
Ogłoszenie nr 513598-N-2019 z dnia 2019-02-13 r.  

Szkoła Podstawowa Nr 13 im. Trybunału Koronnego: SUKCESYWNA DOSTAWA 

ARTYKUŁÓW ŻYWNOSCIOWYCH DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 13 IM. 

TRYBUNAŁU KORONNEGO w PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM w 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  

Nie  

 

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  

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: Szkoła Podstawowa Nr 13 im. Trybunału Koronnego, krajowy 

numer identyfikacyjny 81529700000000, ul. ul. Dmowskiego  11 , 97-300  Piotrków 

Trybunalski, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 446 472 188, e-mail 

szkola_piotrkow13@poczta.onet.pl, faks 446 472 188.  

Adres strony internetowej (URL):  

Adres profilu nabywcy:  

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

formatów plików, które nie są ogólnie dostępne 

 http://www.sp13.piotrkow.pl, bip www.bip.sp13piotrkow.wikom.pl  

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej  

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  

Nie  

 http://www.sp13.piotrkow.pl, bip www.bip.sp13piotrkow.wikom.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:  

Nie  

Inny sposób:  

Adres:  

 

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: SUKCESYWNA DOSTAWA 

ARTYKUŁÓW ŻYWNOSCIOWYCH DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 13 IM. 

TRYBUNAŁU KORONNEGO w PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM w 2019 r.  

Numer referencyjny: ZP1/02/2019  

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:  

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie 

jednemu wykonawcy:  

 

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: III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem 

zamówienia jest Dostawa artykułów żywnościowych dla szkoły Podstawowej nr 13 im. 

Trybunału Koronnego w Piotrkowie Trybunalskim w 2019 r. Szczegółowy Opis przedmiotu 

zamówienia został określony w załączniku nr 2 – Formularz asortymentowo- cenowy. 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania cen widniejących na formularzach 

asortymentowo- cenowych przez cały okres trwania Umowy. 2. Zamawiający dopuszcza 



składanie ofert częściowych (na poszczególne części zamówienia)Jeden wykonawca może 

złożyć ofertę na kilka części max. 9 wg . części określonych w zał. nr 2 – formularzu 

asortymentowo- cenowym. Część NR 1 ARTYKULY SPOZYWCZE Część NR 2DRÓB, 

MIESO, WĘDLINY, PODROBY Część NR 3 NABIAL Część NR 4 WARZYWA I OWOCE 

Część NR 5 MROZONKI Część NR 6 ARTYKULY GARMAZERYJNE Część NR 7 JAJA 

Część NR 8 RYBY MROZONE Część NR 9 PIECZYWO Wspólny Słownik Zamówień CPV 

15800000-6 CPV 15100000-9 CPV 15500000-3 CPV15220000-6 CPV03311000-2 CPV 

15234000-7 CPV 15331170-9 CPV 15300000-1 CPV3220000-9 CPV 15310000-4 

CPV03200000-3 CPV 03142500-3 CPV 158510008 CPV 15112100-7 Różne produkty 

spożywcze. Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne. Produkty mleczarskie Ryby 

mrożone, filety rybne i pozostałe mięso ryb Ryby Ryby wędzone Warzywa mrożone Owoce, 

warzywa i podobne produkty Warzywa, owoce, orzechy Ziemniaki i produkty z ziemniaków 

Zboża, ziemniaki, warzywa, owoce i orzechy Jaja Produkty mączne Drób WSZYSTKIE 

PRODUKTY NAJWYŻSZEJ JAKOSCI Część NR 1 ARTYKULY SPOZYWCZE 

przyprawy zapach świeży po otwarciu produktów, bez oznak spleśnienia, grudek, produkty 

gotowane sypkie, bez sklejania się twarde sprężyste, produkty z puszek bez pleśni , mętnej 

konsystencji, Makaron sporządzony z najwyższej jakości mąki, zawiera pszenice durum, po 

ugotowaniu nie skleja się, jest twardy i sprężysty, zachowuje naturalny .zapach i kolor Część 

NR 2 DRÓB, MIESO, WĘDLINY MIĘSO, WĘDLINY, DRÓB, PODROBY. Barwa mięsa 

świeżego powinna być bladoróżowa do czerwonej, soczyste, barwa, zapach, konsystencja, 

powierzchnia i przekrój mają świadczyć o świeżości produktu, wędliny konsystencja ścisła, 

barwa na przekroju jasno różowa, smak i zapach charakterystyczny dla mięsa peklowanego, 

parzonego i użytych przypraw, dopuszczalne pojedyncze skupiska galarety. Część NR 3 

NABIAL świeżość, dobry smak po otwarciu produktów, niezbrylone sery naturalne, gęste 

jogurty Część NR 4 WARZYWA I OWOCE owoce, warzywa, powinny być nie zwiędnięte, 

skorupka twarda, bez uszkodzeń zewnętrznych, owoce kulisto-stożkowate, dopuszcza 

nieregularne, intensywnie kolor, skóra gładka, tłustawa, lśniąca, miąższ mają 

zielonkawobiały, soczysty. Warzywa korzenne- korzenie powinny być jędrne, nie popękane, 

nie sparciałe, bez uszkodzeń przez szkodniki, bez plam. Warzywa- klasy pierwszej, nie 

powinny być zaparzone, zamarznięte, zapleśniałe, Fasola- nasiona nie powinny być 

zbutwiałe, spleśniałe; Owoce, warzywa liściaste – bez plam, zdrowe, bez uszkodzeń. 

Zabezpieczone opakowanie, bez pleśni, soczysty smak Część NR 5 MROZONKI Warzywa 

owoce świeże bez uszkodzeń, odpowiednio mrożone Część NR 6 ARTYKULY 

GARMAŻERYJNE PRODUKTY GARMAŻERYJNE Kształt odpowiednie dla danego 



rodzaju, powierzchnia gładka, błyszcząca; wyroby wyrównane w opakowaniu jednostkowym 

pod względem kształtu i wielkości; niedopuszczalne: uszkodzenia, popękanie, zabrudzenie 

powierzchni. Konsystencja i struktura Charakterystyczna dla ciasta, elastyczna, miękka, 

niedopuszczalna luźna, rozpadająca się lub zbyt twarda, Smak i zapach Typowy dla wyrobów 

z gotowanego ciasta, niedopuszczalny: stęchły, gorzki lub inny obcy, po ugotowaniu produkt 

powinien się nie sklejać. Część NR 7 JAJA Jaja świeże, czyste, które nie mają uszkodzonej 

skorupki. Część NR 8 RYBY MROZONE świeże, mrożone odpowiednio całe , zapach smak 

świeży, po odmrożeniu nie rozpadają się , bez glazury SHP. Część NR 9 PIECZYWO 

Świeże, niegumiaste miękkie chrupiące,  

 

II.5) Główny kod CPV: 15800000-6  

Dodatkowe kody CPV:  

 

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

zamówienia):  

Wartość bez VAT: 133339,07  

Waluta:  

pln  

(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:   lub zakończenia:  

 



II.9) Informacje dodatkowe:  

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM  

 

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: 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące: a) 

kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika 

to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym 

zakresie, Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie zgodnie z wzorem zał. nr 3  

Informacje dodatkowe  

 

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  

Określenie warunków: b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie wyznacza 

szczegółowego warunku w tym zakresie, Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie 

zgodnie z wzorem zał. nr 3  

Informacje dodatkowe  

 

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  

Określenie warunków: c) zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający nie wyznacza 

szczegółowego warunku w tym zakresie. Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie 

zgodnie z wzorem zał. nr 3  

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  

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:  

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: (dotyczy każdej z części) 

1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, przy czym dodatkowo 

Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy: 1.a) /art. 24 ust. 5 pkt 1)/ w stosunku do 

którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 

restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego 

majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 

maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1508 z późn. zm.) lub którego 

upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ 

zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia 

wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego 

majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. 

U. z 2016 r. poz. 2071 z późn. zm.). Wykonawca zobowiązany jest złożyć Oświadczenie 

zgodnie z zał. nr 3  

 

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:  

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące: a) kompetencji lub uprawnień do 

prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, Wykonawca 

zobowiązany jest złożyć oświadczenie zgodnie z wzorem zał. nr 3 b) sytuacji ekonomicznej 

lub finansowej – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, 

Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie zgodnie z wzorem zał. nr 3 c) zdolności 

technicznej lub zawodowej – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym 

zakresie. Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie zgodnie z wzorem zał. nr 3 3) 

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w 

stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, 

polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 

ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim 

stosunków prawnych. 4) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 

podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował 

niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych 

podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 

zamówienia. 5) Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty 

zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają 

na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy 

nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 

pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1. 6) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, 

kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach 

innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są 

wymagane. 7) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 

podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia 

zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych 

zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 8) Zamawiający dokona 

oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu zgodnie z formułą 

„spełnia / nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach 

wymienionych w rozdziale VI siwz. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać 

jednoznacznie, że Wykonawca spełnił ww. warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu.  

 



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:  

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:  

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:  

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  

 

IV.2.2) Kryteria  

Kryteria Znaczenie 

cena  60,00 

sposób dostawy 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:  

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:  

 

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:  

§9 1. Strony dopuszczają zmiany istotnych postanowień niniejszej umowy, zgodnie z art. 144 

ustawy Prawo zamówień publicznych, w przypadku wystąpienia następujących okoliczności, 

których nie można było przewidzieć w chwili zawierania niniejszej umowy, polegające na: a) 

Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mających wpływ na 

realizację przedmiotu zamówienia w tym zmiany ustawowe zmiany stawki podatku od 

towarów i usług (VAT), b) zmiany terminu, częstotliwości dostaw i sposobu wykonywania 

umowy w przypadku, gdy niezbędna jest zamiana sposobu wykonywania lub terminu, 

częstotliwości realizacji przedmiotu umowy, o ile zmiana taka jest korzystna dla 

zamawiającego oraz konieczna w celu prawidłowego wykonania umowy. c)w zakresie 

rzeczowym przedmiotu umowy tj. zaprzestania wytwarzania produktu objętego umową , pod 

warunkiem , iż odpowiednik jest tej samej lub wyższej jakości , za cenę nie wyższą niż cena 

produktu objętego umową. d)przedłożenia przez Wykonawcę oferty korzystniejszej dla 

Zamawiającego, pod warunkiem , iż odpowiednik jest tej samej lub wyższej jakości za cenę 

nie wyższa niż cena produktu objętego umową. e)wprowadzenia do sprzedaży przez 

producenta zmodyfikowanego/ udoskonalonego produktu powodującego wycofanie 

dotychczasowego za cenę nie wyższą niż cena produktu objętego umową f)dopuszcza się 

zmiany umowy w zakresie numeru katalogowego, nazwy produktu wielkości opakowania 

przy zachowaniu jego parametrów- w przypadku wprowadzenia niniejszych zmian przez 

producenta potwierdzonych odpowiednimi dokumentami. g) zwiększenia o 10% wartości 

umowy brutto o ile stało się to niezbędne dla zapewnienia ciągłości dostawy oraz 

prawidłowego funkcjonowania stołówki na skutek okoliczności jakich nie można było 

przewidzieć na etapie prowadzenia postępowania o zamówienie. 2. Dopuszcza się zmiany w 



treści niniejszej umowy gdy zmiany te są nieistotne w stosunku do treści oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru Wykonawcy. 3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej 

umowy wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. §10 Wszelkie spory mogące wynikać z realizacji umowy rozstrzygać będzie Sąd 

właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

 

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: 2019-02-22, godzina: 11:30,  

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 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: ARTYKUŁY SPOŻYWCZE 

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: Część NR 1 ARTYKUŁY SPOŻYWCZE przyprawy zapach świeży po otwarciu 

produktów, bez oznak spleśnienia, grudek, produkty gotowane sypkie, bez sklejania się 

twarde sprężyste, produkty z puszek bez pleśni , mętnej konsystencji, Makaron sporządzony z 

najwyższej jakości mąki, zawiera pszenice durum, po ugotowaniu nie skleja się, jest twardy i 

sprężysty, zachowuje naturalny zapach i kolor naturalny świeży. Wszystkie produkty 

najwyższej jakości zgodnie z zał. nr 2 do SIWZ FAC. 

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

 

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

zamówienia): 

Wartość bez VAT: 38748,10 

Waluta:  

pln 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2019-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

cena  60,00 



sposób dostawy 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr: 2 Nazwa: DRÓB, MIESO, WĘDLINY 

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: Część NR 2 DRÓB, MIESO, WĘDLINY MIĘSO, WĘDLINY , DRÓB, 

PODROBY . Barwa mięsa świeżego powinna być bladoróżowa do czerwonej, soczyste, 

barwa, zapach, konsystencja, powierzchnia i przekrój mają świadczyć o świeżości produktu, 

wędliny konsystencja ścisła, barwa na przekroju jasno różowa, smak i zapach 

charakterystyczny dla mięsa peklowanego, parzonego i użytych przypraw, dopuszczalne 

pojedyncze skupiska galarety. Wszystkie produkty najwyższej jakości zgodnie z FAC zał. nr 

2 do SIWZ 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15110000-2, 15112000-6, 15131130-5 

 

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

zamówienia): 

Wartość bez VAT: 36556,21 

Waluta:  

pln 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2019-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

cena  60,00 

sposób dostawy 40,00 



 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr: 3 Nazwa: NABIAL 

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: Część NR 3 NABIAL świeżość, dobry smak po otwarciu produktów, 

niezbrylone sery naturalne, gęste jogurty. Wszystkie produkty najwyższej jakości zgodnie z 

FAC zał. nr 2 do SIWZ. 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15500000-3, 15550000-8 

 

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

zamówienia): 

Wartość bez VAT: 13478,77 

Waluta:  

pln 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2019-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

cena  60,00 

sposób dostawy 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr: 4 Nazwa: WARZYWA I OWOCE 

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: Część NR 4 WARZYWA I OWOCE owoce, warzywa, powinny być nie 

zwiędnięte, skorupka twarda, bez uszkodzeń zewnętrznych, owoce kulisto-stożkowate, 

dopuszcza nieregularne, intensywnie kolor, skóra gładka ,tłustawa, lśniąca, miąższ mają 

zielonkawobiały, soczysty. Warzywa korzenne- korzenie powinny być jędrne, nie popękane, 

nie sparciałe, bez uszkodzeń przez szkodniki, bez plam. Warzywa- klasy pierwszej, nie 

powinny być zaparzone, zamarznięte, zapleśniałe, Fasola- nasiona nie powinny być 

zbutwiałe, spleśniałe; Owoce, warzywa liściaste – bez plam, zdrowe, bez uszkodzeń. 

Zabezpieczone opakowanie, bez pleśni, soczysty smak . Zgodnie z Fac zał nr 2 do SIWZ 

.Wszystkie produkty najwyższej jakości.  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 03221000-6, 15300000-1, 03221200-8 

 

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

zamówienia): 

Wartość bez VAT: 19771,62 

Waluta:  

pln  

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2019-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

cena  60,00 

sposób dostawy 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr: 5 Nazwa: MROŻONKI 

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: Część NR 5 MROŻONKI Warzywa owoce świeże bez uszkodzeń, odpowiednio 

mrożone. Zgodnie z FAC zał. nr 2 do SIWZ. Wszystkie produkty najwyższej jakości.  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15331170-9, 15331100-8, 15300000-1 

 

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

zamówienia): 

Wartość bez VAT: 4443,23 

Waluta:  

pln  

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2019-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

cena  60,00 

sposób dostawy 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr: 6 Nazwa: ARTYKULY GARMAZERYJNE 

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: Część NR 6 ARTYKULY GARMAZERYJNE PRODUKTY 

GARMAŻERYJNE Kształt odpowiednie dla danego rodzaju, powierzchnia gładka, 

błyszcząca; wyroby wyrównane w opakowaniu jednostkowym pod względem kształtu i 

wielkości; niedopuszczalne: uszkodzenia, popękanie, zabrudzenie powierzchni. Konsystencja 

i struktura Charakterystyczna dla ciasta, elastyczna, miękka, niedopuszczalna luźna, 

rozpadająca się lub zbyt twarda, Smak i zapach Typowy dla wyrobów z gotowanego ciasta, 

niedopuszczalny: stęchły, gorzki lub inny obcy, po ugotowaniu produkt powinien się nie 

sklejać. Wszystkie produkty najwyższej jakości zgodnie z FAC zał, nr 2 do SIWZ . 



2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15851000-8,  

 

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

zamówienia): 

Wartość bez VAT: 11433,69 

Waluta:  

pln  

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2019-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

cena  60,00 

sposób dostawy 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr: 7 Nazwa: JAJA 

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: Część NR 7 JAJA Jaja świeże, czyste, które nie mają uszkodzonej skorupki. 

Zgodnie z FAC zał. nr 2 do SIWZ. Wszystkie produkty najwyższej jakości.  

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

 

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

zamówienia): 

Wartość bez VAT: 739,08 

Waluta:  

pln  

4) Czas trwania lub termin wykonania:  



okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2019-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

cena  60,00 

sposób dostawy 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr: 8 Nazwa: RYBY MROŻONE 

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: Część NR 8 RYBY MROŻONE świeże, mrożone odpowiednio całe , zapach 

smak świeży, po odmrożeniu nie rozpadają się , bez glazury SHP wszystkie produkty 

najwyższej. Zgodnie z zał. nr 2 do SIWZ .  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15221000-3, 15220000-6 

 

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

zamówienia): 

Wartość bez VAT: 5697,18 

Waluta:  

pln 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2019-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 



cena  60,00 

sposób dostawy 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr: 9 Nazwa: PIECZYWO 

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: Część NR 9 PIECZYWO Świeże, niegumiaste miękkie chrupiące. Wszystkie 

produkty najwyższej jakości zgodnie z SIWZ . Zał. nr 2 Fac do SIWZ  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15810000-9, 15821000-9 

 

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

zamówienia): 

Wartość bez VAT: 2471,19 

Waluta:  

pln  

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2019-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

cena  60,00 

sposób dostawy 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 


