
Oznaczenie sprawy: ZSTI.26.2.2018
nr kor.:

Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach
OGŁASZA

postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą
Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki internatu

Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach: Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki
internatu
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub
działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje
społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii,
o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy
chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie
postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy
ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane 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 Techniczno-Informatycznych w Gliwicach, krajowy numer identyfikacyjny
00012771700000, ul. Chorzowska 5 , 44-100 Gliwice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 230-68-31 do 35, ,
e-mail sekretariat@zsti.gliwice.eu, , faks 32 230-68-31.
Adres strony internetowej (URL): www.zsti.gliwice.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików,
które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym
w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim
zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie
udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na
rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem
(URL)



Tak
https://bip.gliwice.eu/przetargi/zamowienia_publiczne_jednostek_miejskich

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://bip.gliwice.eu/przetargi/zamowienia_publiczne_jednostek_miejskich

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Inny sposób: w formie pisemnej
Adres:
Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Chorzowska 5

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są
ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki
internatu
Numer referencyjny: ZSTI.26.2.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
bez ograniczeń

II.4) 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: Przedmiotem zamówienia jest
sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do stołówki internatu Zespołu Szkół Techniczno –
Informatycznych w Gliwicach przy ul. Krakusa 16, z podziałem na pakiety: Pakiet nr 1: Dostawa artykułów
ogólnospożywczych: kod: 15.80.00.00-6 Różne produkty spożywcze, kod CPV: 15.60.00.00-4 Produkty
przemiału ziarna, skrobi produktów skrobiowych; kod 15.40.00.00-2 Oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne;
kod 15.32.00.00-7 Soki owocowe i warzywne; kod 15.33.00.00-0 Przetworzone owoce i warzywa bez warzyw
i owoców świeżych i mrożonych. Pakiet nr 2: Dostawa nabiału kod CPV 15.50.00.00-3 - Produkty mleczarskie;
kod CPV 15551000-5- Jogurt i pozostałe przefermentowane przetwory mleczne, kod CPV - 15543000-6 Sery
scalone,sproszkowane, z przerostami pleśni i pozostałe sery Pakiet nr 3: Dostawa mięsa, wędlin i drobiu. kod
CPV 15.10.00.00-9 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne; kod 15.11.20.00-6 - Drób. Pakiet nr 4:



Dostawa pieczywa kod CPV 15.81.00.00-9 - Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie: kod CPV -
15811000-4-drożdzówka Pakiet nr 5: Dostawa świeżych warzyw i owoców kod CPV 15.30.00.00-1 - Owoce,
warzywa i podobne produkty; kod CPV-15.31.00.00-4- ziemniaki Pakiet nr 6: Dostawa mrożonych warzyw
i owoców oraz ryb, kod CPV 15.33.11.70-9 Warzywa mrożone, Owoce mrożone;15.20.00.00-0 - Ryby
przetworzone i konserwowane; kod CPV - 15.22.10.00-3 - ryby mrożone. 1. Szczegółowy opis artykułów
żywnościowych wraz z podaniem wielkości zapotrzebowania został opisany w zestawieniach asortymentowo -
ilościowych, w formularzu cenowym będącym załącznikiem nr 4 do SIWZ. 2. Zamawiający dopuszcza
możliwość składania ofert częściowych na poszczególne pakiety. 3. Wykonawca możne złożyć ofertę
na jeden, kilka lub wszystkie pakiety. Oferta częściowa musi obejmować wszystkie pozycje określone
w danym pakiecie. 4. Dostawy będą realizowane sukcesywnie, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego,
transportem na koszt Dostawcy z rozładunkiem i wniesieniem towaru do wskazanego przez Zamawiającego
miejsca dostawy, na podstawie składanych zamówień cząstkowych w tym: a) dostawa mięsa, wędlin, drobiu -
średnio pięć razy w tygodniu w godz. 7.00 - 9.00 b) artykułów ogólnospożywczych -średnio około cztery razy
w tygodniu w godz. 7.00 - 9.00 c) nabiału - średnio około cztery razy w tygodniu w godz. 7.00 – 9.00 d) warzyw
i owoców średnio około pięć razy w tygodniu w godz. 7.00 – 9.00 e) dostawa pieczywa zgodnie z dziennym
zapotrzebowaniem Zamawiającego, (chleb –pokrojony foliowany i oznaczony nazwa producenta) pięć razy
w tygodniu, 2 razy dziennie o godz. 6.00 i o godz.12.00 – drożdżówki zgodnie z zapotrzebowaniem
Zamawiającego o godzinie 6.00 )* f) dostawa mrożonych ryb oraz przetworów rybnych jeden raz w tygodniu
w godz. od 7.00 - 9.00. g) dostawa mrożonych warzyw i owoców 3 razy w tygodniu w godz. od 7.00 do 9.00.
5.Wykonawca dostarcza produkty pierwszej klasy jakości, świeże, odpowiadające normom jakościowym
właściwym dla danego rodzaju produktów, które obowiązują na terenie Polski, oraz o aktualnych terminach
przydatności do spożycia. 6.Dostarczane artykuły żywnościowe muszą spełniać wszystkie wymagane normy
sanitarne i higieniczne, posiadać świadectwo jakości oraz daty ważności ich spożycia; 1) mięso i wędliny
muszą być świeże, nie mrożone, dostarczane w czystych, odrębnie zamkniętych pojemnikach przeznaczonych
do przewozu mięsa oraz wędlin, przy utrzymaniu odpowiedniej dla tego rodzaju towaru temperatury podczas
transportu; 2) dostarczane mięso i produkty mięsne muszą być zaopatrzone w etykiety identyfikujące
producenta, wskazujące datę ważności i numer partii; 3) jaja, przy każdej dostawie muszą posiadać dokument
identyfikacyjny dla jaj konsumpcyjnych spełniających odpowiednie wymogi prawne; 4) mrożonki mają być
dostarczane w formie nie rozmrożonej i nie mogą być zbrylone, co świadczyłoby o nieodpowiedniej
temperaturze przechowywania przed dostawą; 7. Opakowania dostarczanych przez Wykonawcę produktów
żywnościowych muszą być oznakowane widoczną datą terminu przydatności do spożycia. 8.Termin
przydatności do spożycia/termin minimalnej trwałości artykułów żywnościowych w chwili dostawy
do Zamawiającego nie może być krótszy niż ¾ okresu, w którym towar zachowuje zdatność do spożycia,
wyraźnie określoną na opakowaniu lub w Polskiej Normie. 9. Zmiana gramatury opakowań dostarczanych
artykułów żywnościowych może nastąpić po uzgodnieniu i akceptacji przez Zamawiającego. Ceny
jednostkowe produktów o zmienionej gramaturze zostaną przeliczone proporcjonalnie do cen podanych
w ofercie Dostawcy. 10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania dokumentu poświadczającego
spełnienie określonych przepisami prawa warunków higienicznego przewozu określonych artykułów
żywnościowych. 11. Dostawca zobowiązuje się dostarczyć towar do stołówki w miejsce wskazane przez
Zamawiającego własnym transportem, na własny koszt i własne ryzyko oraz do elastycznego reagowania
na zwiększone lub zmniejszone potrzeby Zamawiającego w stosunku do danego asortymentu lub cało sci
dostawy. 12.Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania produktów żywnościowych do siedziby
Zamawiającego własnym transportem przy zachowaniu odpowiednich reżimów sanitarnych wymaganych dla
przewozu żywności zgodnie z ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U.
Nr 2018 poz. 1541.) oraz innymi aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie przedmiotu
zamówienia. 13. W przypadku zaoferowania artykułów pochodzących z rolnictwa ekologicznego (Formularz
cenowy-ko lumna 9  za łączn ika  n r  4  do  S IWZ) ,  dos ta rczone  towary  w inny  być  znakowane
terminem:"ekologiczny"/" bio"/"eko"/„organic” lub innymi zgodnymi z przepisami krajowymi i wspólnotowymi
oznaczonych zielonym listkiem z podaniem numeru identyfikacyjnego jednostki certyfikującej. 14.Koszt
dostarczenia musi być wliczony w oferowane ceny jednostkowe produktów. 15. Zamawiający może w trakcie
trwania umowy skorzystać z prawa opcji, tj. zwiększyć szacowaną ilość dostarczanego towaru nie więcej niż
40% łącznej kwoty z tytułu realizacji umowy. W razie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji,
szacunkowa łączna wartość umowy zostanie proporcjonalnie zwiększona. 16. W przypadku skorzystania przez
Zamawiającego z prawa opcji, rozliczenie tej części dostaw nastąpi przy zastosowaniu cen jednostkowych
brutto podanych w załączniku nr 4 (formularz cenowy) będącym załącznikiem do umowy. 17. Skorzystanie
z prawa opcji możliwie nastąpi w przypadku konieczności zapewnienia ciągłości dostaw będących
przedmiotem umowy, w wyniku zmniejszonego lub zwiększonego zapotrzebowania na przedmiot zamówienia.
18. Do praw i obowiązków Dostawcy oraz Zamawiającego, a także zasad rozliczania dostaw wynikających
z prawa opcji, zastosowanie mają w całości postanowienia niniejszej umowy. 19. O zamiarze skorzystania
z prawa opcji , Zamawiający poinformuje Wykonawcę odrębnym pismem/oświadczeniem nie później niż na 2
dni przed planowaną dostawą.



II.5) Główny kod CPV: 15800000-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
15500000-3
15300000-1
15331170-9
15100000-9
15810000-9
15220000-6
15240000-2
15600000-4

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna
wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt
3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia,
o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub
okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-12-31
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-12-31

II.9) Informacje dodatkowe: od 02.01.2019 r. do 31.12.2019r. z wyłączeniem ferii letnich i zimowych oraz
przerw świątecznych.
SEKCJA II I :  INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM
I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją
o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia
określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)



I I I .3 )  WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO
POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
I I I .4 )  WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW ,  SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ
W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
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. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert lub
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa powyżej w niniejszym punkcie, zastępuje się je dokumentem zawierającym
odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji,
lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem
sadowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze
względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty te
powinny być wystawione w terminach nie wcześniejszych niż podano powyżej. Zamawiający żąda
od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art.
22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w niniejszym
punkcie.
I I I . 5 )  WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ
W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
I I I . 6 )  WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ
W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
A) Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art.
86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 - o treści ZAŁĄCZNIKA NR 3. Wraz ze złożeniem
oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, ze powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą
do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia, B) wykonawca może w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu
do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub
sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go
z nim stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia. Pisemne zobowiązanie lub inne dokumenty muszą zawierać informacje dotyczące co najmniej: a)
zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu. b) sposób wykorzystania zasobów innego
podmiotu, przez wykonawce, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, c) zakres i okres udziału innego
podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca
polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą,
wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub wykonawca certyfikowany
przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji może złożyć zaświadczenie
o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkę
certyfikującą kraju, w którym wykonawca ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące
na dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji, w miejsce odpowiednich dokumentów
wymienionych w pkt. 1, 2, 3 Rozdział 10 SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA



IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów
elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów
elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego
systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów
elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert
w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony,
negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:



Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki
będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich
wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych
w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
produkty ekologiczne 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez
przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili
rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać
wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie
kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:



Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania
techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy pod następującymi warunkami: 2.Zamawiający określa
następujące warunki, w jakich przewiduje możliwość dokonania zmian zawartej umowy: a)zmiany danych
adresowych Dostawcy; b)zmiana poddostawcy uczestniczącego w realizacji umowy w wypadku kiedy
Dostawca określi go co do tożsamości w ofercie; 3.Zmniejszenie lub zwiększenie gramatury opakowań, ilości
oraz wartości artykułów na warunkach określonych w umowie, a także częstotliwości dostaw w stosunku
do określonych w umowie nie wymagają aneksu do umowy. 4.Nie wymaga spisania aneksu zmiana w zakresie
oferowanego asortymentu z zastrzeżeniem, iż oferowany zamiennik, musi odpowiadać parametrom co
najmniej takim jak oferowany produkt z gwarancją zachowania oferowanej ceny. 5.Zmiany wskazane w ust. 2
niniejszego paragrafu umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 6.Wykonawcy nie
przysługuje roszczenie o wprowadzenie zmian.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-10-16, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu
> Oferta musi być sporządzona pisemnie w języku polskim . Wszelkie dokumenty obcojęzyczne załączone
do oferty muszą być zaopatrzone w tłumaczenie na język polski.
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) 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
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące
sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał
przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH



Część nr: 1 Nazwa: Pakiet nr 1: Dostawa artykułów ogólnospożywczych
1) 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:Przedmiotem zamówienia jest
sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do stołówki internatu Zespołu Szkół Techniczno –
Informatycznych w Gliwicach przy ul. Krakusa 16, z podziałem na pakiety: Pakiet nr 1: Dostawa artykułów
ogólnospożywczych: Szczegółowy opis artykułów żywnościowych wraz z podaniem wielkości zapotrzebowania
został opisany w zestawieniu asortymentowo - ilościowym, w formularzu cenowym będącym załącznikiem nr 4
do SIWZ.- (Załącznik nr 4-a - Dostawa artykułów ogólnospożywczych).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15800000-6, 15600000-4, 15400000-2, 15330000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
produkty ekologiczne 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:od 02.01.2019 r. do 31.12.2019r. z wyłączeniem ferii letnich i zimowych oraz
przerw świątecznych.,

Część nr: 2 Nazwa: Pakiet nr 2: Dostawa nabiału
1) 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:Przedmiotem zamówienia jest
sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do stołówki internatu Zespołu Szkół Techniczno –
Informatycznych w Gliwicach przy ul. Krakusa 16, z podziałem na pakiety: Pakiet nr 2: Dostawa nabiału.
Szczegółowy opis artykułów żywnościowych wraz z podaniem wielkości zapotrzebowania został opisany
w zestawieniu asortymentowo - ilościowym, w formularzu cenowym będącym załącznikiem nr 4 do SIWZ.-
(Załącznik nr 4-b - Dostawa nabiału).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15500000-3, 15551000-5, 15543000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
produkty ekologiczne 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:od 02.01.2019 r. do 31.12.2019r. z wyłączeniem ferii letnich i zimowych oraz
przerw świątecznych.,

Część nr: 3 Nazwa: Pakiet nr 3: Dostawa mięsa, wędlin i drobiu.
1) 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:Przedmiotem zamówienia jest
sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówki internatu Zespołu Szkół Techniczno –
Informatycznych w Gliwicach przy ul. Krakusa 16, z podziałem na pakiety: Pakiet nr 3: Dostawa mięsa, wędlin
i drobiu. Szczegółowy opis artykułów żywnościowych wraz z podaniem wielkości zapotrzebowania został
opisany w zestawieniu asortymentowo - ilościowym, w formularzu cenowym będącym załącznikiem nr 4
do SIWZ.- (Załącznik nr 4-c - Dostawa mięsa, wędlin i drobiu).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15100000-9, 15112000-6, 15131100-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
produkty ekologiczne 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:od 02.01.2019 r. do 31.12.2019r. z wyłączeniem ferii letnich i zimowych oraz
przerw świątecznych.

Część nr: 4 Nazwa: Pakiet nr 4: Dostawa pieczywa
1) 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:Przedmiotem zamówienia jest
sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówki internatu Zespołu Szkół Techniczno –
Informatycznych w Gliwicach przy ul. Krakusa 16, z podziałem na pakiety: Pakiet nr 4: Dostawa pieczywa.
Szczegółowy opis artykułów żywnościowych wraz z podaniem wielkości zapotrzebowania został opisany
w zestawieniu asortymentowo - ilościowym, w formularzu cenowym będącym załącznikiem nr 4 do SIWZ.-
(Załącznik nr 4-d - Dostawa pieczywa).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15810000-9, 15811000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
produkty ekologiczne 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:od 02.01.2019 r. do 31.12.2019r. z wyłączeniem ferii letnich i zimowych oraz
przerw świątecznych.

Część nr: 5 Nazwa: Pakiet nr 5: Dostawa warzyw i owoców
1) 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:Przedmiotem zamówienia jest
sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówki internatu Zespołu Szkół Techniczno –
Informatycznych w Gliwicach przy ul. Krakusa 16, z podziałem na pakiety: Pakiet nr 5: Dostawa warzyw
i owoców. Szczegółowy opis artykułów żywnościowych wraz z podaniem wielkości zapotrzebowania został



opisany w zestawieniu asortymentowo - ilościowym, w formularzu cenowym będącym załącznikiem nr 4
do SIWZ.- (Załącznik nr 4-e - Dostawa warzyw i owoców).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15300000-1, 15300000-1, 15310000-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
produkty ekologiczne 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:od 02.01.2019 r. do 31.12.2019r. z wyłączeniem ferii letnich i zimowych oraz
przerw świątecznych.

Część nr: 6 Nazwa: Pakiet nr 6: Dostawa mrożonych warzyw i owoców oraz ryb
1) 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:Przedmiotem zamówienia jest
sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówki internatu Zespołu Szkół Techniczno –
Informatycznych w Gliwicach przy ul. Krakusa 16, z podziałem na pakiety: Pakiet nr 5: Dostawa mrożonych
warzyw i owoców oraz ryb. Szczegółowy opis artykułów żywnościowych wraz z podaniem wielkości
zapotrzebowania został opisany w zestawieniu asortymentowo - ilościowym, w formularzu cenowym będącym
załącznikiem nr 4 do SIWZ.- (Załącznik nr 4-f - Dostawa warzyw i owoców oraz ryb).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15331170-9, 15200000-0, 15221000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
produkty ekologiczne 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:od 02.01.2019 r. do 31.12.2019r. z wyłączeniem ferii letnich i zimowych oraz
przerw świątecznych.

Kierownik Działu

03-10-2018 r.  Wiesława Trzop

Dyrektor Jednostki

03-10-2018 r.  Janusz Magiera



__________________________________
data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie

__________________________________
data i podpis osoby upoważnionej
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