
Otwock: Sukcesywna dostawa artykułów spoŜywczych do kuchni 

w Szkole Podstawowej nr 12 w Otwocku ul Andriollego 76 

Numer ogłoszenia: 413518 - 2011; data zamieszczenia: 06.12.2011 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Oświata Miejska w Otwocku , ul. Michała Andriollego 76, 05-400 Otwock, 

woj. mazowieckie, tel. 022 7880206, faks 022 7889437. 

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.oswiata-otwock.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywna dostawa artykułów 

spoŜywczych do kuchni w Szkole Podstawowej nr 12 w Otwocku ul Andriollego 76. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia 

stanowi sukcesywna dostawa artykułów spoŜywczych do kuchni Szkoły Podstawowej nr 12 w 

Otwocku według załącznika nr 1 do SIWZ . Realizacja zamówienia następować będzie sukcesywnie 

zgodnie z bieŜącym zapotrzebowaniem Zamawiającego. Dostawa artykułów spoŜywczych 

następować będzie po wcześniejszym złoŜeniu zamówienia przez szkołę a realizacja dostaw musi 

nastąpić w terminie wskazanym przez Zamawiającego i na miejsce wskazane przez 

Zamawiającego. Zamówienie podzielone jest na części. Część I -dostawa owoców i warzyw, część 

II -dostawa ziemniaków, część III -drób, część IV- mięso, część V- jaja, część VI- nabiał, część VII- 

róŜnego rodzaju mroŜonki, część VIII - dostawa przypraw i produktów sypkich (artykuły suche), 

część IX- pieczywo. Wykonawcy mogą składać oferty na kaŜdą z części oddzielnie, lub łączyć je 

dowolnie. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego dostawy artykułów złej jakości dostawca 

zabiera taką Ŝywność w dniu otrzymania takiej informacji na swój koszt. Zamawiający zastrzega 

sobie prawo kontroli ilości i jakości dostaw. Wykonawca jest zobowiązany ułatwić to 

Zamawiającemu. Produkty przedstawione przez Wykonawcę muszą odpowiadać opisowi i 



wymaganiom Zamawiającego. W pozycjach dotyczących produktów wskazanych z nazwy 

handlowej Zamawiający dopuszcza składanie ofert równowaŜnych, spełniających parametry oraz 

jakość wymienionych produktów. Zgodnie z art.30 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych 

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równowaŜne jest zobowiązany wykazać, Ŝe 

oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.80.00.00-6, 15.10.00.00-9, 15.00.00.00-3, 

15.89.60.00-5, 03.10.00.00-2. 

II.1.6) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: tak, liczba części: 9. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 02.01.2012. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

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, jeŜeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne zgodnie z art.22 Pzp. muszą 

spełniać niŜej wymienione warunki udziału w postępowaniu dotyczące: a) posiadania 

uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania, b) posiadania wiedzy i doświadczenia; warunek 

zostanie uznany za spełniony jeŜeli Wykonawca wykaŜe, Ŝe w okresie ostatnich 3 lat przed 

dniem wszczęcia postępowania o udzielenia zamówienia, a jeŜeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał dostawy rodzajowo i wartościowo 

porównywalne z przedmiotem tego zamówienia. Wykonawca moŜe polegać na wiedzy i 

doświadczeniu innych podmiotów, niezaleŜnie od charakteru prawnego łączących go z nimi 

stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, Ŝe 

będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności 



przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania mu do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykaz dostaw artykułów spoŜywczych w zakresie niezbędnym do wykazania 

spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 

- w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania. 

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, naleŜy przedłoŜyć: 

• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ 

wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania 

warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 

składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeŜeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, 

przedmiotu, dat wykonania i odbiorców. 

• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy, naleŜy przedłoŜyć: 

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  

• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli 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 niŜ 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  

• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w 

postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji 



części zamówienia, przedkłada takŜe dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie 

wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.  

• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: 

• III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca 

zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w 

art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złoŜone przed notariuszem, właściwym 

organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 

gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca 

ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeŜeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w 

którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego 

zaświadczenia 

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, śE OFEROWANE DOSTAWY , 

USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM 

W zakresie potwierdzenia, Ŝe oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają 

określonym wymaganiom naleŜy przedłoŜyć: 

• zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, Ŝe 

dostarczane produkty odpowiadają określonym normom, zgodnie z prawem Ŝywnościowym 

o bezpieczeństwie Ŝywności i Ŝywienia. 

III.7) Czy ogranicza się moŜliwość 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: najniŜsza 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: nie 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

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

zamówienia: www.oswiata-otwock.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: www.oswiata-

otwock.pl. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 

15.12.2011 godzina 09:00, miejsce: sekretariat Oświaty Miejskiej w Otwocku ul Andriollego 76. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.17) Czy przewiduje się uniewaŜnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nie przyznania środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej oraz nie 

podlegających 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 

 
 


