
ZS/ZP/2/2012                                                                                             Tuchów 6 grudnia 2012 r. 

 

Ogłoszenie o przetargu na zadania pod nazwą  

„Dostawa żywności do stołówki Zespołu Szkół w Tuchowie.” 

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego. 

 

 Zespół Szkół w Tuchowie                                                                                                      
 ul. Jana Pawła II6 , 33 – 170 Tuchów     tel. (014) 6525-220,                                                                                          

Osoby uprawniona do porozumiewania się z wykonawcami  :  

Józef Wzorek – dyrektor  Zespołu Szkół   nr tel. (014) 6525- 220. 

Maria Smołucha - intendent  nr tel. (014) 6525- 220 

2. Określenie trybu zamówienia. 
Ogłoszenie o „przetargu nieograniczonym” o wartości powyżej 14 000 EURO a poniżej 
kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP. 

Ogłoszenie o przetargu ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych    
Nr ogłoszenia: 494006 494006 494006 494006 ---- 2012 2012 2012 2012; data zamieszczenia: 06.12.2012 zostało 
umieszczone wraz ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia na 
tablicy ogłoszeń, stronie internetowej Zamawiającego. 

3. Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia zamieszczono na tablicy ogłoszeń, stronie 
internetowej zamawiającego http://www.zs.tuchow.pl  , i stronie BIP Urzędu  Miejskiego  
Tuchowie  http://tuchow.pl/ 

Materiały przetargowe (SIWZ) można również odebrać w siedzibie Zamawiającego. 

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 



II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa żywność do stołówki 
Zespołu Szkół w Tuchowie. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 
zamówienia jest dostawa produktów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Tuchowie. 
Dostawy podzielono na 4 zadania: Zadanie nr 1. Dostawa warzyw owoców, warzyw świeżych 
i przetworzonych : KOD CPV 3200000-3, 15300000-1 Zadanie nr 2. Dostawa różnych 
artykułów spożywczych mrożonych ryb i jarzyn przypraw i makaronów: KOD CPV 
03100000-2, 15100000-9, 15200000-0, 15300000-1, 15400000-2, 15500000- 3, 15600000-4, 
15800000-6, Zadanie nr 3. Dostawa mięsa drobiowego- świeżego KOD CPV 15131310-1, 
15112130-6, 15112300-9 Zadanie nr 4. Dostawa świeżego mięsa wieprzowego, wołowego i 
wędlin: KOD CPV 15100000-.. 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03.00.00.00-1, 15.00.00.00-8. 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 
28.06.2013. 

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

III.2) ZALICZKI 

• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie 

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 Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie lub przedstawią pisemne 
zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i 
osób zdolnych do wykonania zamówienia. Znajdują się w sytuacji 
ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.                
Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na 
podstawie art. 24 PZP. 

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie 



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o W zakresie tego warunku Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał 
niezbędną wiedzę i doświadczenie . Zamawiający nie wyznacza 
szczegółowego warunku w tym zakresie i nie żąda dokumentów wykazujących 
spełnienie przez wykonawcę w/w warunku.Za wystarczające uznaje się 
złożenie przez wykonawcę oświadczenia wg wzoru z załącznika nr 3 do SIWZ 

• III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o W zakresie tego warunku Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał 
niezbędny potencjał technicznego do wykonania zamówienia. Zamawiający 
nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i nie żąda dokumentów 
wykazujących spełnienie przez wykonawcę w/w warunku. Za wystarczające 
uznaje się złożenie przez wykonawcę oświadczenia wg wzoru z załącznika nr 
3 do SIWZ. 

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o W zakresie tego warunku Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał 
osób zdolne do wykonania zamówienia. Zamawiający nie wyznacza 
szczegółowego warunku w tym zakresie i nie żąda dokumentów wykazujących 
spełnienie przez wykonawcę w/w warunku. Za wystarczające uznaje się 
złożenie przez wykonawcę oświadczenia wg wzoru z załącznika nr 3 do 
SIWZ. 

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o W zakresie tego warunku Zamawiający wymaga aby Wykonawca znajdował 
się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym 
zakresie i nie żąda dokumentów wykazujących spełnienie przez wykonawcę 
w/w warunku. Za wystarczające uznaje się złożenie przez wykonawcę 
oświadczenia wg wzoru z załącznika nr 3do 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 spełnieniu 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, jeżeli odrębne przepisy wymagają 
wpisu do rejestru, 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, a w 
stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 
ustawy 

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla 
wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: 
nie 

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) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY 

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia: http://www.zs.tuchow.pl , http://tuchow.pl/ BIP Urzędu Miejskiego 
w Tuchowie 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół 
Szkół w Tuchowie ul. Jana Pawła II 6 ,33-170 Tuchów Sekretariat. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 
ofert: 20.12.2012 godzina 09:00, miejsce: Zespół Szkół w Tuchowie ul. Jana Pawła II 6,     
33-170 Tuchów 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: Dostawa warzyw owoców, warzyw świeżych i przetworzonych. 

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:              
Przedmiot zamówienia będzie realizowany sukcesywnie w asortymencie i ilościach 
wynikających z zapotrzebowań składanych bezpośrednio przez Zamawiającego 
Dostawa następować będzie na podstawie pisemnego lub telefonicznego zamówienia 
przez upoważnione do tego osoby Zamawiającego.. 

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03.20.00.00-3, 15.80.00.00-6. 
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 28.06.2013. 
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dostawa różnych artykułów spożywczych mrożonek przypraw i 
makaronów i pieczywa. 

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:               
Przedmiot zamówienia będzie realizowany sukcesywnie w asortymencie i ilościach 
wynikających z zapotrzebowań składanych bezpośrednio przez Zamawiającego 
Dostawa następować będzie na podstawie pisemnego lub telefonicznego zamówienia 
przez upoważnione do tego osoby Zamawiającego.. 

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.10.00.00-9, 15.20.00.00-0, 15.40.00.00-
2, 15.60.00.00-4, 15.81.00.00-9. 

• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 28.06.2013. 
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Dostawa mięsa drobiowego - świeżego z uboju lokalnego. 

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:              
Przedmiot zamówienia będzie realizowany sukcesywnie w asortymencie i ilościach 
wynikających z zapotrzebowań składanych bezpośrednio przez Zamawiającego 
Dostawa następować będzie na podstawie pisemnego lub telefonicznego zamówienia 
przez upoważnione do tego osoby Zamawiającego.. 

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.11.21.00-7, 15.11.23.00-9. 
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 28.06.2013. 
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Dostawa mięsa wieprzowego, wołowego, wędlin i tłuszczy. 

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:              
Przedmiot zamówienia będzie realizowany sukcesywnie w asortymencie i ilościach 
wynikających z zapotrzebowań składanych bezpośrednio przez Zamawiającego 
Dostawa następować będzie na podstawie pisemnego lub telefonicznego zamówienia 
przez upoważnione do tego osoby Zamawiającego.. 



• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.11.30.00-3, 15.11.10.00-9, 15.13.11.30-
5, 15.41.20.00-9. 

• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 28.06.2013. 
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 


