
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków 

Zamówienia: www.psp2jl.pl 

  

Jelcz-Laskowice: dostawa artykułów spożywczych dla potrzeb 

stołówki szkolnej w PSP nr 2 przy al. Młodych 1 w 

JelczuLaskowicach  

Numer ogłoszenia: 18832 - 2016; data zamieszczenia: 27.01.2016  

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy  

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.  

Ogłoszenie dotyczy:  

V zamówienia publicznego 

zawarcia umowy ramowej  

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)  
  

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

I. 1) NAZWA I ADRES: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Skłodowskiej Curie , Aleja 

Młodych 1, 55-220 Jelcz-Laskowice, woj. dolnośląskie, tel. 71 318 12 10, faks 71 318 12 10.  

  Adres strony internetowej zamawiającego: www.psp2jl.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 spożywczych dla 

potrzeb stołówki szkolnej w PSP nr 2 przy al. Młodych 1 w Jelczu-Laskowicach.  

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.  

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: przedmiotem 

zamówienia jest dostawa różnego rodzaju artykułów żywnościowych z podziałem na VI grup.  

II.1.5)  

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:  

• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających  

http://www.psp2jl.pl/
http://www.psp2jl.pl/


• przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 20% wartości 

zamówienia podstawowego i polegających na rozszerzeniu dostawy  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.40.00.00-2, 15.80.00.00-6, 03.20.00.00-3,  

15.50.00.00-3, 15.10.00.00-9, 15.81.11.00-7, 15.22.10.00-3, 15.22.90.00-9.  

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 6.  

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.  

  

  

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.03.2016.  

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM  

III.2) ZALICZKI  

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 o  Zamawiający nie 

precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany 

jest wykazać w sposób szczególny. Potwierdzeniem spełnienia warunków jest podpisanie 

oświadczenia z zakresu art. 22 ust 1 ustawy Pzp. stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ  

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o 

 Potwierdzeniem jest podpisanie oświadczenia z zakresu art. 22 ust. 1 ustawy 

Pzp stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ  

• III.3.3) Potencjał techniczny  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o  Warunek 

uważa się za spełniony, jeśli Wykonawca oświadczy, że spełnia warunki dotyczące 

dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania niniejszego 

zamówienia stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ .  

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku  



o Warunek uważa się za spełniony, jeśli Wykonawca oświadczy że dysponuje osobami 

zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ .  

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o  Zamawiający nie 

precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany 

jest wykazać w sposób szczególny. Potwierdzeniem jest podpisanie oświadczenia za 

zakresu art. 22 ust. 1 ustawy Pzp stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ  

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 spełnianiu 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 lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 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;  

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;  

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: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:  

• 1 - Cena - 90  

• 2 - termin płatności - 10  

IV.2.2) przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie 

prowadzona:  

IV.3) ZMIANA UMOWY przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w 

stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian  

1 Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów 

oraz wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. W związku z art. 144 

ustawy Pzp Zamawiający przewiduje dokonania zmian w umowie. 2 Zmiana terminu realizacji 

zamówienia z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, w przypadku: 2.1 Pisemnego 

uzgodnienia pomiędzy Stronami dotyczącego skróconego terminu zakończenia realizacji umowy, 

2.2 Wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy i zamawiającego skutkujących 

niemożliwością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy 3 W przypadku wystąpienia 

niezależnych od Zamawiającego, niemożliwych do przewidzenia w trakcie zawierania umowy 

okoliczności takich jak np. klęski żywiołowe, Zamawiający ma prawo do zmniejszenia zakresu 

realizacji przedmiotu umowy do aktualnie niezbędnych swoich potrzeb lub zawieszania 

świadczenia dostaw na okres w którym okoliczności występują 4.Zmiana powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy. 5 

.Zmiana nazw, siedziby stron umowy, numerów kont bankowych, innych danych identyfikacyjnych 

6. Zmniejszenie zakresu dostaw z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej zmiany 

okoliczności powodującej, że wykonanie części zakresu realizacji umowy nie leży w interesie 

   



publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia. 7. W przypadku wystąpienia 

okoliczności stanowiących podstawę do zmian postanowień umowy Wykonawca zobowiązany jest 

do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie zamawiającego i wystąpienia z wnioskiem o 

dokonanie zmian w przedmiotowej umowie. 8. W przypadku wystąpienia okoliczności stanowiących 

podstawę do zmian postanowień umowy Zamawiający zobowiązany jest do niezwłocznego 

poinformowania na piśmie o tym fakcie Wykonawcy i wystąpienia z wnioskiem o dokonanie zmian 

w przedmiotowej umowie. 9. Jeżeli Zamawiający uzna, że okoliczności wskazane przez 

Wykonawcę, jako stanowiące podstawę do zmiany umowy nie są zasadne, Wykonawca 

zobowiązany jest do realizacji zadania zgodnie z warunkami zawartymi w umowie. Zmiana umowy 

może nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia. 10. Powyższe 

postanowienia stanowią katalog zmian, na które  

Zamawiający może wyrazić zgodę. Powyższe postanowienia nie stanowią zobowiązania  

Zamawiającego do wyrażenia zgody na ich wprowadzenie.  

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia: www.psp2jl.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół 

Ekonomiczno-Administracyjny , ul. Witosa 41, 55-220 Jelcz-Laskowice ( sekretariat ). IV.4.4) 

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.02.2016 

godzina 10:00, miejsce: Zespół Ekonomiczno-Administracyjny , ul. Witosa 41, 55220 Jelcz-

Laskowice ( 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: dostawa artykułów spożywczych.  

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: opis oraz wielkość 

stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.  

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.40.00.00-2, 15.80.00.00-6.  

• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 01.03.2016.  



• 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: o 

 1. Cena - 90 o  2. termin płatności - 10  

  

  

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: dostawa warzyw, owoców i grzybów.  

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: opis oraz wielkość 

stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.  

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03.20.00.00-3.  

• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 01.03.2016.  

• 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: o 

 1. Cena - 90 o  2. termin płatności - 10  

  

  

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: dostawa artykułów mleczarskich.  

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: opis oraz wielkość 

stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.  

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.50.00.00-3.  

• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 01.03.2016.  

• 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: o 

 1. Cena - 90 o  2. termin płatności - 10  

  

  

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: dostawa mięsa, podrobów, drobiu, przetworów z mięsa.  

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: opis oraz wielkość 

stanowi załącznik nr 8 do SIWZ.  

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.10.00.00-9.  

• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 01.03.2016.  

• 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: o 

 1. Cena - 90 o  2. termin płatności - 10  

  

  
CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: dostawa pieczywa.  



• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: wielkość i rodzaj 

zamówienia stanowi załącznik nr 9 do SIWZ.  

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.81.11.00-7.  

• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 01.03.2016.  

• 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: o 

 1. Cena - 90 o  2. termin płatności - 10  

  

  

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: dostawa ryb.  

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: opis oraz wielkość 

stanowi załącznik nr 10 do SIWZ.  

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.22.10.00-3.  

• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 01.03.2016.  

• 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: o 

 1. Cena - 90 o  2. termin płatności - 10  

  

  

  

  

  


