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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków 
Zamówienia:

www.bursa-ostrow.pl

Ostrów Wielkopolski: Przetarg nieograniczony na dostawy artykułów spożywczych dla Bursy 
Szkolnej im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim ( liczba zadań - 10 pakietów ).
Numer ogłoszenia: 9273 - 2016; data zamieszczenia: 26.01.2016
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: Bursa Szkolna im. Stefana Rowińskiego , ul. Tomczeka 34, 63-400 
Ostrów Wielkopolski, woj. wielkopolskie, tel. 062 7356095, faks 062 7359045.

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.bursa-ostrow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na dostawy 
artykułów spożywczych dla Bursy Szkolnej im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim 
( liczba zadań - 10 pakietów )..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 
zamówienia są dostawy artykułów spożywczych, ujęte w następujących częściach, zwanych dalej 
pakietami: - pakiet nr 1 - warzywa i owoce - pakiet nr 2 - pieczywo - pakiet nr 3 - nabiał - pakiet nr 
4 - mięso i przetwory mięsne - pakiet nr 5 - drób i podroby - pakiet nr 6 - artykuły spożywcze - 
pakiet nr 7 - ryby - pakiet nr 8 - przetwory mączne - pakiet nr 9 - jaja - pakiet nr 10 - mrożonki 
warzywno - owocowe.

II.1.5) 

 przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 
•

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-8, 15.30.00.00-1, 15.81.00.00-9, 
15.50.00.00-3, 15.10.00.00-9, 15.60.00.00-4, 15.80.00.00-6, 15.22.00.00-6, 15.88.00.00-0, 
15.33.11.70-9, 03.14.25.00-3.

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=9273&rok=2016-01-26#
http://www.bursa-ostrow.pl/
http://www.facebook.com/plugins/like.php?layout=button_count&href=http%3A%2F%2Fbzp1.portal.uzp.gov.pl%2Findex.php%3Fogloszenie%3Dshow%26pozycja%3D9273%26rok%3D2016-01-26
http://web.archive.org/web/*/http://bzp1.portal.uzp.gov.pl
http://www.alexa.com/siteinfo/bzp1.portal.uzp.gov.pl
http://www.bing.com/search?q=site%3Abzp1.portal.uzp.gov.pl&FORM=QBRE
http://www.semrush.com/info/bzp1.portal.uzp.gov.pl+(links_hostname)
http://www.semrush.com/info/http%3A%2F%2Fbzp1.portal.uzp.gov.pl%2Findex.php%3Fogloszenie%3Dshow%26pozycja%3D9273%26rok%3D2016-01-26+(links)
http://www.google.com/search?hl=en&safe=off&q=site%3Abzp1.portal.uzp.gov.pl&btnG=Search&gws_rd=cr
http://toolbarqueries.google.com/tbr?client=navclient-auto&hl=en&ch=61174722008&ie=UTF-8&oe=UTF-8&features=Rank&q=info:http%3A%2F%2Fbzp1.portal.uzp.gov.pl%2Findex.php%3Fogloszenie%3Dshow%26pozycja%3D9273%26rok%3D2016-01-26


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 10.

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

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 
12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wadium.

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 udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki 
udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust 1 Ustawy Pzp i niepodlegają 
wykluczeniu. Zamawiający nie wyznacza szczegółowych wymagań w odniesieniu do
postawionego warunku. Zamawiający dokona oceny spełniania w/w warunku na 
podstawie oświadczenia wykonawcy wg formuły spełnia/nie spełnia.

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki 
udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust 1 Ustawy Pzp i niepodlegają 
wykluczeniu. Zamawiający nie wyznacza szczegółowych wymagań w odniesieniu do
postawionego warunku. Zamawiający dokona oceny spełniania w/w warunku na 
podstawie oświadczenia wykonawcy wg formuły spełnia/nie spełnia.

• III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki 
udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust 1 Ustawy Pzp i niepodlegają 
wykluczeniu. Zamawiający nie wyznacza szczegółowych wymagań w odniesieniu do
postawionego warunku. Zamawiający dokona oceny spełniania w/w warunku na 
podstawie oświadczenia wykonawcy wg formuły spełnia/nie spełnia.

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki 
udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust 1 Ustawy Pzp i niepodlegają 
wykluczeniu. Zamawiający nie wyznacza szczegółowych wymagań w odniesieniu do
postawionego warunku. Zamawiający dokona oceny spełniania w/w warunku na 
podstawie oświadczenia wykonawcy wg formuły spełnia/nie spełnia.

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki 
udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust 1 Ustawy Pzp i niepodlegają 
wykluczeniu. Zamawiający nie wyznacza szczegółowych wymagań w odniesieniu do
postawionego warunku. Zamawiający dokona oceny spełniania w/w warunku na 
podstawie oświadczenia wykonawcy wg formuły spełnia/nie spełnia.

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; 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie
należy do grupy kapitałowej; 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE 
DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM 
WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają 
określonym wymaganiom należy przedłożyć:

• inne dokumenty
1. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia posiadał parametry,  właściwości
oraz spełniał funkcje opisane w załączniku nr 2 do siwz. Formularz załącznika należy
wypełnić zgodnie z opisem, podpisać i złożyć wraz z ofertą. W opisie poszczególnych



pozycji  nie  można  wprowadzać  żadnych  zmian  z  wyjątkiem  dopuszczalnych  na
podstawie zapisów siwz i udzielonych wyjaśnień, jeżeli zamawiający udzieli wyjaśnień
co do treści siwz. 2. Zmawiający oceni spełnianie przez przedmiot zamówienia wymagań
określonych w siwz na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów i oświadczeń. Do
oferty  należy  dołączyć:  -  załącznik  do  siwz  nr  2  -  Szczegółowy  opis  przedmiotu
zamówienia.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

- Jeżeli wykonawca w celu realizacji zamówienia będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, 
potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych 
lub ekonomicznych innych podmiotów dodatkowo składa pisemne zobowiązanie tych podmiotów 
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. 
Dokument należy złożyć w formie oryginału, - Jeśli umocowanie do podpisania i złożenia oferty 
nie wynika wprost z załączonych dokumentów lub w przypadku złożenia oferty wspólnie, należy 
załączyć pełnomocnictwo do działań w imieniu wykonawcy. Pełnomocnictwo winno być w 
oryginale lub notarialnie poświadczone, - Jeżeli wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadziłby
do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego podatku VAT zgodnie z przepisami o 
podatku od towarów i usług wykonawca poinformuje o tym zamawiającego na osobnym 
dokumencie, wskaże nazwę ( rodzaj ) towaru, którego dostawa będzie prowadzić do powstania 
obowiązku podatkowego VAT u zamawiającego oraz wskaże w tabelach cenowych formularza 
ofertowego cenę dostawy przedmiotu zamówienia bez kwoty podatku.

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) 

 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. Zamawiający, w przypadku niewykorzystania całej ilości przedmiotu umowy określonej w 
załączniku nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia przewiduje możliwość 
przedłużenia terminu realizacji niniejszej umowy, jednak nie więcej niż o 3 miesiące. Zmiana, o 
której mowa w ust. 2 wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem jej nieważności. 
2.Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia przedmiotu zamówienia z uwagi na realne 
zapotrzebowanie, którego nie można szczegółowo określić w chwili zawarcia umowy, lecz nie 
więcej niż o 50 % wartości całej umowy ( pakiet nr 1 - nie więcej niż o 50% ilości przedmiotu 
zamówienia ). W takim przypadku Dostawca może jedynie żądać należnego wynagrodzenia za 
faktycznie zrealizowaną część dostawy, ustalonego wg cen jednostkowych, określonych w 
załączniku nr 2 do siwz. 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości zamawianego 
przedmiotu umowy w ramach pakietu, pod warunkiem nie przekroczenia kwoty określonej dla 
danego pakietu w ofercie wykonawcy. W takiej sytuacji Dostawca zobowiązuje się do zachowania 
cen jednostkowych zamawianych artykułów. 4. Dotyczy pakietu 2-10 Dostawca zobowiązuje się do
utrzymania cen określonych w załączniku nr 2 do siwz przez okres realizacji umowy. Zmiana cen 
może nastąpić jedynie w przypadku zmiany stawki podatku VAT. W takiej sytuacji ceny 



jednostkowe ustalone w załączniku nr 2 do siwz i do umowy zostaną naliczone z zastosowaniem 
zmienionej stawki tego podatku. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania obniżenia cen w 
przypadku obniżenia cen rynkowych.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia: www.bursa-ostrow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Bursa Szkolna im.
Stefana Rowińskiego, ul. Tomczeka 34, 63-400 Ostrów Wielkopolski..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
04.02.2016 godzina 14:00, miejsce: Bursa Szkolna im. Stefana Rowińskiego, ul. Tomczeka 34, 63-
400 Ostrów Wielkopolski - sekretariat Bursy..

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: - pakiet nr 1 - warzywa i owoce..

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pakiet obejmuje 
różnego rodzaju warzywa i owoce..

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.30.00.00-1.

• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: - pakiet nr 2 - pieczywo.

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pakiet obejmuje 
różnego rodzaju pieczywo..

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.81.00.00-9.

• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: - pakiet nr 3 - nabiał.

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pakiet obejmuje 
nabiał..

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

• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: - pakiet nr 4 - mięso i przetwory mięsne.

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pakiet obejmuje 



różnego rodzaju mięso i przetwory mięsne, w tym wędliny.

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

• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: - pakiet nr 5 - drób i podroby.

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pakiet obejmuje drób i 
podroby..

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

• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: - pakiet nr 6 - artykuły spożywcze..

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pakiet obejmuje różne 
artykuły spożywcze.

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.60.00.00-4, 15.80.00.00-6.

• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: - pakiet nr 7 - ryby.

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pakiet obejmuje 
dostawy ryb.

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.22.00.00-6.

• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: - pakiet nr 8 - przetwory mączne.

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pakiet obejmuje kluski 
i pierogi.

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.88.00.00-0.

• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: - pakiet nr 9 - jaja.

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pakiet obejmuje 
dostawy jaj.

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03.14.25.00-3.

• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 



CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: - pakiet nr 10 - mrożonki warzywno - owocowe.

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pakiet obejmuje 
mrożone warzywa i owoce..

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.33.11.70-9.

• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 


