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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  

na  

Dostawa artykułów spożywczych do Szkoły Podstawowej  im. Wojska 

Polskiego w Zegrzu w okresie od  lutego do grudnia 2020 roku. 

(  zamieszczone w BZP w dniu 04.02.2020 nr ogłoszenia: 509093) 

 

I. Zamawiający 

SZKOŁA PODSTAWOWA im. WOJSKA POLSKIEGO w ZEGRZU 

 ul. Oficerska 3 

 05-131 Zegrze 

 Tel.: 0-22 765 40 81, 765 40 80 

 Faks: 0-22 765 40 80 

 e-mail: kierownikadm.spzegrze@gmail.com 

 adres strony internetowej: www.spzegrze.pl 

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: 

• w zakresie proceduralnym:  

1. kierownik gospodarczy Joanna Milewska - kierownik tel. (22) 765 40 81. 

• w zakresie merytorycznym: 

1. kierownik gospodarczy Joanna Milewska - kierownik tel. (22) 765 40 81 
 

II. Tryb udzielenia zamówienia 

Postępowanie prowadzone będzie w trybie: przetarg nieograniczony. 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone będzie na podstawie ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej 

„ustawą Pzp”. 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia 

Adres strony internetowej: www.spzegrze.pl 

IV. Przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o 

możliwości składania ofert częściowych 

Dostawa artykułów spożywczych do Szkoły Podstawowej  im. Wojska Polskiego w Zegrzu w 

okresie od  lutego do grudnia 2020 roku. 

Wspólny Słownik Zamówień: 15800000-6 - Różne produkty spożywcze, 15100000-9 - 

Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne, 15500000-3 - Produkty mleczarskie, 15400000-

2 - Oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne, 15300000-1 - Owoce, warzywa i podobne produkty, 

15200000-0 - Ryby przetworzone i konserwowane , 15896000-0 – produkty mrożone. 
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Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

V. Informacja o możliwości lub wymogu złożenia oferty wariantowej 

Wymaga się złożenia oferty wariantowej (jeżeli dotyczy): 

 Tak  

 Nie 

lub  

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej (jeżeli dotyczy): 

 Tak 

 Nie 

 

VI. Termin wykonania zamówienia 

Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: 9 miesięcy 9 od lutego do grudnia, bez lipca 

i sierpnia) 

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia 

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 

Lp. Warunki  

1 Sytuacja ekonomiczna lub finansowa 

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy 

spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Ocena 

spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie 

spełnia/nie spełnia. 

2 Zdolność techniczna lub zawodowa 

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy 

spełniają warunki, dotyczące  zdolności technicznej lub zawodowej. Ocena 

spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie 

spełnia/nie spełnia. 

 

Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę na podstawie 

przepisów art. 24 ust.1 ustawy Pzp. 

 

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia wykonawcy na 

podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: 

 (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 

 (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp) 

 (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp) 

 (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp) 

 (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp) 

 (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp) 
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 (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp) 

 (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp) 

 

Wykluczenie Wykonawcy nastąpi w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 7 ustawy Pzp. 

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia 

1. Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć:  

Lp. Wymagany dokument 

1 Wykaz dostaw  

Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub 

ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 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 określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane 

należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 

dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były 

wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są 

wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 

wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie 

wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal 

wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte 

wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu. Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał realizację 

min. 3 dostaw o wartości min. 10 000,00 zł brutto każda. 

2 Wzór oferty na dostawy 

 

3 Zaświadczenie, że dostarczane produkty odpowiadają określonym 

normom 

Zaświadczenia niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości 

potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom 

lub specyfikacjom technicznym 

4 Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej 

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru 

lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie 

art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 

5 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków 

udziału 

Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy stanowiące 

wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz 

brak podstaw wykluczenia 
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6 Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych 

zasobów. 

Zobowiązanie podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji których Wykonawca 

polega, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 

realizacji zamówienia. 

7 Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych 

Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych 

wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o 

podstawie do dysponowania tymi zasobami. Wykonawca powinien 

dysponować odpowiednim potencjałem technicznym gwarantującym dowóz 

surowców w pojemnikach oraz opakowaniach posiadających atest PZH 

odnoście dopuszczenia do kontaktu z żywnością, tak, by dostawy realizowane 

były zgodnie z zasadami „dobrej praktyki higienicznej” (dotyczy to głównie: 

stanu higienicznego samochodu, higieny osobistej kierowcy, daty 

przydatności do spożycia, temperatury przewozu). 

8 Dokumenty dotyczące podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy 

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. 8.1 

9 Zaświadczenie potwierdzające spełnianie określonych norm zapewnienia 

jakości 

Zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem 

spełniania przez wykonawcę określonych norm zapewnienia jakości, jeżeli 

zamawiający odwołuje się do systemów zapewniania jakości opartych na 

odpowiednich seriach norm europejskich. 

10 Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza 

powierzyć podwykonawcom 

11 Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej 

Potwierdzenie, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 

zamówienia na sumę gwarancyjną min. 50000,00 zł 

12 Certyfikat potwierdzający zgodność z określonymi wymaganiami lub 

cechami 

Certyfikat wydany przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdanie z 

badań przeprowadzonych przez tę jednostkę, jako środka dowodowego 

potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w 

opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach 

realizacji zamówienia. 

2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o 

której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu: 

Lp. Wymagany dokument 

1 Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do 

tej samej grupy kapitałowej. 
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Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, 

składane w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 

informacji z otwarcia ofert. 

3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została 

najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie aktualnych na dzień złożenia 

oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 

ust. 1 ustawy Pzp: 

 

IX. Informacja na temat wadium 

Wadium: w postępowaniu nie przewiduje się wnoszenia wadium 

X. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie 

Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów: 

Nr Kryterium Waga 

1 Cena 60% 

2 Czas na wymianę towaru 30% 

3 Warunki płatności 10% 

 

XI. Termin składania ofert, adres, na który oferty muszą zostać wysłane, oraz język lub 

języki, w jakich muszą one być sporządzone 

Termin składania ofert: Data: 11/02/2020 (dd/mm/rrrr) Godzina: 10:00 (hh:mm) 

Oferty należy składać:  

 drogą elektroniczną za pośrednictwem: (URL)  

 pisemnie na adres wskazany poniżej: 

Sekretariat Szkoły Podstawowej w Zegrzu, ul. Oficerska 3, 05-131 Zegrze 

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim 

XII. Termin związania ofertą 

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. 

XIII. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej 

Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej: 

  Tak   

  Nie 

XIV. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z 

adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje 

dotyczące dynamicznego systemu zakupów 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:   
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  Tak   

  Nie 

XV. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem 

aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie 

prowadzona aukcja elektroniczna 

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej: 

 Tak 

 Nie 

Adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona (jeżeli dotyczy):  

XVI. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 

6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp. 

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub 

art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp. 

Zamawiający przewiduje dokonanie zamówień uzupełniających polegających na dostawach 

tych samych produktów 

XVII. Informacje dodatkowe 

Przed wszczęciem postępowania zastosowano dialog techniczny: nie 

Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 

nieprzyznania środków, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub 

części zamówienia. 

 

Zegrze dnia: 2020-02-04 


