
Ogłoszenie nr 629874-N-2019 z dnia 2019-11-29 r. 

Szkoła Podstawowa Nr 7: Zakup wraz z sukcesywną dostawą artykułów żywnościowych
(produktów spożywczych) dla Szkoły Podstawowej nr 7 im. 1000-lecia Państwa Polskiego w

Czeladzi w okresie od 02.01.2020 r. do 31.12.2020r.
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: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: zamawiający dołączył klauzulę informacyjną 
dotyczącą ochrony danych osobowych w załączniku nr 4 do SIWZ. 
I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa Nr 7, krajowy numer identyfikacyjny 
72709600000000, ul. ul. Spacerowa  2 , 41-253  Czeladź, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 0-32 
265 35 03, e-mail czeladz7@wp.pl, faks 0-32 265 35 03. 



Adres strony internetowej (URL): www.sp7.czeladz.pl 
Adres profilu nabywcy: https://sp7-czeladz.logintrade.net 
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 
https://sp7-czeladz.logintrade.net 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia 
Nie 
https://sp7-czeladz.logintrade.net 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać 
pod adresem 
Nie 
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: 
Tak 
Inny sposób: 
W formie pisemnej w postaci papierowej na adres Szkoła Podstawowa nr 7 im. 1000-lecia Państwa 
Polskiego ul. Spacerowa2 41-253 Czeladź 
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w 
inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 
tak w formie elektronicznej 
Adres: 
https://sp7-czeladz.logintrade.net 

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: Zakup wraz z sukcesywną dostawą 
artykułów żywnościowych (produktów spożywczych) dla Szkoły Podstawowej nr 7 im. 1000-lecia 
Państwa Polskiego w Czeladzi w okresie od 02.01.2020 r. do 31.12.2020r. 
Numer referencyjny: ZP/3/D/SP&/19 
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: 
4 

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. ZAMAWIAJĄCY zamawiać będzie tylko te produkty, które wymienione zostały w 
załączniku nr 1a- 1d do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia towarów do 
magazynów żywnościowych lub miejsc wskazanych, znajdujących się w obiekcie Zamawiającego. 
2. Równoważność WYKONAWCA może zaproponować złożenie oferty równoważnej (produkt 
równoważny). W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia użyto nazwy wskazującej na 
producenta danego towaru rozumie się przez to produkt przykładowy, a ZAMAWIAJĄCY 
dopuszcza złożenie oferty równoważnej (produkt równoważny) o innej nazwie/marce pod 
warunkiem, że posiadać one będą te same walory smakowe i właściwości, co produkty podane 
przykładowo. W takim przypadku należy zaznaczyć jakiego produktu dotyczy oferta równoważna i 
podać nazwę lub markę oferowanego produktu równoważnego. Pod pojęciem produktu 
równoważnego Zamawiający rozumie produkty o nie gorszych parametrach jakościowych, 
posiadające te same walory (smak, zapach, barwa, estetyka, konsystencja) oraz zawierające w 
składzie co najmniej te same surowce użyte do produkcji, co artykuły określone przez 
Zamawiającego. Pojemność i gramatura produktu nie może odbiegać od gramatury sugerowanej 
przez Zamawiającego. W przypadku produktu o wyższej lub niższej pojemności niż wykazana 
przez Zamawiającego, gramatura po przemnożeniu będzie wynosić ilość jaką żąda Zamawiający. 3. 
Gwarancja jakości WYKONAWCA udziela ZAMAWIAJĄCEMU gwarancji jakości zdrowotnej i 
trwałości dostarczonej żywności do daty minimalnej trwałości lub terminu przydatności do 
spożycia określonych na czytelnych etykietach. Artykuły rolno – spożywcze muszą być składowane
i transportowane w sposób zapewniający utrzymanie ich właściwej jakości handlowej. 4. Terminy 
dostaw Dostawy będą dokonywane sukcesywnie partiami, zgodnie z potrzebami Zamawiającego. 
W zamówieniu ZAMAWIAJĄCY przekaże rodzaj i ilość zamawianej żywności jaka ma być 
dostarczona. Wykonawca zobowiązuje się również do elastycznego reagowania na zwiększone 
lub zmniejszone potrzeby Zamawiającego w stosunku do danego asortymentu lub całości dostawy. 



5. Transport Przedmiot zamówienia obejmuje transport do miejsca przeznaczenia na własny koszt i 
własne ryzyko Wykonawcy, w odpowiednich temperaturach i warunkach sanitarnych pojazdu. 
Wykonawca będzie zapewniał dostawę w miarę zgłaszanych potrzeb składanych pisemnie, 
telefonicznie lub drogą elektroniczną przez upoważnioną osobę Zamawiającego, najpóźniej 
z jednodniowym wyprzedzeniem. WYKONAWCA dostarczać będzie żywność do 
ZAMAWIAJĄCEGO na własny koszt i ryzyko. WYKONAWCA dostarczy zamówiony towar w 
terminie wskazanym przez ZAMAWIAJĄCEGO własnym ubezpieczonym środkiem transportu – 
spełniającym warunki zgodne z zasadami GMP/GHP – do wglądu : dopuszczenie środka transportu 
przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego do przewozu żywności. Dysponenci i 
kierowcy WYKONAWCY winni posiadać aktualne świadectwa zdrowia, decyzje sanitarne na 
środki transportu oraz czystą odzież ochronną. 6. Kontrola jakości/ odbieranie towaru Osobą 
upoważnioną do kontroli jakościowej towaru jest intendentka lub osoba upoważniona przez 
Dyrektora szkoły. W przypadku niespełnienia wymogów co do jakości, ilości, terminów ważności 
do spożycia Zamawiający ma prawo odmówić odbioru przedmiotu zamówienia i żądać 
natychmiastowej dostawy właściwego asortymentu. W razie stwierdzenia wadliwej partii 
dostarczonego towaru, reklamacja będzie zgłaszana telefonicznie. Wykonawca zobowiązuje się do 
niezwłocznej wymiany towaru na towar wolny od wad, w ilościach zakwestionowanych przez 
Zamawiającego. WYKONAWCA zobowiązuje się odebrać lub wymienić żywność niespełniającą 
wymagań jakościowych na wolną od wad, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, na własny
koszt. WYKONAWCA podpisuje odbiór żywności niespełniającej wymagań. WYKONAWCA 
zobowiązuje się przekazywać żywność bezpośrednio osobie upoważnionej do odbioru i kontroli 
ilościowej i jakościowej. Nie dopuszcza się pozostawiania żywności przez WYKONAWCĘ osobom
nieupoważnionym. Odbiór ilościowo - jakościowy dostarczonej żywności, będzie potwierdzany 
przez upoważnionego pracownika ZAMAWIAJACEGO. WYKONAWCA zobowiązuje się do 
udostępnienia przy dostawie wszystkich niezbędnych informacji w celu dokonania oceny ilościowo 
– jakościowej odbieranej żywności. 7. Dostawa żywności następować będzie na podstawie 
zamówień składanych WYKONAWCY przez ZAMAWIAJACEGO telefonicznie bądź e-mailem. 
W zamówieniu Zamawiający przekaże rodzaj i ilość zamawianej żywności jaka ma być 
dostarczona. 8. W szczególnych przypadkach, wynikających z potrzeby ZAMAWIAJĄCEGO, 
WYKONAWCA winien przyjąć doraźne zamówienie w trybie pilnej realizacji. 9. Sposób dostawy 
oraz dostarczana żywność musi być zgodna z wszystkimi wymaganiami prawa żywnościowego: 
-Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. 
ustalające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. 
Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. 
Urz. WE L 31 z 1.02.2002, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 6, str. 463), 
zwane dalej „rozporządzeniem nr 178/2002” -Ustawy o Bezpieczeństwie Żywności i Żywienia z 
dnia 25 sierpnia 2006 r., (Dz. U z 2019 r. poz. 1252 z późn. zm.); -Rozporządzenie WE nr 852/2004
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 w sprawie higieny środków 
spożywczych -oraz wszelkie akty wykonawcze obowiązujące w zakresie nieregulowanym 
w rozporządzeniu 852/2004 

II.5) Główny kod CPV: 15800000-6 
Dodatkowe kody CPV: 
Kod CPV
03100000-2

03200000-3
15100000-9

15200000-0
15300000-1

15400000-2
15500000-3



15600000-4
15800000-6

15900000-7
15896000-5

15810000-9

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 
zamówienia): 
Wartość bez VAT: 1536471,10 
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: 2020-01-02   lub zakończenia: 2020-12-31 

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2020-01-02 2020-12-31

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: Zamawiający nie określa warunków w powyższym zakresie. 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Zamawiający nie formułuje żadnego wymagania. 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: Zamawiający wymaga aby wykonawca dokonywał dostaw zgodnie z 
załącznikiem 1 punkt 3.9 oraz punkt 3.8 a także zgodnie z formularzem asortymentowo cenowym. 
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: Nie 
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: 
Odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Jeżeli wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast tych dokumentów 
(Odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) 
składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 
Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub 
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się przedmiotowych 
dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, 
ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, 
której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze 
względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 
Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy prze upływem terminu 
składania ofert. Dot. odpisu z KRS (dla podmiotów wpisanych do KRS) lub odpisu z CEIDG(dla 
podmiotów wpisanych do CEIDG) 



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: 

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) 
W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której mowa 
w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy pzp , Wykonawca przekazuje, stosownie do treści art. 24 ust. 11 
ustawy pzp (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej 
(Platforma Zakupowa) informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 
ustawy pzp), oświadczenie o  przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, 
Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do 
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 
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: 



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: 
Nie 
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 100,00

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: 
Zmiana umowy może także nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 
ustawy Pzp. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta wyłącznie z 
Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza, po upływie terminów 
określonych w art. 94 ustawy Pzp. Zamawiający wyznaczy termin zawarcia umowy z Wykonawcą, 



którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, nie krótszy niż 5 dni od dnia przesłania 
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy 
użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 
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: 2019-12-16, godzina: 10:00, 
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 przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie 
zostały mu przyznane Nie 
IV.6.6) Informacje dodatkowe: 
Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia w przypadkach określonych w art. 
93 ust. 1 ustawy Pzp. 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

Część nr: 1 Nazwa: POZOSTAŁE PRODUKTY SPOŻYWCZE, NABIAŁ, JAJA, 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:- Zamawiający wymaga, aby artykuły spożywcze nie zawierały konserwantów np. 
benzoesanu sodu, glutaminianu sodu itp. oraz środków polepszających smak i zapach. - Zawartość 
soli, cukru w produktach zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia do ustawy o 
bezpieczeństwie żywności i żywienia. Wymagane są etykiety ze składem surowcowym i wartością 



odżywczą w 100 g produktów. - Soczki owocowe - bez dodatku cukrów i substancji słodzących o 
niskiej zawartości sodu - Masło o zawartości nie mniej niż 82% tłuszczu mlecznego - Produkty 
mleczne zawierające nie więcej niż 10 g cukrów w 100 ml produktu gotowego do spożycia, 
zawierające nie więcej niż 10 g tłuszczu w 100g /ml produktu gotowego do spożycia - Makarony 
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych o podobnej lecz nie gorszej 
jakości – z mąki DURUM - jaja konsumpcyjne nie będą starsze niż 7 dni od daty pakowania - 
Produkty w puszkach winny być wyposażone w elementy do otwierania ręcznego, bez pomocy 
otwieracza mechanicznego. - termin przydatności do spożycia min 14 dni od dnia dostawy 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 03100000-2, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 35377,97
Waluta: 
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 2020-01-02
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: PRODUKTY ZWIERZĘCE, MIĘSO I PRZETWORY MIĘSNE
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: W przypadku kiełbas i wędlin wymagane są etykiety ze składem surowcowym i 
wartością odżywczą w 100 g produktu; wędliny pokrojone przez Wykonawcę w plastry w ilości 
zgodnie z zamówieniem dnia poprzedzającego przez Zamawiającego. - Mięso świeże, nie mrożone 
o barwie i zapachu charakterystycznym dla danego rodzaju, jędrne, elastyczne, pochodzące z 
produkcji krajowej. - Przetwory mięsne zawierające co najmniej 82 - 90% mięsa i nie więcej niż 
10g tłuszczu w 100g produktu gotowego do spożycia - termin przydatności do spożycia min 14 dni 
od dnia dostawy
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15100000-9, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 41194,13
Waluta: 
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: 



okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 2020-01-02
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium Znaczenie

cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3 Nazwa: ŚWIEŻE I PRZETWORZONEWARZYWA 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:-Świeże owoce o jędrnej skórce, bez przebarwień świadczących o braku świeżości. 
Warzywa i owoce świeże cechować się będą regularnym kształtem właściwym dla danej odmiany, 
będą wolne od szkodników, zanieczyszczeń ziemią , uszkodzeń, oznak wyrastania korzenia w pęd 
nasienny, brakiem oznak więdnięcia, wyschnięcia czy gnicia; -Świeże owoce o jędrnej skórce, bez 
przebarwień świadczących o braku świeżości - przetworzone owoce i warzywa bez konserwantów, 
zawartość soli i cukrów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia do ustawy o bezpieczeństwie 
żywności i żywienia; wymagane są etykiety ze składem surowcowym i wartością odżywczą w 100 
g produktu Pieczywo ma być świeżo wypieczone, zawartość soli, cukru w w/w produktach zgodnie 
z rozporządzeniem Ministra Zdrowia do ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Wymagane
są etykiety ze składem surowcowym i wartością odżywczą w 100 g produktów. Pieczywo 
wyprodukowane będzie w dobie dostawy. 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15300000-1, 03100000-2, 03200000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 54075,00
Waluta: 
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 2020-01-02
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium Znaczenie

cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 4 Nazwa: MROŻONKI, 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:Zamawiający wymaga, aby towar zamówiony(mrożony) przywożony był w temp. 
minimum (-18°C) z terminami przydatności do spożycia i pakowany w oryginalnych opakowaniach
lub zabezpieczone folią. -Mrożonki sypkie i nie zbrylone. -Ryby mrożone nie więcej niż 10% 
glazury, bez skóry, bez ości - termin przydatności do spożycia min 14 dni od dnia dostawy
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15896000-5, 15200000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 23000,00
Waluta: 
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 2020-01-02
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium Znaczenie

cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
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