Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych
Warunków Zamówienia:
bip.zs.cewice.pl/zamowienia
Cewice: Dostawa artykułów żywnościowych do Zespołu Szkół w Cewicach.
Numer ogłoszenia: 163149 - 2016; data zamieszczenia: 27.07.2016
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 w Cewicach , ul. W. Witosa 65, 84-312 Cewice, woj.
pomorskie, tel. 059 8613248, faks 059 8613248.
 Adres strony internetowej zamawiającego: www.zscewice.pl
 Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka organizacyjna gminy - szkoła
publiczna.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa artykułów
żywnościowych do Zespołu Szkół w Cewicach..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem
zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów spożywczych, mięsa i wyrobów
wędliniarskich na potrzeby wyżywienia uczniów Zespołu Szkół w Cewicach. W ramach
realizacji przedmiotu zamówienia wydzielono następujące części: Część 1 zamówienia Dostawa ziemniaków Część 2 zamówienia - Dostawa jajek Część 3 zamówienia - Dostawa
warzyw i owoców świeżych Część 4 zamówienia - Dostawa mięsa i jego przetworów Część 5
zamówienia - Dostawa ryb i ich przetworów Część 6 zamówienia - Dostawa nabiału Część 7
zamówienia - Dostawa pieczywa Część 8 zamówienia - Dostawa artykułów spożywczych
2.Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w załączniku nr 7 do SIWZ.
3.Zamówione produkty dostarczać należy zgodnie z zapotrzebowaniami składanymi przez
szkołę do Zespołu Szkół w Cewicach ul. W. Witosa 65 84-312 Cewice oraz do Szkoły
Podstawowej im. Ks. Edmunda Roszczynialskiego w Cewicach ul. Węgrzynowicza 1 zgodnie
ze wskazaniem Zamawiającego. 4.Wykonawca dostarczać powinien produkty pierwszej klasy
jakości, świeże, o aktualnych terminach przydatności do spożycia, odpowiadające normom
jakościowym właściwym dla danego rodzaju produktów, zgodnie z obowiązującym prawem.
5.Opakowania dostarczanych przez Wykonawcę produktów żywnościowych muszą być
oznakowane widoczną datą terminu przydatności do spożycia. Wymagany przez
Zamawiającego termin przydatności do spożycia dostarczanych artykułów żywnościowych
musi być zgodny z datą ważności określoną przez producenta. 6.W przypadku dostawy towaru
złej jakości lub towaru przeterminowanego, Zamawiający wymaga od Dostawcy wymiany tego
towaru, najpóźniej następnego dnia po dniu dostawy. 7.Wykonawca zobowiązuje się do
dostarczania produktów żywnościowych do siedzib Zespołu Szkół w Cewicach własnym
transportem na własny koszt i ryzyko, przy zachowaniu odpowiednich reżimów sanitarnych
wymaganych dla przewozu żywności zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o

bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 136, poz. 914, z późn. zm.) oraz innymi
aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie przedmiotu zamówienia.
8.Wykonawcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie z tytułu dostarczenia produktów.
9.Ceny jednostkowe za dany produkt obowiązywać będą przez cały okres trwania umowy.
10.Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania wraz z dostawami faktur zakupu towarów lub
dowodów dostaw oraz aktualnych Handlowych Dokumentów Identyfikacyjnych (zgodnie z
HACCP) 11.Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania podanej ilości danego
produktu, przy założeniu, iż wielkość niewykorzystania nie może przekroczyć 20% ilości
określonej dla danego produktu. Z tego tytułu Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne
roszczenia wobec Zamawiającego. 12.Zamawiający wymaga, aby termin płatności za fakturę
tytułem zapłaty za dostarczone produkty wynosił nie mniej niż 7 dni..
II.1.5)
V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, w okresie 3 lat od
udzielenia zamówienia podstawowego, polegających na dostawie artykułów
żywnościowych, których wartość nie przekroczy 20% wartości zamówienia
podstawowego.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-8, 15.10.00.00-9, 15.20.00.00-0,
15.30.00.00-1, 15.31.00.00-4, 15.32.00.00-7, 15.33.00.00-0, 15.40.00.00-2, 15.50.00.00-3,
15.51.00.00-6, 15.53.00.00-2, 15.50.00.00-5, 15.55.10.00-5, 15.60.00.00-4, 15.80.00.00-6,
15.81.00.00-9, 15.82.00.00-2, 15.87.00.00-7, 15.89.00.00-3.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 8.
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 wniesienia 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
o Zamawiający nie precyzuje szczegółowych wymagań w tym zakresie. Ocena
spełniania warunku na podstawie oświadczenia z art. 22 ust 1 w zw. z art. 44
ustawy na zasadzie spełnia-nie spełnia.
 III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie precyzuje szczegółowych wymagań w tym zakresie. Ocena
spełniania warunku na podstawie oświadczenia z art. 22 ust 1 w zw. z art. 44
ustawy na zasadzie spełnia-nie spełnia.
 III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie precyzuje szczegółowych wymagań w tym zakresie. Ocena
spełniania warunku na podstawie oświadczenia z art. 22 ust 1 w zw. z art. 44
ustawy na zasadzie spełnia-nie spełnia.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie precyzuje szczegółowych wymagań w tym zakresie. Ocena
spełniania warunku na podstawie oświadczenia z art. 22 ust 1 w zw. z art. 44
ustawy na zasadzie spełnia-nie spełnia.
 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie precyzuje szczegółowych wymagań w tym zakresie. Ocena
spełniania warunku na podstawie oświadczenia z art. 22 ust 1 w zw. z art. 44
ustawy 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;
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)
Każda oferta musi zawierać: 1.formularz oferty 2.oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy
3.oświadczenie z art. 24 ust. 1 ustawy 4.listę podmiotów należących do tej samej grupy
kapitałowej lub oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej 5.stosowne
pełnomocnictwa w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika
bezpośrednio z dokumentów dołączonych do oferty; 6.w przypadku Wykonawców wspólnie
ubiegających się o realizację zamówienia dokument ustanawiający Pełnomocnika do
reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie niniejszego zamówienia publicznego; 7.wykaz części zamówienia, których
wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy 8.zobowiązanie podmiotu
trzeciego do oddania swoich zasobów do dyspozycji - jeżeli dotyczy Nie ujawnia się informacji
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione oraz
wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie
może zastrzec informacji dotyczącej ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i
warunków płatności zawartych w ofercie. Proponuje się, aby zastrzeżenie dokonane było przez
złożenie oferty w dwóch częściach opisanych jako część jawna oferty oraz część zastrzeżona
oferty. Proponuje się, aby wszystkie strony obu części zostały ponumerowane. Zgodnie z art.
11 ust 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U.
2003.153.1503 ze zm.) poprzez pojęcie tajemnicy przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione
do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne
przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których
przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania poufności. Jeżeli Wykonawcy
wspólnie ubiegają się o zamówienie, zgodnie z art. 23 w związku z art. 141 ustawy PZP


Zamawiający żąda aby: 1)dokumenty wymagane odnośnie potwierdzenia spełniania warunków
udziału w postępowaniu wymienionych w art. 22 ust 1 ustawy zostały złożone wspólnie przez
Wykonawców, zaś odnośnie spełniania warunku niepodlegania wykluczeniu z postępowania
na podstawie art. 24 ust 1 ustawy osobno przez każdego Wykonawcę; 2)w przypadku
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, winni oni ustanowić
Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu lub do reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia. Załączone
Pełnomocnictwo powinno zawierać: jednoznaczne określenie postępowania, do którego się
odnosi i precyzować zakres umocowania; wymieniać wszystkich Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia i zawierać podpisy każdego z nich 3)wszelka
korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem W stosunku do
Wykonawców zagranicznych wymaga się złożenia powyższych dokumentów w języku
polskim lub z tłumaczeniem na język polski poświadczonym za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę. Zamawiający wymaga, aby żądane przez niego dokumenty lub oświadczenia
zostały złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem
przez Wykonawcę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na
zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio
Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio
przez Wykonawcę lub te podmioty. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub
notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę
kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. Dokumenty
sporządzone w języku obcym powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem na język polski,
poświadczonym przez Wykonawcę. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu,
potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach
finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić
Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w
szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania
mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia lub inny
dokument potwierdzający ten fakt. Zamawiający, w celu oceny, czy Wykonawca będzie
dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym do należytego wykonania
zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje
rzeczywisty dostęp do ich zasobów wymaga złożenia dokumentów dotyczących w
szczególności: a.Zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu b.Sposobów
wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia
c.Charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem d.Zakresu i udziału
innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia Podmiot, który zobowiązał się do
udostępnienia swoich zasobów zgodnie z art. 26 ust 2b ustawy odpowiada solidarnie z
Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów,
chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. Zamawiający wymaga, aby
Wykonawca w swej ofercie wskazał części zamówienia, których wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcy i podania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na
których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust 2b, w celu
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust 1,
określonych powyżej dla niniejszego postępowania Jeżeli zmiana albo rezygnacja z
podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach
określonych w art. 26 ust 2b ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy, określonych powyżej dla niniejszego
postępowania, Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny

podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż
wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
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 - 95
 2 - termin płatności faktury - 5
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.Zmiany treści zawartej umowy wymagają po rygorem nieważności zgody obu stron, z
zachowaniem formy pisemnej i są dopuszczalne wyłącznie w trybie art. 144 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015, poz. 2164). 2.Zmiana postanowień
zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru
Wykonawcy jest możliwa w przypadku opisanym poniżej, z zastrzeżeniem, iż strony umowy
wyrażają zgodę na wprowadzenie zmian, tj.: a)zmian dotyczących zamiany jakościowej lub
ilościowej produktów wskazanych w przedmiocie zamówienia przy założeniu, iż cena umowna
nie ulegnie zmianie 3.Zmiany dokonywane są poprzez złożenie wniosku o zmianę w formie
pisemnej przez jedną ze stron z określeniem zmiany i uzasadnieniem zmiany. 4.Strony
zawierają stosowny aneks w celu dokonania zmian w niniejszej umowie, uwzględniający
zmiany umowy określone w SIWZ.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: http://bip.zs.cewice.pl/zamowienia
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: ZESPÓŁ
SZKÓŁ W CEWICACH UL. W. WITOSA 65 84-312 CEWICE SEKRETARIAT SZKOŁY.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
05.08.2016 godzina 11:00, miejsce: URZĄD GMINY UL. W. WITOSA 16 84-312 CEWICE
POKÓJ NR 6.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze
środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.
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 ZIEMNIAKÓW.
 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: ziemniaki jadalne
odmiana biała, niepastewne, skórka bez zielonych zabarwień, bez kiełkujących oczek 9000 kg, w okresie wiosennym ziemniaki młode - 1800 kg, średnia częstotliwość





dostaw 1-2 razy w tygodniu w godzinach od 700 do 800 - przedmiot tej części
zamówienia został szczegółowo opisanym w Załączniku nr 7.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.10.00.00-4.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.08.2017.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
o 1. Cena - 95
o 2. termin płatności faktury - 5

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: DOSTAWA JAJEK.
 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: jajka powinny
mieć wielkość L i klasę I, średnia częstotliwość dostawy 2-3 razy w tygodniu w
godzinach od 6:30 do 8:00 - przedmiot tej części zamówienia został szczegółowo
opisanym w Załączniku nr 7. Termin przydatności Do spożycia powinien wynosić
minimum 28 dni od dnia dostawy..
 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-8.
 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.08.2017.
 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
o 1. Cena - 95
o 2. termin płatności faktury - 5
CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: DOSTAWA WARZYW I OWOCÓW ŚWIEŻYCH.
 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: asortyment różny
zgodnie z opisem przedmiotu tej części zamówienia w Załączniku nr 7, średnia
częstotliwość dostawy 3-5 razy w tygodniu w godzinach od 7:00 do 8:00. Owoce
deserowe dostarczane powinny być w ilościach ściśle określonych w danym
zapotrzebowaniu..
 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:
o 1. Cena - 95
o 2. termin płatności faktury - 5
CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: DOSTAWA MIĘSA I JEGO PRZETWORÓW.
 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: mięso i wędliny
powinny być świeże, bez krwawych wylewów, bez obcych zapachów, powinny
posiadać naturalną barwę charakterystyczną dla danego rodzaju mięsa, czy wędliny.
Zawartość mięsa w wędlinie nie mniejsza od 80%. Przedmiot tej części zamówienia
został szczegółowo opisany w Załączniku nr 7. Średnia częstotliwość dostawy 3-5 razy
w tygodniu w godzinach od 6:30 do 8:00. Dopuszcza się różnicę w ilościach pomiędzy
zamówieniem a dostawą nie więcej niż 500 g. Termin przydatności do spożycia
powinien wynosić minimum 3 dni od dnia dostawy..
 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:
o 1. Cena - 95
o 2. termin płatności faktury - 5
CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: DOSTAWA RYB I ICH PRZETWORÓW.
 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: ryby i ich
przetwory powinny być świeże, bez obcych zapachów, powinny posiadać naturalną





barwę charakterystyczną dla danego rodzaju ryby lub jej przetworu. Przedmiot
zamówienia w tej części został szczegółowo opisany w Załączniku nr 7. Średnia
częstotliwość dostawy 1 raz w tygodniu w godzinach od 700 do 800. Termin
przydatności do spożycia powinien wynosić minimum 30 dni od daty wskazanej na
etykiecie danego asortymentu..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.20.00.00-0.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.08.2017.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
o 1. Cena - 95
o 2. termin płatności faktury - 5

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: DOSTAWA NABIAŁU.
 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: asortyment różny
zgodnie z opisem przedmiotu tej części w Załączniku nr 7. Średnia częstotliwość
dostawy 3-5 razy w tygodniu w godzinach od 7:00 do 8:00. Termin przydatności do
spożycia powinien wynosić minimum 10 dni od dnia wskazanego na etykiecie danego
asortymentu..
 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:
o 1. Cena - 95
o 2. termin płatności faktury - 5
CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: DOSTAWA PIECZYWA.
 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: asortyment różny,
szczegółowy opis przedmiotu tej części zamówienia zawarto w załączniku nr 7.
Dostawa odbywać się powinna do godziny 8:00 dnia następnego od złożenia
telefonicznego zamówienia (wyjątki dostawa poniedziałkowa lub następująca po
okresie wolnym od zajęć w szkołach, zamówiona wcześniej) termin przydatności do
spożycia bułek, pieczywa, bułek słodkich, pączków powinien wynosić minimum 3 dni
od dnia dostawy oraz minimum 30 dni od dnia wskazanego na etykiecie danego
produktu w przypadku bułki tartej.
 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:
o 1. Cena - 95
o 2. termin płatności faktury - 5
CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH.
 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: makarony, kasze,
mleko, jogurty, masło, świeże i przetworzone, mąka, cukier, warzywa, owoce, soki,
słodycze, przyprawy, itp. - przedmiot zamówienia został szczegółowo opisanym w
Załączniku nr 7. średnia częstotliwość dostawy 1-3 razy w tygodniu w godzinach od
7:00 do 8:00. W przypadku jogurtów i serków Zamawiający zastrzega sobie prawo do
podania dokładnej ilości towaru w dzień poprzedzający dostawę do godziny 13:30.
Termin przydatności powinien wynosić minimum 30 dni od daty podanej na etykiecie
danego produktu..
 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:

o
o

1. Cena - 95
2. termin płatności faktury - 5

