
Dostawa produktów żywnościowych do stołówki szkolnej 

Zespołu Szkół Miejskich nr 1 w Mińsku Mazowieckim 

w okresie od 1 września 2016r. do 31 grudnia 2016r. 

Numer ogłoszenia: 89537 - 2016; data zamieszczenia: 16.06.2016 

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: Zespół Szkół Miejskich Nr 1 , ul. Kopernika 9, 05-300 Mińsk 

Mazowiecki, woj. mazowieckie, tel. 25 7582122, faks 25 7582122. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.sp1kopernik.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  

Dostawa produktów żywnościowych do stołówki szkolnej Zespołu Szkół Miejskich nr 1  

w Mińsku Mazowieckim w okresie od 1 września 2016r. do 31 grudnia 2016r. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:  

Sukcesywna dostawa produktów żywnościowych do stołówki szkolnej w Zespole Szkół 

Miejskich nr 1 w Mińsku Mazowieckim w okresie od 1 września 2016r. do 31 grudnia 2016r. 

 

1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na następujące części:  

Część nr 1: Artykuły ogólnospożywcze (załącznik nr 2 do SIWZ) Kod CPV: 15000000-8, 

03000000-1; 



Część nr 2: Wędliny (załącznik nr 2 do SIWZ) Kod CPV: 15000000-8;  

Część nr 3: Pieczywo i produkty cukiernicze (załącznik nr 2 do SIWZ) Kod CPV: 

15810000-9.  

2. Szczegółowy wykaz asortymentu i ilości zawiera formularz asortymentowo-cenowy 

będący integralną częścią SIWZ (załącznik nr 2, części 1-3).  

 

3. Produkty żywnościowe muszą być dostarczane samochodem własnym dostawcy, w 

opakowaniach jednostkowych opisanych w formularzu asortymentowo-cenowym lub 

opakowaniu o gramaturze bardzo zbliżonej, nie mniejszej niż opisana przez Zamawiającego.  

 

4. Produkty spożywcze objęte dostawą powinny spełniać wymogi sanitarno-

epidemiologiczne i zasady systemu HACCP w zakładach żywienia zbiorowego (m.in. 

odpowiednie normy jakościowe lub atesty, odpowiednie oznakowanie- data minimalnej 

trwałości i termin przydatności do spożycia, odpowiedni sposób przewożenia towarów - 

zachowanie rozdzielności transportu, odpowiednia temperatura podczas transportu i warunki 

sanitarne pojazdu).  

 

5. Wszystkie produkty muszą jednocześnie spełniać warunki zawarte w rozporządzeniu 

Ministra Zdrowia z dnia 26.08.2015r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych 

do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie 

muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i 

młodzieży w tych jednostkach (Dz.U. z 2015r. poz. 1256).  

 

6. Dostawy będą dokonywane partiami w związku z sukcesywnymi potrzebami 

Zamawiającego. Zgłoszenie zapotrzebowania będzie następować telefonicznie, faksem, e-

mailem lub osobiście przez upoważnionego pracownika, najpóźniej w dniu poprzedzającym 

dzień planowanych dostaw do godz. 10.00.  

 

7. Zamówiony towar należy dostarczyć w godzinach od 630 -7 30 dnia wskazanego przez 

Zamawiającego. Przedmiot zamówienia obejmuje transport asortymentu do miejsca 

przeznaczenia oraz wyładunek. 

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, 03.00.00.00-1, 15.81.00.00-8. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3. 

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

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  

Rozpoczęcie: 01.09.2016. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

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: 

Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia o którym mowa 

w art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych -(załącznik nr 4 do SIWZ) oraz dokumentu 

potwierdzającego wdrażanie, bądź stosowanie wdrożonego systemu HACCP- (załącznik nr 8 

do SIWZ). Zamawiający wymaga również w tym zakresie, by Wykonawca złożył 

oświadczenie, że oferowane produkty spożywcze są dopuszczone do obrotu na terenie 

Polski zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia 

(Dz.U. z 2015r. poz. 594 z późn. zm.) -(załącznik nr 7 do SIWZ). 

 

III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: 

Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia o którym mowa 

w art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych -(załącznik nr 4 do SIWZ). Wykonawca 

zobowiązany jest również wykazać, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje 

przynajmniej jedną dostawę artykułów żywnościowych na kwotę min. 8 000,00 zł. brutto) - 

(załącznik nr 9 do SIWZ). 

 

III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: 



Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia o którym mowa 

w art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych -(załącznik nr 4 do SIWZ). 

 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: 

Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia o którym mowa 

w art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych -(załącznik nr 4 do SIWZ). 

 

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: 

Dla uznania, że Wykonawca spełnia powyższy warunek, Zamawiający wymaga, by złożył 

oświadczenie, o którym mowa w art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych -(załącznik nr 

4 do SIWZ). 

 

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: 

 wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed 

upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 

wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz 

których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy 

zostały wykonane lub są wykonywane należycie; 

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; 

 wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w 

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

części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w 

zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. 

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; 

 nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - 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.6) INNE DOKUMENTY 

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

1. Wypełniony formularz ofertowy (zał. nr 1 do SIWZ)  

2. Wypełnione formularze asortymentowo-cenowe (zał. nr 2 do SIWZ) /części 1-3/  

3. Podpisany projekt umowy (zał. nr 3 do SIWZ)  



4. Oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków, składek na ubezpieczenie 

zdrowotne i społeczne (zał. nr 6 do SIWZ)  

5. Oświadczenie o dopuszczeniu produktów do obrotu (zał. nr 7 do SIWZ)  

6. Oświadczenie o stosowaniu lub wdrażaniu HACCP (zał. nr 8 do SIWZ)  

7. Informacja - grupa kapitałowa (zał. nr 10 do SIWZ)  

8. Zobowiązania innych podmiotów (zał. nr 12 do SIWZ) 

9. Wykonawcy korzystający z zasobów innych podmiotów przedkładają dokumenty 

dotyczące tego podmiotu wymienione w III.4.2) oraz oświadczenie podmiotu o 

niezaleganiu z opłacaniem podatków oraz składek społecznych i zdrowotnych. 

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) Ustawowa zmiana stawki podatku VAT.  

2) Zmiana wartości zamówienia do 20% w przypadku zmniejszenia lub zwiększenia ilości 

żywionych dzieci lub zaprzestania działalności stołówki. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

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

warunków zamówienia: www.sp1kopernik.samorzad.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:  

Zespół Szkół Miejskich nr 1 w Mińsku Mazowieckim (sekretariat), ul. Kopernika 9, 05-300 

Mińsk Mazowiecki, poniedziałek-piątek 8.00-15.00. 

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

ofert: 24.06.2016 godzina 10:00, miejsce: Zespół Szkół Miejskich nr 1 w Mińsku 

Mazowieckim (sekretariat), ul. Kopernika 9, 05-300 Mińsk Mazowiecki. 



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: Dostawa artykułów ogólnospożywczych. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:  

Sukcesywna dostawa artykułów ogólnospożywczych określonych w formularzu 

asortymentowo-cenowym (zal. nr 2 do SIWZ, część 1) w ilościach uzależnionych od 

bieżącego zapotrzebowania w okresie od 01.09.2016r. do 31.12.2016r. z 

wyłączeniem przerw świątecznych i innych przerw wynikających z organizacji roku 

szkolnego. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-8, 03.00.00.00-1. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 01.09.2016. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 
 
 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dostawa wędlin. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:  

Sukcesywna dostawa wędlin określonych w formularzu asortymentowo-cenowym  

(zał. nr 2 do SIWZ, część 2) w ilościach uzależnionych od bieżącego zapotrzebowania 

w okresie od 01.09.2016r. do 31.12.2016r. z wyłączeniem przerw świątecznych i 

innych przerw wynikających z organizacji roku szkolnego. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-8. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 01.09.2016. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 
 
 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Dostawa pieczywa i produktów cukierniczych. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:  

Sukcesywna dostawa pieczywa i produktów cukierniczych określonych w formularzu 

asortymentowo-cenowym (zał. nr 2 do SIWZ, część 3) w ilościach uzależnionych od 



bieżącego zapotrzebowania w okresie od 01.09.2016r. do 31.12.2016r. z 

wyłączeniem przerw świątecznych i innych przerw wynikających z organizacji roku 

szkolnego. 

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

     3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 01.09.2016. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 
 


