
Więcbork: Dostawy produktów żywnościowych do kuchni internatu Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku w 2015 roku. 

Numer ogłoszenia: 401598 - 2014; data zamieszczenia: 08.12.2014 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku , 

ul. Pocztowa 14 b, 89-410 Więcbork, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 3897055, faks 52 

3897055. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.ckziu-wiecbork.pl 

 Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące 

dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawy produktów 

żywnościowych do kuchni internatu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w 

Więcborku w 2015 roku.. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 

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

zamówienia są dostawy artykułów spożywczych do kuchni internatu Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego w 2015 r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty 

został w załączniku nr 1 do SIWZ i obejmuje następujące pakiety: Pakiet 1. Artykuły 

spożywcze, Pakiet 2. Nabiał, Pakiet 3. Pieczywo, Pakiet 4. Mrożonki, Pakiet 5. Ryby, Pakiet 

6. Mięso i wędliny, Pakiet 7. Jaja, Pakiet 8. Warzywa, Pakiet 9. Owoce, Pakiet 10. Drób. 

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. Podane w załączniku nr 1 wielkości są szacunkową 

wielkością zapotrzebowania na żywność w 2015 roku i mogą ulec zmniejszeniu. Uwaga! Jeśli 

w jakimkolwiek punkcie załącznika nr 1 użyto nazwy towarowej Wykonawca może złożyć 

ofertę na towar równoważny do towaru, który wymieniono przy użyciu nazwy towarowej. W 

tym wypadku wszelkie ryzyko (w tym koszty ewentualnych ekspertyz) związane z 

udowodnieniem tzw. (równoważności) artykułów żywnościowych wskazanych w formularzu 

ofertowym, spoczywa na Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest w takim przypadku 

wykazać, że dostarczone przez niego artykuły spełniają takie same wymagania jak produkty 

określone przez Zamawiającego dotyczące składu produktu, jego jakości, trwałości itp. 

parametrów. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty częściowej na jedną lub 

więcej części zamówienia zgodnie z wykazem części wymienionych w pkt. 3.2. a) j) 

niniejszej SIWZ. Wykonawca będzie realizował dostawy własnym transportem i na własne 



ryzyko. Środek transportu musi być przystosowany do przewożenia artykułów 

żywnościowych zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi. Żywność będzie 

dostarczana w pojemnikach Wykonawcy, za które nie będzie pobierał opłat (np. kaucji). 

Zamawiający będzie zobowiązany do zwrotu pojemników Wykonawcy. Dostawa żywności 

następować będzie na podstawie zamówień składanych Wykonawcy przez Zamawiającego 

telefonicznie lub osobiście potwierdzonych pisemnie. Przed wydaniem żywności ilość 

dostarczonego towaru oraz jego zgodność z zamówieniem zostanie sprawdzona przez 

wyznaczonego przedstawiciela Zamawiającego. Dostarczone towary muszą spełniać 

obowiązujące wymagania i normy jakościowe zgodnie z wymaganiami zawartymi w Polskich 

Normach oraz prawie żywnościowym. Dostarczana żywność musi być świeża, z 

odpowiednim terminem przydatności do spożycia (artykuły charakteryzujące się krótkim 

terminem spożycia muszą zostać dostarczone na minimum 3 dni przed upływem terminu 

przydatności do spożycia), nie mrożona (nie dotyczy mrożonek) oraz cechować się wysokimi 

walorami smakowymi. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, wypełnionych 

w całości w ramach poszczególnych pakietów - zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ opis 

pakietów. Ilości produktów przewidziane w formularzu ofertowym są szacunkowe. 

Zamawiający dopuszcza ich zmianę w przypadku wyczerpania limitu środków 

przeznaczonych na realizację zamówienia.. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.80.00.00-6, 15.50.00.00-3, 15.60.00.00-4, 

15.10.00.00-9, 15.20.00.00-0, 15.40.00.00-2, 15.30.00.00-1. 

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: 

31.12.2015. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: nie wymaga się 

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 



o W zakresie niniejszego warunku ocena jego spełnienia nastąpi na podstawie 

złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia wskazanego w Pkt. 

III.4.1 i odbywać się będzie na zasadzie spełnia - nie spełnia. 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o W zakresie niniejszego warunku ocena jego spełnienia nastąpi na podstawie 

złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia wskazanego w Pkt. 

III.4.1 i odbywać się będzie na zasadzie spełnia - nie spełnia. 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o W zakresie niniejszego warunku ocena jego spełnienia nastąpi na podstawie 

złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia wskazanego w Pkt. 

III.4.1 i odbywać się będzie na zasadzie spełnia - nie spełnia. 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o W zakresie niniejszego warunku ocena jego spełnienia nastąpi na podstawie 

złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia wskazanego w Pkt. 

III.4.1 i odbywać się będzie na zasadzie spełnia - nie spełnia. 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o W zakresie niniejszego warunku ocena jego spełnienia nastąpi na podstawie 

złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia wskazanego w Pkt. 

III.4.1 i odbywać się będzie 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 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: 

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; 

III.6) INNE DOKUMENTY 

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

Wypełniony formularz ofertowy (wg załącznika nr 2 do SIWZ)2) Wykaz prac zlecanych 

podwykonawcom -wg załącznika nr 6 do SIWZ ) 3)Pełnomocnictwo do podpisywania oferty i 

składania ewentualnych wyjaśnień przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy. 

Pełnomocnictwo musi być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej 

za zgodność z oryginałem przez notariusza lub osobę udzielającą pełnomocnictwa lub osobę 

upoważnioną do podpisywania oferty. 

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.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

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

warunków zamówienia: www.bip.ckziu-wiecbork.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Centrum 

kształcenia zawodowego i Ustawicznego w Więcborku, ul. Pocztowa 14b. 

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

ofert: 18.12.2014 godzina 10:45, miejsce: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 

w Więcborku. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 

ofert). 

< 


