Ogłoszenie nr 331264 - 2016 z dnia 2016-10-26 r.
Cewice: Dostawa artykułów żywnościowych do Zespołu Szkół w Cewicach
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej
nie
Nazwa projektu lub programu
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 315485
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień
Publicznych: nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający
powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych
państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z
innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe
prawo
zamówień
publicznych::
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół w Cewicach, krajowy numer identyfikacyjny
22027455000000, ul. ul. W. Witosa 65, 84312 Cewice, państwo Polska, woj.
pomorskie,
tel.
598 613 248,
faks
598 613 248,
e-mail
zespol.szkol.cewice@neostrada.pl
Adres strony internetowej (URL): www.zscewice.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: jednostk budżetowa gminy
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania
zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z
zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie
zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji
I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone
w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z
zamawiających zawarł umowę):
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa artykułów żywnościowych do Zespołu Szkół w Cewicach

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
ZP.ZS.271.2.2016.
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw,
usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w
przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na
innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
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 warzyw i owoców świeżych Część 2
zamówienia – Dostawa mięsa i jego przetworów Część 3 zamówienia – Dostawa ryb
i ich przetworów 2. Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w
załączniku nr 6 do postępowania. 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.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak

II.5) Główny Kod CPV: 15000000-8
Dodatkowe kody CPV: 15100000-9, 15200000-0, 15300000-1, 15400000-2,
15500000-3, 15600000-4, 15800000-6, 15980000-1
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
NAZWA: DOSTAWA WARZYW I
CZĘŚĆ NR: 1
OWOCÓW ŚWIEŻYCH
Postępowanie/część zostało unieważnione
nie
Należy podać podstawę i przyczynę
unieważnienia postępowania:
IV.1)
DATA
UDZIELENIA
ZAMÓWIENIA:
18/10/2016
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT42000
WalutaPLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert2
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich
Unii Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami
Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4)
LICZBA
ODRZUCONYCH
OFERT:
0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO
ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o
udzielenie:
nie
BEATA ROPELA PHU MAROKO, maroko@poczta.pl, UL. KARTUSKA
23A, 83-340, SIERAKOWICE, kraj/woj. pomorskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI
ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ
CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 72619,50
Oferta z najniższą ceną/kosztem 72619,50

> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 76578,70
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona
podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
NAZWA: DOSTAWA MIĘSA I
CZĘŚĆ NR: 2
JEGO PRZETWORÓW
Postępowanie/część zostało unieważnione
nie
Należy podać podstawę i przyczynę
unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18/10/2016
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość
bez
VAT70000
WalutaPLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert3
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich
Unii Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami
Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4)
LICZBA
ODRZUCONYCH
OFERT:
0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO
ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o
udzielenie:
nie
FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWA DZIÓBEK JUSTYNA
CYMAN, cyman@gosz.pl, BUKOWINA 64A, 84-311, BUKOWINA, kraj/woj.
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI
ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ
CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 84193,75
Oferta z najniższą ceną/kosztem 84193,75

> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 91853,75
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona
podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
NAZWA: DOSTAWA RYB I ICH
CZĘŚĆ NR: 3
PRZETWORÓW
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę
unieważnienia postępowania:
IV.1)
DATA
UDZIELENIA
ZAMÓWIENIA:
18/10/2016
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT20000
WalutaPLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert1
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich
Unii Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami
Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO
ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o
udzielenie:
nie
BEATA ROPELA PHU MAROKO, maroko@poczta.pl, UL. KARTUSKA
23A, 83-340, SIERAKOWICE, kraj/woj. pomorskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI
ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ
CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 39735,00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 39735,00

> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 39735,00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona
podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE
NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1)
Podstawa
prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
IV.9.2)
Uzasadnienia
wyboru
trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego
udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

