Mętów, dnia 15.07.2016
ZSM.291.3.2016

Ogłoszenie o przetargu

Nazwa zadania: Dostawa produktów i artykułów spożywczych na potrzeby stołówki szkolnej
Zespołu Szkół w Mętowie

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 w Mętowie , Mętów 124, 20-388 Lublin 6, woj. lubelskie,
tel. 81 7518622, faks 81 7518622.


Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zsmetow.boo.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Zespół Szkół.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa produktów i artykułów
spożywczych na potrzeby stołówki szkolnej Zespołu Szkół w Mętowie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia jest dostawa produktów i artykułów spożywczych do stołówki w Zespole Szkół w
Mętowie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części został zamieszczony
w załącznikach od nr 1a do 1j (szt. 10) do SIWZ. Podane ilości poszczególnych produktów są
wielkościami szacunkowymi, dlatego też zastrzega się możliwość zmiany zamawianych ilości w
stosunku do szacunków określonych w opisie przedmiotu zamówienia, dostosowując je do
rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, co nie spowoduje dla Zamawiającego konsekwencji

finansowych i odszkodowań na rzecz Dostawcy. Zamawiający dopuszcza oferty częściowe Część I Produkty mleczarskie, Część II - Mięso, Część III - Wędliny, Część IV - Drób, Część V - Warzywa,
owoce i podobne produkty, Część VI - Różne produkty spożywcze, Część VII - pieczywo i wyroby
cukiernicze, Część VIII - jaja, Część IX - ziemniaki, Część X - mrożonki. Dostawa przedmiotu
zamówienia nastąpi sukcesywnie transportem Wykonawcy oraz na jego koszt i ryzyko. Towar
dostarczany będzie do Zespołu Szkół w Mętowie wg zamówienia ilościowo - asortymentowego,
codziennie (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 7.00 do 8.00. w umówionych z intendentem
stołówki ilościach i terminach Dostarczane towary powinny być: - najwyższej jakości, w przypadku
kwestionowanej jakości dostawca jest zobowiązany do wymiany i dostarczenia nowego towaru w
tym samym dniu do godz. 9.00 - oferowane produkty muszą spełniać wymogi SANEPIDU oraz IŻŻ,
obowiązujące normy jakości żywieniowej oraz wymagania oceny organoleptycznej. Produkty
powinny odpowiadać, co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w
zbiorowym żywieniu. - ---Dostarczone produkty powinny posiadać odpowiednio długi termin
ważności (nie krótszy, niż 20% całkowitego okresu do spożycia). - dostarczane pieczywo musi być z
wypieku wykonanego w dniu dostawy, - cena powinna być ustalona na cały okres trwania umowy, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami w sprawie sposobu i warunków dostarczenia
produktów i artykułów spożywczych do miejsc zbiorowego żywienia.
II.1.5)
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających


Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-3, 15.10.00.00-9, 15.30.00.00-1,
15.20.00.00-0, 15.40.00.00-2, 15.60.00.00-4, 15.80.00.00-6, 15.90.00.00-7, 15.81.00.00-9,
03.14.25.00-3.
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: Zakończenie:
31.08.2017.
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
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 Pzp,
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy
zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane
należycie.
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;

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: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:


1 - Cena - 94



2 - Termin płatności faktury przez Zamawiającego - 6
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
Dopuszcza się możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, mających na celu prawidłową realizację
przedmiotu zamówienia, w następujących przypadkach: a) gdy nastąpi zmiana powszechnie
obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy - w zakresie
objętym zmianą; b) zmiany wyszczególnionego w załączniku do SIWZ asortymentu na produkty
równoważne, przy zachowaniu warunku, że wartość powyższej zmiany, nie może przekroczyć ceny
oferty wybranej w postępowaniu jako oferta najkorzystniejsza c) zmiany ceny w przypadku zmiany
stawek podatkowych (np.: podatku Vat), których wykonawca nie mógł przewidzieć w chwili
zawarcia umowy, d) gdy zmiany będą korzystne dla Zamawiającego i będą leżały w interesie
publicznym; e) dopuszcza się poprawę omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy; Zmiana

postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażonej w formie
pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: https://ugglusk.bip.lubelskie.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Szkół w
Mętowie; Mętów 124; 20-388 Lublin.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
27.07.2016 godzina 09:00, miejsce: Zespół Szkół w Mętowie; Mętów 124; 20-388 Lublin sekretariat.
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: Produkty mleczarskie.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Produkty mleczarskie.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.50.00.00-3.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.08.2017.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 94
2. Termin płatności faktury przez Zamawiającego - 6

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Mięso.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Mięso i produkty mięsne.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.10.00.00-9.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.08.2017.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 94
2. Termin płatności faktury przez Zamawiającego - 6

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Wędliny.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wędliny.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-9.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.08.2017.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 94
2. Termin płatności faktury przez Zamawiającego - 6

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Drób.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: drób.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.10.00.00-9.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.08.2017.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 94
2. Termin płatności faktury przez Zamawiającego - 6

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Warzywa, owoce i podobne produkty.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Warzywa, owoce i podobne
produkty.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.30.00.00-1.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.08.2017.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 94
2. Termin płatności faktury przez Zamawiającego - 6

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Różne produkty spożywcze.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Różne produkty spożywcze.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.80.00.00-6.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.08.2017.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 94
2. Termin płatności faktury przez Zamawiającego - 6

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Pieczywo i wyroby cukiernicze.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pieczywo i wyroby
cukiernicze.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.81.00.00-9.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.08.2017.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 94
2. Termin płatności faktury przez Zamawiającego - 6

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Jaja.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Jaja.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03.14.25.00-3.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.08.2017.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 94
2. Termin płatności faktury przez Zamawiającego - 6

CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Ziemniaki.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ziemniaki.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.30.00.00-1.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.08.2017.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 94
2. Termin płatności faktury przez Zamawiającego - 6

CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: Mrożonki.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Mrożonki.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.80.00.00-6.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.08.2017.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 94
2. Termin płatności faktury przez Zamawiającego - 6

