


15600000-4; 

15300000-1; 

15831000-2; 

15851100-9; 

15870000-7; 

15890000-1. 

15820000-2; 

15840000-8; 

15860000-4; 

15900000-7; 

15321000-4; 

Zadanie nr 2- artykuły spożywcze -nabiał; 

Kod CPV: 

15500000-3 

15540000-5 

15550000-8 

Zadanie nr 3- artykuły spożywcze -jaja; 

Kod CPV: 

03142500-3 

Zadanie nr 4- artykuły spożywcze -mięso i wyroby wędliniarskie; 

Kod CPV: 

15100000-9 

15110000-2; 

15130000-8; 

Zadanie nr 5- artykuły spożywcze -warzywa i owoce; 

Kod CPV 

03200000-3 

03220000-9 

Zadanie nr 6- artykuły spożywcze -mrożonki 

Kod CPV; 

15221000-3 

15330000-0 

Zadanie nr 7- artykuły spożywcze -pieczywo i wyroby cukiernicze; 

Kod CPV 

15810000-9 



 

 

 

3.Zastosowanie wskazanych w dokumentacji zamawiającego preferencji opisujących 
wymagania odnoszące się do cech jakościowych przedmiotu zamówienia-podyktowane jest 
zapewnieniem preferowanej dla przedmiotu zamówienia najwyższej jakości(dot. przedmiotu 
zamówienia art.29 ust. Pzp ) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 roku 
poz.1154 

4.Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Wykonawca, który w ofercie powoła się na 
zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w niniejszej Specyfikacji przez 
Zamawiającego, zobowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego produkty posiadają 
cechy nie gorsze niż wskazane w niniejszej Specyfikacji oraz o właściwościach jakościowych 
takich samych lub zbliżonych do tych, które zostały opisane w niniejszej Specyfikacji, lecz 
oznaczone innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem, gwarantujące wysoką 
jakość oraz zapewniające uzyskanie parametrów jakościowych nie gorszych niż określone w 
niniejszej Specyfikacji. 

5.Dokładny rodzaj, nazwa asortymentu, przewidywane ilości zawarte są w treści 
poszczególnych załączników-zadań od 1 do 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do 
niewykorzystania pełnego limitu ilościowego przedmiotu zamówienia, którym mowa w punkcie 4 
Specyfikacji, jednakże nie więcej niż 10% wskazanych ilości, bez prawa do roszczeń z tego 
tytułu przez Wykonawcę.  
Wykonawca zobowiązuje się dostarczać podany asortyment w formularzu ofertowym zadanie 
nr……… pięć razy w tygodniu w godzinach od 6:30 do godziny 7:30 lub w sytuacjach 
wyjątkowych w dniu realizacji (w odstępie czasowym podanym w formularzu ofertowym), w ilości 
zgodnej z zamówieniami częściowymi składanymi przez osobę upoważnioną, telefonicznie  
dnia poprzedzającego dostawę wg cen określonych w formularzach ofertowo - cenowych, 
wnosić przedmiot zamówienia do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego, 
znajdujących się w jego siedzibie. Dostawa, rozładunek i wniesienie realizowane będą na koszt 
dostawy w kalkulowany w cenę dostarczanych produktów. 

6.Wymagania w zakresie opakowań- pojemniki plastikowe, z pokrywami, czyste, bez obcych 
zapachów, powinny być przeznaczone tylko do jednego asortymentu, elementy powinny być 
ułożone w opakowaniu w sposób nie powodujący deformacji i zapewniający estetyczny wygląd 
gotowego wyrobu. 

7.Wymagania w zakresie opakowań- każde opakowanie musi zawierać następujące dane: 

a)nazwę środka spożywczego; 

b)dotyczące składników występujących w środku spożywczym; 

c)datę minimalnej trwałości albo termin przydatności do spożycia; 

d)dane identyfikujące: 

-producenta środka spożywczego, 

-kraj , w którym wyprodukowano środek spożywczy, 

-zawartość netto lub liczbę sztuk środka spożywczego w opakowaniu, 

-warunki przechowywania( w przypadku , gdy jego jakość zależy od jego przechowywania), 

-oznaczenie partii produkcji, 



-klasę jakości handlowej. 

8.Wymagania w zakresie transportu-Wykonawca zobowiązany jest przewozić artykuły objęte 
przedmiotem zamówienia publicznego transportem dopuszczonym przez SANEPID, zgodnie z 
ustawą  o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz Rozporządzeniem(WE)nr 852/2004 z 29 
kwietnia 2004 roku w sprawie higieny środków spożywczych, Rozporządzeniem(WE)nr 
853/2004 z 29 kwietnia 2004 roku dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia 
zwierzęcego. 

9.Wymagania w zakresie wszystkich produktów: 

a)produkty wytwarzane będą zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz 
rozporządzeniami Wykonawczymi wydanymi na jego podstawie, 

b)każdy produkt – realizowany będzie zgodnie z normami jakościowymi GHP, GMP lub 
systemem  HACCP, 

c)każdy dostarczony produkt ma być I klasy. 

10.Cechy  dyskwalifikujące: 

a) w zakresie wszystkich produktów: 

nalot lub objawy pleśni, gnicia lub zaparzenia, zbite, nadtłuczone skorupki, obecność 
szkodników oraz ich pozostałości, brak oznakowania opakowań, uszkodzenia mechaniczne; 

b)wspólne dla mięsa: 

oślizgłość, nalot pleśni, zazielenienie mięsa,  

c)wspólne dla wędlin: 

nalot pleśni, barwa szaro zielona, obecność szkodników oraz ich pozostałości, brak 
oznakowania opakowań, ich uszkodzenia mechaniczne, zabrudzenia, zawilgocenie powierzchni; 

d)wspólne dla ryb: 

obce, kwaśne lub gorzkie posmaki, zapachy, oślizgłość, nalot lub objawy pleśni, zazielenienie, 
obecność szkodników oraz ich pozostałości, brak oznakowania opakowań, ich uszkodzenia 
mechaniczne, zabrudzenia, zawilgocenie powierzchni; 

e)wspólne dla artykułów nabiałowych, spożywczych ,jaj: 

obce, kwaśne lub gorzkie posmaki, zapachy, oślizgłość, nalot lub objawy pleśni, gnicia lub 
zaparzenia, zbite, nadtłuczone skorupki, nieprawidłowa konsystencja, obecność szkodników 
oraz ich pozostałości, brak oznakowania opakowań, ich uszkodzenia mechaniczne, zerwanie 
plomby, zabrudzenia, plamy na powierzchni oraz zawilgocenie powierzchni; 

f)wspólne dla warzyw  i owoców: 

obce posmaki, zapachy, oślizgłość, nalot lub objawy pleśni, gnicia lub zaparzenia, miejsca obite, 
oznaki więdnięcia, obecność szkodników oraz ich pozostałości, muszą być wolne od 
zanieczyszczeń i uszkodzeń spowodowanych przez choroby, mróz i inne czynniki zewnętrzne; 

g)wspólne dla mrożonek: 

obce, kwaśne lub gorzkie posmaki, zapachy, oślizgłość, nalot lub objawy pleśni, gnicia lub 
zaparzenia, zbite, objawy rozmrożenia oraz zawilgocenie powierzchni, nieprawidłowa 
konsystencja, obecność szkodników oraz ich pozostałości, brak oznakowania opakowań, ich 
uszkodzenia mechaniczne, zerwanie plomby. 

11. Wymagania stawiane wykonawcy: 



a)Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą wg zasad określonych 
kodeksem cywilnym; 

b)oraz postanowieniami Zamawiającego zawartego w treści postanowień umowy; 

c) Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie 
zamówienia do czasu wygaśnięcia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego; 

d) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy rozumiana jako 
staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia; 

e)Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez 
zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy; 

f) Wykonawca określa telefony kontaktowe i numery faksów oraz dokonuje innych ustaleń 
niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia; 

g) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez wykonawcę podczas 
wykonywania przedmiotu zamówienia. 

 

12.Zamawiający  dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca  może 

złożyć ofertę na jedno lub dwa zadania. 
 

 
 
 
V. Informacja o możliwości lub wymogu złożenia oferty wariantowej: 
 
zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

 
VI. Termin wykonania zamówienia:  
 
do 31.12.2018 roku.  
 
VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia:: 
 
1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

1) nie podlegają wykluczeniu;  
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz 

niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 
2. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą: 

1)posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 
zawodowej, 
działalność zawodowa prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie 
wymaga posiadania specjalnych kompetencji lub uprawnień. 
2)sytuacji ekonomicznej lub finansowej, 
zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

       3)zdolności technicznej lub zawodowej, 
wymagane jest spełnienie minimalnych warunków dotyczących wykształcenia, 

kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego wykonawcy lub osób 

skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiające realizację 



zamówienia na odpowiednim poziomie. Dysponowania odpowiednim potencjałem 

technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, wymagane jest 

wykazanie przez wykonawcę: 

 -wykaz posiadanych samochodów mogących wykonać zamówienie z określeniem 
rodzaju pojazdu( marka, typ) numeru rejestracyjnego, ładowności, numeru decyzji 
inspekcji sanitarnej lub weterynaryjnej. W celu potwierdzenia doświadczenia wykonawcy 
winni udokumentować realizowanie co najmniej trzech dostaw, w okresie ostatnich 
trzech lat przed upływem terminu składnia ofert, niezbędnym do wykazania spełniania 
wiedzy i doświadczenia , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w  tym 

okresie, przynajmniej jednej umowy, której przedmiotem była dostawa artykułów 
spożywczych.  

 
3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy 
podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt ustawy Pzp. 
 
VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia 
 
1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: 
1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę 
2) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o nie 
podleganiu wykluczeniu - wypełnione i podpisane przez wykonawcę, które stanowić będzie 
wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 
wykluczenia.     
3) Formularz cenowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę 
4) Wykaz osób do kontaktów z zamawiającym 
5) Wzór umowy- parafowany przez wykonawcę 
6) Inne dokumenty  
 
2.Wykonawcy składając ofertę załączają do niej Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu 
warunków udziału w postępowaniu oraz o nie podleganiu wykluczeniu - wypełnione i podpisane 
przez wykonawcę, które stanowić będzie wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.  
Na wezwanie zamawiającego wykonawcy zobowiązani będą również do złożenia następujących 
dokumentów: 

 
1)Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku 
podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, 
2)Wykaz wykonywanych dostaw co najmniej trzech , w okresie ostatnich trzech lat przed 
upływem terminu składnia ofert, niezbędnym do wykazania spełniania wiedzy i doświadczenia , 
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w  tym okresie, przynajmniej jednej umowy, 
której przedmiotem była dostawa artykułów spożywczych. Dat wykonania i podmiotów na rzecz 
których dostawy lub usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy 
dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 
3)Wykaz posiadanych samochodów mogących wykonać zamówienie z określeniem rodzaju 
pojazdu( marka, typ) numeru rejestracyjnego, ładowności, numeru decyzji inspekcji sanitarnej 
lub weterynaryjnej. 

 
 



IX. Informacja na temat wadium: 
 
zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
 

 
X. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 
 
1. Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do 
szczegółowego rozpatrywania, jeżeli: 
 
1.1. oferta, spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją, 
1.2. oferta została złożona, w określonym przez zamawiającego terminie, 
1.3. wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami zamawiającego. 
1.4. z ilości i treści złożonych dokumentów wynika, że wykonawca spełnia warunki , 

formalne określone niniejszą specyfikacją, 
1.5 złożone oświadczenia są aktualne i podpisane przez osoby uprawnione. 
 
2. Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi 
podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych 
warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie każdego kryterium. 
3. Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość punktów 
ustaloną w poniższym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio - proporcjonalnie do 
parametru najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych 
kryteriów i ustaloną punktację: punktacja 0-100 (60%=90pkt.; 40%=10pkt). 
4. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria 
oceny ofert przedstawione poniżej.  
5.Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie każdego z zadań, zamawiający 
stosować będzie następujące kryteria oceny ofert: 
a)cena -60% 
b)czas realizacji zamówień uzupełniających w dniu dostawy-40% 
6. Dodatkowe postanowienia dot. kryterium cena: 
,,Cena” będzie rozpatrywana na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, 
określonej przez wykonawcę w ofercie. Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość 
punktów-90 
Pozostałe oferty zostaną przeliczone wg wzoru podanego poniżej. Wynik będzie traktowany jako 
wartość punktowa oferty w kryterium cena oferty. 

Punkty w tym kryterium zostaną przyznane według wzoru: 
 
C = (C min/C o) x60 % 

P=Co x 90pkt/60%=pkt Oo 

gdzie: 
C min- najniższa cena brutto z ocenianych ofert (zł) 
C o - cena brutto określona w ocenianej ofercie (zł) 
P- punkty w ofercie ocenianej 
Oo – oferta oceniana 

 
7.Dodatkowe postanowienia dot. kryterium czas realizacji zamówień uzupełniających w dniu 
dostawy: 
Liczba punktów w kryterium czas realizacji zamówień uzupełniających w dniu dostawy zostanie 
przyznana w oparciu o zadeklarowany przez Wykonawcę termin wykonania niniejszego 



zamówienia. Wykonawca może zadeklarować termin wykonania zamówienia w następującym 
przedziale : 
Przedział możliwy do zadeklarowania np. 1 godzina- najkrótszy możliwy – 2 godziny- najdłuższy 
możliwy termin realizacji 
Termin realizacji należy zadeklarować w pełnych godzinach. 
 
Sposób przyznawania punktów: 
Punkty zostaną przyznane w oparciu o deklarację w formularzu ofertowym, przy czym, jeżeli: 
a) czas realizacji zamówień uzupełniających w dniu dostawy- 1godzina-10pkt. 
b) czas realizacji zamówień uzupełniających w dniu dostawy-2 godziny-5 pkt. 
c) czas realizacji zamówień uzupełniających w dniu dostawy-powyżej 2 godzin-0pkt. 
 
1) Wykonawca, który zaoferuje najkrótszy termin realizacji otrzyma maksymalną liczbę punktów 
w niniejszym kryterium-10pkt 
2) Wykonawca, który zaoferuje najdłuższy termin realizacji - otrzyma 0 pkt w niniejszym 
kryterium,  
3) W przypadku, gdy wszyscy Wykonawcy zaproponują  jednakowy termin realizacji, wszyscy 
otrzymują maksymalną liczbę punktów w niniejszym kryterium.   
 
8. Oferta w  zakresie każdej części zamówienia wypełniająca w najwyższym stopniu 
wymagania określone w każdym kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym 
wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza 
(proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa 
oferty.  
9. Wynik - oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych 
punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie oceniona jako najkorzystniejszą, pozostałe 
oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Wyliczoną zgodnie z 
poniższym wzorem: 
P= C +CR 
Gdzie: 
P- liczba punktów przyznanych w badanej ofercie 
C-liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę ,,Cena” 
CR- liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę ,,Czas realizacji”. 
10. Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania u 
zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 
doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek 
rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 
11. Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejszą podlegać będzie 
badaniu czy nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, zgodnie z 
pkt. V.5. niniejszej Specyfikacji 
12. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru 
najkorzystniejszej spośród ofert uznanych za ważne. 
13.Jeśli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający z pośród tych ofert 
wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli z pośród tych ofert zostały złożone oferty o takiej 
samej cenie ,zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w 
określonym terminie ofert dodatkowych. 
14.Wykonawcy , składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż złożonych 
wcześniej ofertach. 



 


