Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych
Warunków Zamówienia:
www.olszanica.pl

Uherce Mineralne 150: Dostawa artykułów żywnościowych do Zespołu Szkół
Publicznych w m. Uherce Mineralne
Numer ogłoszenia: 267959 - 2012; data zamieszczenia: 18.12.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Publicznych w Uhercach Mineralnych , Uherce
Mineralne 150, 38-623 Uherce Mineralne 150, woj. podkarpackie, tel. 13 461 84 30.


Adres strony internetowej zamawiającego: www.zspuherce@wp.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa artykułów
żywnościowych do Zespołu Szkół Publicznych w m. Uherce Mineralne.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowe
wykazy produktów stanowiących przedmiot zamówienia określają formularze cenowe (
stanowiące załączniki) do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych z podziałem na następujące części: 1)
Artykuły ogólnospożywcze, (załącznik nr 1 do SIWZ) 2) Drób , (załącznik nr 2 do SIWZ) 3)
Wędliny, (załącznik nr 3 do SIWZ) 4) Mięso (załącznik nr 4 do SIWZ) 5)Warzywa (załącznik
nr 5 do SIWZ) 6) Nabiał ( załącznik nr 6 do SIWZ) 7) Pieczywo ( załącznik nr 7 do SIWZ) 8)
Owoce, (załącznik nr 8 do SIWZ) 9) Mrożonki ( załącznik nr 9 do SIWZ) 10) Wyroby
garmażeryjne (załącznik nr 10 do SIWZ) 11) Ziemniaki ( załącznik nr 11 do SIWZ)
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych, tj. ofert obejmujących
artykuły odpowiadające właściwościom artykułów wyszczególnionych w formularzu
cenowym, różniących się od nich nazwą i producentem. Ze względu na często zmieniające się
nazwy produktów zamawiający w trakcie trwania umowy dopuszcza możliwość dokonywania
zakupów, artykułów równoważnych takich, które nie zostały wymienione w formularzu
ofertowym a odpowiadają właściwościom artykułów wyszczególnionych w formularzu
takich, które różnią się nazwą i producentem. Przez dostawę Zamawiający rozumie cykliczne
dostawy towaru na podstawie zamówienia dostosowanego do jego potrzeb, składanych

pisemnie lub telefonicznie przez upoważnioną osobę Zamawiającego. Transport artykułów
winien być wykonywany środkami transportu spełniającymi wymagania sanitarne (w tym
dotyczące czynności związane z załadunkiem i rozładunkiem). Wykonawca zobowiązuje się
dostarczyć towar własnym transportem, na własny koszt oraz do elastycznego reagowania na
zwiększone lub zmniejszone potrzeby Zamawiającego w stosunku do danego asortymentu lub
całości dostawy..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.80.00.00-6, 15.11.00.00-2, 15.13.11.30-5,
15.11.20.00-6, 15.81.00.00-9, 15.30.00.00-1, 15.22.10.00-3, 15.33.11.00-8, 15.89.43.00-4.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 11.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:
31.12.2013.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Nie wymagane
III.2) ZALICZKI


Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego
warunku
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego
warunku
III.3.3) Potencjał techniczny
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego
warunku
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego
warunku
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego
warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY




III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków
udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art.
24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia




aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają
wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w
oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w
stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2
ustawy

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania potwierdzający, że:


nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert



nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie
społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert



nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla
wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
3) Umowa może być zmieniona w stosunku do złożonej oferty i na niżej wymienionych
warunkach: - w stosunku do terminu, zakresu realizacji umowy: a) w przypadku gdy
konieczność wprowadzenia zmian wynika z potrzeb Zamawiającego, których nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy: - zmiana następuje w obrębie części przedmiotu
zamówienia lub pomiędzy częściami: zmiana nie powoduje przekroczenia maksymalnej
wartości umowy, - w stosunku do osób: zmiana osób reprezentujących w przypadku zmian
organizacyjnych, - Inne: w przypadku zmiany stawki podatku VAT - o różnicę wynikającą z
jej dotychczasowej wielkości a wprowadzoną zmianą. Do umowy zostaną wprowadzone
następujące postanowienia 1) Zamawiający może naliczyć dostawcy karę umowną: a) Za
spóźnienie w dostawie za dany dzień towaru w wysokości 5% należnego wynagrodzenia za
ten towar - za każdy dzień spóźnienia. b) Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od
dostawy, w wysokości 5% ogólnego wynagrodzenia umownego. c) W przypadku
dostarczenia wyrobów innych niż zostały zamówione przez odbiorcę, w wysokości 10%
wartości miesięcznego zamówienia z poprzedniego miesiąca do danej placówki. e) W razie
drastycznego wzrostu cen pojedynczego produktu (powyżej 10% jego ceny ), - cena tego

produktu może zostać indywidualnie zrealizowana (na koniec miesiąca, w którym nastąpił
wzrost ceny) o udokumentowanym fakturami wzrost ceny.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.olszanica.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd
Gminy W Olszanicy, 38-722 Olszanica 81 lub Zespół Szkół Publicznych w Uhercach
Mineralnych, 38-623 Uherce Mineralne.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 27.12.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Olszanicy, 38-722 Olszanica 81 ,
sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone
na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Artykuły ogólnospożywcze.





1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: I grupa
asortymentowa Artykuły ogólnospożywcze ( 71 pozycji).
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.80.20.00-6.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2013.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Drób.





1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: II grupa
asortymentowa - drób ( 4 pozycje).
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.11.20.00-6.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2013.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Wędliny.


1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: III grupa
asortymentowa - wędliny ( 6 pozycji)- zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ).





2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.13.11.30-5.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2013.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Mięso.





1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: IV grupa
asortymentowa - mięso ( 5 pozycji)- zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ).
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.11.00.00-2.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2013.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Warzywa.





1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: V grupa
asortymentowa - warzywa ( 24 pozycje)- zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ).
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.30.00.00-1.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2013.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Nabiał.





1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: VI grupa
asortymentowa - nabiał ( 9 pozycji)- zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ).
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.55.00.00-8.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2013.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Pieczywo.





1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: VII grupa
asortymentowa - pieczywo ( 10 pozycji)- zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ).
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.81.00.00-9.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2013.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Owoce.


1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: VIII grupa
asortymentowa - owoce ( 6 pozycji)- zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ).





2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.30.00.00-1.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2013.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Mrożonki.





1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: IX grupa
asortymentowa - mrożonki ( 13 pozycji)- zgodnie z załącznikiem nr 9 do SIWZ).
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.22.10.00-3, 15.33.11.00-8.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2013.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: Wyroby garmażeryjne.






1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: X grupa
asortymentowa - wyroby garmażeryjne ( 6 pozycji)- zgodnie z załącznikiem nr 10 do
SIWZ).
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.89.43.00-4.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2013.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: Ziemniaki.





1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: XI grupa
asortymentowa - ziemniaki (1 pozycja)- zgodnie z załącznikiem nr 11 do SIWZ).
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.30.00.00-1.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2013.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

