaron lubella

opa.400g, w opakowaniu oryginalym (nitki świderki ,kokardki, muszelki ) szt 1100 31 Makaron zacierka w

oryginalnym opakowaniu min,300g, szt 110 32 Mąka pszenna wrocławska typ 550 w oryginalnym

opakowaniu 1 kg kg 300 33 Mąka ziemniaczana w oryginalnym opakowaniu min,500g szt. 30 34 Ryż biały

w oryginalnym opakowaniu 1 kg kg. 250 35 Kasza jaglana w oryginalnym opakowaniu min,400g szt. 140 36

Olej roślinny z pierwszego tłoczenia w oryginalnym opakowaniu butelka 900 ml szt. 540 37 makaron pełne

ziarno ciemny( rurka świder )w oryginalnym opakowaniu min,400g szt. 350 38 Pieprz czarny mielony w

oryginalnym opakowaniu min,20 g szt. 50 39 Herbata owocowa expresowa w oryginalnym opakowaniu min

20 saszetek szt 20 40 Oliwa z oliwek 1 litr szt. 30 41 Pomidory krojone w puszce min,350 g, szt. 50 42

Makaron wesołe literki opakowanie oryginalne min,500g, szt 150 43 Musztarda stołowa min,350 g szt. 20 44

Zioła prowansalskie (tymianek ,bazylia ,oregano)w opakowaniu min,10 g szt. 120 45 Miód naturalny

wielokwiatowy opak.słoik min,500g szt. 40 46 Chrzan śmietankowy w opakowaniu słoik min,200ml, szt. 40

47 Bułka tarta drobna opakowanie oryginalne min,400g szt. 60 
 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15800000-6, 
 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
 

Wartość bez VAT: 
 

Waluta: 
 

 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
 

okres w miesiącach: 
 

okres w dniach: 
 

data rozpoczęcia: 2019-01-02
 

data zakończenia: 
 

5) Kryteria oceny ofert: 
 

Kryterium Znaczenie
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Termin rozpatrzenia reklamacji i dostawy towaru objętych reklamacją 40,00

cena 60,00

 

6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

 

 

Część nr: 6 Nazwa: CZĘŚĆ VI ZAMÓWIENIA – Dostawa mięsa, wędlin i drobiu

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -

określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Szynka

wieprzowa b/k surowa poj , kawałki min,2 kg kg 900 2. Łopatka wieprzowa b/k i skóry surow odtłuszczona

odbłoniona poj, kawałki 2 -3 kg, kg 1000 3. Żeberka wieprzowe paski I gatunek kg 20 4. Kurczak

patroszony ,świeży ,tusza kg 200 5. Filety z piersi kurczaka, surowy świeży kg 1120 6. Boczek płaski

parzony bez kości mięso max,1 cm tłuszczu kg 15 7. Kiełbasa wiejska wędzona parzona w osłonce

naturalnej zawartość mięsa wieprzowego min78 % kg 100 8. Szynka konserwowa mięso wieprzowe 72% kg

135 9. kiełbasa krakowska zawartość mięsa 77% kg 130 10. Schab wieprzowy b/k surowy kg 100 11.

Parówki cienkie zawart. mięsa85% kg 80 12. Szynka szlachecka zawartość mięsa 97 % kg 100 13. Kiełbasa

żywiecka podsuszana zawartość mięsa 82 % kg 50 14. Karczek wieprzowy b/k surowy świeży kg 920 
 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15100000-9, 
 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
 

Wartość bez VAT: 
 

Waluta: 
 

 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
 

okres w miesiącach: 
 

okres w dniach: 
 

data rozpoczęcia: 2019-01-02
 

data zakończenia: 
 

5) Kryteria oceny ofert: 
 

Kryterium Znaczenie

cena 60,00

Termin rozpatrzenia reklamacji i dostarczenia towaru objętego reklamacją 40,00
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6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

 

 

Część nr: 7 Nazwa: CZĘŚĆ VII ZAMÓWIENIA - Dostawa mleka i produktów mleczarskich

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -

określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Mleko krowie o

zawartości tłuszczu 2% pakowane w kartony po 1 litr litry 2200 2. jogurt naturalny w opakowaniu

min,200ml szt. 800 3. Masło extra min. 82% tłuszczu kostka 200g szt. 260 4. Twaróg półtłusty kg 240 5. Ser

żółty typu gouda o zawartości tłuszczu min,45% kg 35 6. Masło osełka górska min,82% tłuszczu kostka

300g szt. 400 7. Śmietana 12% tłuszczu do sałatek zup i sosów w opakowaniu 400 g szt. 300 8. śmietana

18% tłuszczu do zup i sosów min,200g szt. 700 9. Jogurt typu grecki opakowanie 350 g, szt. 250 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15500000-3, 
 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
 

Wartość bez VAT: 
 

Waluta: 
 

 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
 

okres w miesiącach: 
 

okres w dniach: 
 

data rozpoczęcia: 
 

data zakończenia: 
 

5) Kryteria oceny ofert: 
 

Kryterium Znaczenie

cena 60,00

Termin rozpatrzenia reklamacji i dostawy towaru objętego reklamacją 40,00

 

6) INFORMACJE DODATKOWE:
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