
Ogłoszenie nr 626897-N-2019 z dnia   2019-11-24 r.
 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i 
Administracji w Jeleniej Górze: DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH W 2020 r. DLA SP ZOZ SANATORIUM 

 UZDROWISKOWE MSWiA „AGAT” W JELENIEJ GÓRZE
 
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: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji w Jeleniej Górze, krajowy numer identyfikacyjny 23008105500029, ul. Cervi  14 , 58-
560  Jelenia Góra, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 75 7552064 w.4026, , e-mail administracja@sanatorium-
agat.pl, , faks 757 551 093. 
Adres strony internetowej (URL): www.sanatorium-agat.pl 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są 
ogólnie dostępne 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić): 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
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 
Tak 
www.sanatorium-agat.pl    link: BIP    zakładka: przetargi 
 
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: 

 Tak
Inny sposób: 
Adres: w formie pisemnej 
 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe MSWiA "AGAT" ul. Cervi 14, 58-560 Jelenia 
Góra lub sekretariat-pokój nr 19, parter budynku gł. adres jw. w godz. urzędowania od 08:00 do 15:00, z wyłączeniem 
soboty i dni ustawowo wolnych od pracy 
 
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: DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH W 2020 r. DLA SP 

 ZOZ SANATORIUM UZDROWISKOWE MSWiA „AGAT” W JELENIEJ GÓRZE
Numer referencyjny: 
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:  
Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów żywnościowych do siedziby Zamawiającego w asortymencie: ryby i 
mrożonki, produkty nabiałowe, pieczywo i drożdże, artykuły ogólnospożywcze, warzywa i owoce, mięso i wędliny, jaja 
kurze. 
Dostawa towarów następować będzie transportem własnym Wykonawcy i na jego koszt do siedziby Zamawiającego            
( magazyny żywnościowe w SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSWiA AGAT ul. Cervi 14 Jelenia Góra), w terminach, 
asortymencie, wymaganych opakowaniach oraz w ilościach zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem Zamawiającego. 
Zamawiający powiadamiać będzie telefonicznie Wykonawcę, o każdej dostawie ze wskazaniem zamawianych produktów i 
z podaniem ich ilości, do godziny 14:00 w dniu poprzedzającym dzień dostawy.  
Wykonawcę obowiązywać będzie zasada codziennego dostarczania artykułów żywnościowych, z możliwością odstąpienia 
od niej dla dostaw ryb i mrożonek, artykułów spożywczych i jaj kurzych. W pozostałym asortymencie realizacja 

http://www.sanatorium-agat.pl/


zamówienia następować będzie w następnym dniu od dnia złożenia zamówienia w godz. od 7:30 do 10:30, przy czym dla 
pieczywa od 6:00 do 6:30. i w sporadycznych przypadkach dodatkowo w tym samym dniu w godz. 15:00 - 16:00.  
W przypadku reklamacji jakości i ilości dostarczanego towaru, wykonawca ma obowiązek do jej uznania i dostarczenia 
nowej partii do siedziby Zamawiającego, w ciągu dwóch(2)godzin w dniu złożenia reklamacji lub w innym terminie 
uzgodnionym, w formie pisemnej, z Zamawiającym.  
W przypadku nie dostarczenia w terminie zamówionej na dany dzień części asortymentu, Zamawiający ma prawo do 
natychmiastowego zakupu towaru u innego dostawcy, przy czym jeżeli cena zakupu będzie wyższa niż proponowana w 
złożonej ofercie Wykonawcy, w oparciu o którą został wybrany do realizacji zamówienia - Zamawiający różnicą w cenie 
zakupu obciąży Wykonawcę poprzez potrącenie wyliczonej kwoty różnicy ceny zakupu z najbliższej faktury Wykonawcy. 
Na taki sposób potrącenia należności Wykonawca nie musi wyrazić zgody.  
Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania co najmniej jednym środkiem transportu dopuszczonym przez SANEPID, 
zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz rozporządzeniem (WE) nr 852/2004 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych, rozporządzeniem (WE) nr 8523/2004 
Parlamentu Europejskiego i Rady z 29 kwietnia 2004 dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia 
zwierzęcego.  
Wykonawca jest zobowiązany do zachowania ciągłości dostaw w sytuacji kryzysowej i w razie zmilitaryzowania jednostki 
w kraju lub w regionie. 
 
II.5) Główny kod CPV:  15220000-6
Dodatkowe kody CPV: 
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
(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: 

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia 

  
2020-01-01 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: Działalność zawodowa prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zmówienia nie wymaga 
posiadania specjalnych kompetencji lub uprawnień. Zamawiający nie stawia żadnego warunku. 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia żadnego warunku 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia żadnego warunku 
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: 
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp) Tak 

 
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: 
- brak żądanych dokumentów na Wezwanie 
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: 
- brak żądanych dokumentów na Wezwanie 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 
- nie dotyczy 
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 
- brak żądanych dokumentów na Wezwanie 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) 
W terminie 3 dni od przekazania, na stronie internetowej Zamawiającego, informacji z otwarcia ofert, o której mowa w 
art.86 ust.5 upzp, wykonawca przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej 
samej grupy kapitałowej- wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6. Wraz z oświadczeniem, 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: 
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 

Umowna cena (C) 60,00 

żywność pochodząca z produkcji ekologicznej ( E ) 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: 
1. Zamawiający przewiduje możliwości zmiany zawartej umowy - w przypadku zmniejszenia lub zwiększenia szacunkowej 
ilości towaru dostarczanego w ciągu 12miesięcy o in± 20%, o których mowa w SIWZ Rozdz. I pkt. IV. 3 Opis przedmiotu 
zamówienia i na zasadach podanych w SIWZ Rozdz. I pkt XXII. Opis sposobu obliczania ceny- przy czym w takim przypadku 
nie jest wymagane sporządzenie aneksu do umowy; - w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku od towarów i usług 
(VAT), w sposób określony w SIWZ Rozdz. I pkt XXII. Opis sposobu obliczania ceny- przy czym w takim przypadku nie jest 
wymagane sporządzenie aneksu do umowy. 
 
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: 2019-12-04, godzina: 09:00,
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 
> polski 
 



 
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: (od ostatecznego terminu składania ofert) 30 
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: 
Termin otwarcia ofert na sesji jawnej - 04.12.2019 r. godz. 09:30 

 
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

 
 

Część nr:  1 Nazwa: Ryby i 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:- dostawa mrożonych warzyw między innymi spośród 25 pozycji: brokuły mrożone 
1100kg;mieszana owocowa z truskawką, bez pestki- 1700kg;fasolka szparagowa mrożona zielona i żółta 600kg; kalafiory 
mrożone 600kg;ryba mrożona -filet z morszczuka 1300kg, matjas filet śledziowy 400kg;tuńczyk w oleju lub w sosie 
własnym 400kg. Szczegółowa specyfikacja asortymentu zawarta jest w Tabeli asortymentowej 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15220000-6, 15230000-9, 15240000-2, 15330000-0 
 
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
 
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 12 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia:  2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium Znaczenie 

Umowna cena (C) 60,00 

Żywność pochodząca z produkcji ekologicznej (E) 40,00 

 
6) INFORMACJE DODATKOWE: 
 

Część nr: 2 Nazwa: Produkty nabiałowe 

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 asortymencie dostawy jest spośród 24 pozycji między innymi: jogurt 150g 
łącznie 19 400szt, kefir 150g- 1000szt, masło 300kg,masło porcjowane -170 000szt ,mleko w proszku 620kg, mleko 3,2%- 
800l, ser biały 2 500kg,serek wiejski 1 500szt, ser twarogowy, ser żółty 850kg, ser pleśniowy ,serki w opakowaniach różne, 
margaryna 320kg. Szczegółowa specyfikacja asortymentu zawarta jest w Tabeli asortymentowej SIWZ 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15500000-3, 
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
 
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 12 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia:                data zakończenia:  2020-12-31



 
5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium Znaczenie 

Żywność pochodząca z produkcji ekologicznej 40,00 

Umowna cena (C) 60,00 

 
6) INFORMACJE DODATKOWE: 
 

Część nr:  3 Nazwa: Pieczywo i drożdże 

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 asortymencie dostawy spośród 10 pozycji jest między innymi: Chleb w różnym 
asortymencie i wadze ( śr.0,5 kg) łącznie ok. 29 200szt, bułki w różnym asortymencie- łącznie 16 500szt,rogal- 5 500szt, 
pączki 1 500szt., drożdże 150kg. Szczegółowy asortyment podany jest w Tabelach SIWZ. 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15810000-9, 15898000-9 
 
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
 
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: okres w dniach: 12 
 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2020-12-31 
5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium Znaczenie 

Umowna cena (C) 60,00 

Żywność pochodząca z produkcji ekologicznej (E) 40,00 

 
6) INFORMACJE DODATKOWE: 
 

Część nr: 4 Nazwa: Artykuły ogólnospożywcze 

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 wykazie asortymentowym spośród 90 pozycji znajdują się między innymi : soki 
owocowe ok. 680 l, sok pomidorowy ok.99l, papryka konserwowa- 150kg, przecier pomidorowy 450kg, ogórek 
konserwowy 200kg, oliwki 300kg, kukurydza konserwowa w opak.0,4kg- 500szt, groszek konserwowy w opak.0,4kg- 
500szt, brzoskwinie w syropie 150kg, dżemy, suszone owoce, woda mineralna 850l, cukier biały 2 700kg, makarony różne, 
kawa, herbata, miód w opakowaniach 0,025kg- 10 000 szt, przyprawy różne, kasze, płatki owsiane i ryżowe, bułka tarta, 
mak niebieski 20kg, musztarda, ketchup, musli owocowe 30kg, bakalie. Szczegółowe zestawienie asortymentu znajduje 
się w Tabeli SIWZ. 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):  15800000-6,
 
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
 
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 12 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2020-12-31 
 
 
 
 



 
5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium Znaczenie 

Umowna cena (C) 60,00 

Żywność pochodząca z produkcji ekologicznej 40,00 

 
6) INFORMACJE DODATKOWE: 
 

Część nr:  5 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: W wykazie asortymentowym spośród 44 pozycji jest między innymi dostawa: 
jabłek 2500kg, gruszek 300kg, truskawek 400kg, arbuza 400kg, bananów 700kg, kiwi 1300szt,pomarańczy i mandarynek 
700kg, cytryn 800kg,grapefrutów 400kg, kapusty białej 2300kg, czerwonej 650kg, pekińskiej 1100kg, buraka polskiego 
2000kg,marchewki polskiej 5000kg,pietruszki polskiej 1800kg, selera 2000kg, ziemniaków 22800kg, pora 600kg, cebuli 
740kg,rzodkiewki 2500 pęczków, ogórki świeże krajowe 1600kg, papryki 900kg, pomidorów 5100kg, , kapusty kwaszonej 
1200kg, ogórków kwaszonych 750kg, sałaty lodowej 500szt, koper zielony 1900 pęczków, pietruszki natki -1700 pęczków, 

. szczypioru 2500 pęczków, czosnku 200szt. Uszczegółowienie asortymentu zawarte jest w Tabeli SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15300000-1, 
 
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
 
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 12 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2020-12-31 
5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium Znaczenie 

Umowna cena (C) 60,00 

Żywność pochodzaca z produkcji ekologicznej (E) 40,00 

 
6) INFORMACJE DODATKOWE: 
 

Część nr:  6 Nazwa: Mięso i 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: W wykazie asortymentowym spośród 43 pozycji jest dostawa między innymi: 
wołowiny b/k 1300kg, schabu b/k 1300kg, karkówki 500kg, łopatki b/k-600kg, udźca z indyka b/k 1200kg, udka 
drobiowego 3000kg, filetu z piersi kurczaka 700kg, filetu z indyka 600kg, skrzydełek z kurczaka 1000kg, porcji rosołowych 
1200kg, polędwicy sopockiej 600kg, szynki wiejskiej ekstra 800kg, ogonówki 800kg, śląskiej 700kg, parówki z szynki 800kg, 
winerek wieprzowych 700kg, pasztetu drobiowego- prochowickiego 2000szt, polędwicy drobiowej z pasieki 560kg, 

 harnasiówki drobiowej 560kg, kurcze z pieca 560kg. Uszczegółowienie asortymentu zawarte jest w Tabeli SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15300000-1, 
 
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
 
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach:  12
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2020-12-31 
 



5) Kryteria oceny ofert: 
 

Kryterium Znaczenie 

Umowna cena (C) 60,00 

Żywność pochodząca z produkcji ekologicznej (E) 40,00 

 
6) INFORMACJE DODATKOWE: 
 

Część nr:  7 Nazwa: Jaja kurze 

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:  Łączna ilość 90 000szt : rozmiar AL, duże od 63 g do 73 g, świeże, czyste, 

 nieuszkodzona skorupka, białko przeźroczyste klarowne, jaja oznakowane na skorupie numerami wyróżniającymi
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 03142500-3, 
 
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
 
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 12 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2020-12-31 
5) Kryteria oceny ofert: 
 

Kryterium Znaczenie 

Umowna cena (C) 60,00 

Żywność pochodząca z upraw ekologicznych (E) 40,00 

 
6) INFORMACJE DODATKOWE: 
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