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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 
 

OGŁOSZENIE DOTYCZY: Zamówienia publicznego 

 

SEKCJA I:  ZAMAWIAJĄCY 
I.1) Nazwa i adres 
Gimnazjum im. Zbigniewa Herberta 

ul. Polna 5 

64-510 Wronki 

REGON: 639652819 

NIP: 787 197 5978 

Tel/fax: (67) 2540 748 

www.gimwronki.pl 

e-mail: sekretariat_gim_wro@poczta.onet.pl 

 

I.2) Rodzaj zamawiającego: inny: Gimnazjum 
 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
II. 1) Określenie przedmiotu zamówienia: 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: 

Zakup wraz z dostawą produktów żywnościowych - mięso i produkty mięsne drobiowe do stołówki 

szkolnej w Gimnazjum im. Zbigniewa Herberta  we Wronkach  w dni nauki szkolnej od 01 

września 2015r. do 24 czerwca 2016r. 

 
II.1.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy 

 

II. 1.3) przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog 

techniczny: nie dotyczy 

 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości i lub zakresu zamówienia; 

1. Przedmiotem zamówienia jest: Zakup wraz z dostawą produktów żywnościowych - mięso i 

produkty mięsne drobiowe do stołówki szkolnej w Gimnazjum im. Zbigniewa Herberta  we 

Wronkach w dni nauki szkolnej  w okresie  od 01 września 2015r. do 24 czerwca 2016r. 

2. Opis przedmiotu zamówienia: Opis Przedmiotu zamówienia jest zgodny z nomenklaturą 

Wspólnego Słownika Zamówień CPV w zakresie wskazanym w Części II SIWZ: 

Mięso i produkty mięsne drobiowe 

KOD CPV  15112000-6 

3.  Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zostały opisane we 

Wzorze  Umowy (Część III SIWZ). 

 

II.1.5) Zamawiający  przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających. 
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 

67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Zamówienia uzupełniające będą mogły zostać udzielone jeżeli: 

1) polegają na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień co zamówienie podstawowe, 

2) zamówienia uzupełniające są zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego, 

3) wartość zamówień uzupełniających nie przekroczy 10 % wartości zamówienia podstawowego, 

4) zostaną udzielone w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego. 
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II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

 

 Słownik główny CPV 

Główny przedmiot 15112000-6: Mięso i produkty mięsne wieprzowe 

 
II.1.7) Nie dopuszcza się składania ofert częściowych 

 

II.1.8)  Nie dopuszcza się składanie ofert wariantowych 

 

II.2) Czas trwania zamówienia: 

Termin wykonania zamówienia: od dnia 1 września 2015 r. do dnia 24 czerwca 2016 r. w dni 

nauki szkolnej. 

 

SEKCJA III: INFORMACJAE O CHARAKTERZE PRAWNYM, 

EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

 
III.1) WADIUM 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

III.2) ZALICZKI 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia 

 

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: 

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na 

podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 

 

III.3.2) Posiadania wiedzy i doświadczenia; 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: 

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na 

podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 

 

III.3.3)  Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: 

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na 

podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 

 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: 

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na 

podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 

 

III.3.5) Sytuacji ekonomicznej i finansowej 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: 
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Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na 

podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie 

dokumentów złożonych przez wykonawcę na zasadzie spełnia/nie spełnia 

 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH JAKIE MAJĄ 

DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIE PODLEGANIA 

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: brak 

 

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

ustawy, należy przedłożyć: 

1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania; 

2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności  

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie 

wcześniej niż 6 m-cy  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 Rzeczpospolitej 

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 wystawione nie 

wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert. 

 

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

1) Oświadczenie dotyczące powiązań kapitałowych w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007r. 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 dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają 

określonym wymaganiom należy przedłożyć:   
1) Aktualną decyzję o spełnianiu wymagań w zakresie higieny i kontroli produktów pochodzenia 

zwierzęcego wydaną przez właściwy terytorialnie organ Inspekcji Weterynaryjnej zgodnie z Ustawą 

z dnia 16 grudnia 2005r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. 2014r. poz. 1577) lub 

decyzję właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej w sprawie zatwierdzenia, 

warunkowego zatwierdzenia, przedłużenia warunkowego zatwierdzenia zakładów, które produkują 

lub wprowadzają do obrotu produkty pochodzenia zwierzęcego, nieobjętych urzędową kontrolą 

organów Inspekcji Weterynaryjnej, zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie 

żywności i żywienia (Dz. U z 2015 poz. 594) - jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich 

uprawnień. 
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III.6 INNE DOKUMENTY 

      Wykonawca ponadto przedkłada: 

- Formularz ofertowy (sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 IDW). 

- Informacja o części zamówienia, której Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy, na 

którego zasoby powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, 

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

dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Zał 

nr 5 IDW 

- Pełnomocnictwo – w przypadku,  gdy reprezentant Wykonawcy działa na podstawie pełnomocnictwa 

lub w przypadku składania oferty wspólnej (wówczas pełnomocnictwo musi zostać udzielone do 

reprezentowania wykonawcy w postępowaniu o zamówienie publiczne albo do reprezentowania 

i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego). 

 

SEKCJA IV: PROCEDURA 
IV.1) TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielania zamówienia: Przetarg nieograniczony 

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: Cena oraz dodatkowe kryteria i ich zaznaczenie 

 

Kryteria 

 

1. CENA 

 

2. TERMIN PŁATNOŚCI 

 

Zaznaczenie 

 

95 % 

 

5 % 

 

IV.3) ZMIANA  UMOWY 

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy 

1. Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w przypadku 

wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem 

podawanych warunków ich wprowadzenia: 

1) zmiany nazwy, adresu (siedziby) Wykonawcy oraz innych danych ujawnionych w rejestrach 

publicznych 

2) zmiany osób reprezentujących Zamawiającego i Wykonawcę, 

3) zmiany osoby do kontaktu określonej w § 1 pkt. 4 niniejszej umowy, 

4) zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany podatku VAT oraz  wzrostu elementów, 

kalkulacyjnych ceny zawartej w ofercie takich, jak: energia, paliwa, surowce i materiały do 

wytworzenia wyrobów. 

2. Dokonanie zmian, o których mowa  w ust. 1 wymaga zawarcia aneksu do umowy, w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

IV.4) INFORMACJE  ADMINISTRACYJNE 

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

zamówienia: 

www. bip.wronki.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Samorządowa 
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Administracja Placówek Oświatowych we Wronkach ul. Powstańców Wlkp. 23 64-510 Wronki 

 

 IV. 4.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający 

przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o 

sposobie uzyskania tego opisu: nie dotyczy, 

 

IV.4.4) Termin składania ofert 

 

 Data: 29.07.2015r.   Godzina: 10:30 

 

 Miejsce: Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych we Wronkach ul. Powstańców 

Wlkp. 23 64-510 Wronki – II Piętro  pokój nr 2 

 

IV. 4.5) Termin związania ofertą 

- Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 

-  Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

 IV.4.6) Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej przy wyborze 

najkorzystniejszej oferty. 
 

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 

 

 

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP  21.07.2015r. 


