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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych
Warunków Zamówienia:
www.oswnis.pl

Racibórz: Dostawy artykułów żywnościowych w 2014r na potrzeby stołówki szkolnej
oraz na potrzeby w ramach programu unijnego: Wyrównywanie szans edukacyjnych i
zawodowych uczniów niepełnosprawnych, w tym: część I - mięso i produkty mięsne;
część II - różne artykuły żywnościowe; część III - produkty mleczarskie; część IV warzywa, owoce; część V - pieczywo i wyroby piekarskie; część VI - mrożone warzywa,
owoce, potrawy; część VII - ryby i przetwory rybne; część VIII - jaja.
Numer ogłoszenia: 458980 - 2013; data zamieszczenia: 12.11.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących i
Słabosłyszących , ul. Karola Miarki 4, 47-400 Racibórz, woj. śląskie, tel. 032 4147334,
4152255, 4153001, faks 032 4147334, 4152255 w. 42.


Adres strony internetowej zamawiającego: www.oswnis.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka podległa administracji
samorządowej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawy artykułów
żywnościowych w 2014r na potrzeby stołówki szkolnej oraz na potrzeby w ramach programu
unijnego: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zawodowych uczniów niepełnosprawnych, w
tym: część I - mięso i produkty mięsne; część II - różne artykuły żywnościowe; część III produkty mleczarskie; część IV - warzywa, owoce; część V - pieczywo i wyroby piekarskie;
część VI - mrożone warzywa, owoce, potrawy; część VII - ryby i przetwory rybne; część VIII
- jaja..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Sukcesywne
dostawy artykułów żywnościowych w 2014r. na potrzeby stołówki w Specjalnym Ośrodku
Szkolno - Wychowawczym dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu, gdzie wydaje
się średnio ok. 80 śniadań, kolacji, podwieczorków i ok. 110 obiadów dziennie, oraz
wdrażany jest program unijny, w którym organizowane są m.in. zajęcia w ramach Kółka
gastronomicznego i przewidziane jest wydanie w 2014r ok. 9075 porcji podwieczorków -
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poczęstunków dla uczestników wszystkich zajęć pozaszkolnych i pozalekcyjnych
realizowanych w tym projekcie. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na części I VIII, w ramach których dopuszcza się składanie ofert częściowych, w tym: Część I - dostawa
mięsa i produktów mięsnych, w tym: mięso wołowe, wieprzowe, drobiowe, wyroby
wędliniarskie. Część II - dostawa różnych artykułów żywnościowych, w tym: przetworzone
warzywa i owoce, oleje i tłuszcze zwierzęce i roślinne, produkty przemiału ziarna, skrobi i
produktów skrobiowych, cukier i produkty pokrewne, produkty mączne, makarony, różne
produkty spożywcze. Część III - dostawa produktów mleczarskich, w tym: mleko, śmietana,
masło, produkty serowarskie, produkty mleczarskie. Część IV - dostawa warzyw, owoców, w
tym: ziemniaki, warzywa i owoce świeże, pieczarki, kapusta kiszona, ogórki kiszone. Część V
- dostawa pieczywa i wyrobów piekarskich, w tym: pieczywo i wyroby piekarskie i
ciastkarskie. Część VI - dostawa mrożonych warzyw, owoców, potraw, w tym: mieszanki
warzyw, owoców, uszka. Część VII - dostawa ryb i przetworów rybnych, w tym; ryby
mrożone, wędzone, solone, marynowane, konserwy rybne. Część VIII - dostawa jaj 3.
Szczegółowy wykaz i zakres wszystkich części zamówienia, oraz wymagania dotyczące
realizacji dostaw zostały określone w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. 4. Zamawiający informuje, że placówce realizowany
jest projekt unijny Wyrównywanie szans edukacyjnych i zawodowych uczniów
niepełnosprawnych. W ramach tego projektu uczniowie będą uczęszczać na różne zajęcia
pozalekcyjne i pozaszkolne. W trakcie tych zajęć, otrzymają tzw. poczęstunek w postaci
napojów, drożdżówek, kanapek, ciastek, owoców, słodyczy, deserów mlecznych itp. Ponadto
na zajęcia prowadzone w Kółku gastronomicznym będą kupowane produkty niezbędne od
realizacji zadań przewidzianych w ramach tych zajęć. 5. Projekt określony w ust. 4
współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój
wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności
szkolnictwa zawodowego. 6. Podane ilości towaru są wielkościami szacunkowymi, służą
wyłącznie do obliczenia ceny oferty. Zamawiający nie będzie zobowiązany do zakupu
pełnego asortymentu w podanych ilościach. Szacowane wielkości dostaw obejmują również
dostawy w ramach projektu, o którym mowa w ust. 4-5. 7. Zamawiający zastrzega sobie
prawo do zmniejszenia lub zwiększenia ilości dostaw do 20% w przypadku, jeśli w trakcie
realizacji zawartej w wyniku postępowania umowy, zmniejszy się lub zwiększy liczba osób
stołujących się bądź biorących udział w projekcie, o którym mowa ust. 4-5. 8. Od
Wykonawców składających oferty, w szczególności w ramach części I, III, V będących
jednocześnie producentami żywności, Zamawiający oczekuje złożenia również Dodatkowej
Oferty Handlowej uwzględniającej pozostały produkowany przez nich asortyment żywności,
mieszczący się w określonym zakresie. 9. W trakcie realizacji umowy z wybranym
Wykonawcą, Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu, zamiennie produktów
zaproponowanych w Dodatkowej Ofercie Handlowej, jak również w pozostałym
asortymencie, którym dysponuje wybrany Wykonawca, w ramach kwoty brutto wskazanej w
jego ofercie uznanej za najkorzystniejszą. 10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości
powierzenia podwykonawcom fragmentu z ustalonych części zamówienia w ramach zadań części I - VIII. 11. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca ubiegający się o udzielenie
zamówienia spełniał wszelkie wymagania określone w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006r o
bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010r Nr 136 poz. 914 ze zm.), oraz
obowiązujących aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie. 12. Wykonawca będzie
zobowiązany do dostarczania zamawianych artykułów do siedziby zamawiającego na własny
koszt i ryzyko, transportem przystosowanym do przewozu żywności, oraz do rozładunku
towaru i złożenia go w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w jego magazynach. 13.
Zamówienia na dostawy bieżące, zgodne z potrzebami Zamawiającego będą składane z min.
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jednodniowym wyprzedzeniem, telefonicznie, faksem lub w czasie dostawy na dostawę
następną. Wykonawca musi wykazywać dyspozycyjność we wszystkie dni robocze, a w
przypadku części I i V również w soboty..
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:



Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających stanowiących nie
więcej niż 20% zamówienia podstawowego, polegających na rozszerzeniu dostaw.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-8.
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:
31.12.2014.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: nie wymagane
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
Ocena spełniania ww. warunku zostanie dokonana według formuły spełnia nie spełnia na podstawie oświadczenia załączonego do oferty
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełniania ww. warunku zostanie dokonana według formuły spełnia nie spełnia na podstawie oświadczenia załączonego do oferty
III.3.3) Potencjał techniczny
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
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Ocena spełniania ww. warunku zostanie dokonana według formuły spełnia nie spełnia na podstawie oświadczenia załączonego do oferty
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełniania ww. warunku zostanie dokonana według formuły spełnia nie spełnia na podstawie oświadczenia załączonego do oferty
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Ocena spełniania ww. warunku zostanie dokonana według formuły spełnia nie spełnia na podstawie oświadczenia załączonego do oferty

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.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że:


nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania
ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
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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;

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.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. Dopuszcza się zmiany w ilościach poszczególnych środków spożywczych określonych w
formularzach cenowych w przypadku zmniejszenia lub zwiększenia się liczby osób
korzystających ze stołówki bądź biorących udział w realizowanym projekcie unijnym:
Wyrównywanie szans edukacyjnych i zawodowych uczniów niepełnosprawnych. 2.
Wynagrodzenie Wykonawcy określone w oparciu o ceny jednostkowe produktów
przedstawione przez Wykonawcę w Formularzu Cenowym i w Dodatkowej Ofercie
Handlowej może ulec zmianie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT.
Wówczas wynagrodzenie należne Wykonawcy podlegać będzie automatycznej waloryzacji
odpowiednio o kwotę podatku VAT wynikającą ze stawki tego podatku obowiązującej w
chwili powstania obowiązku podatkowego. 3. Dopuszcza się waloryzację cen jednostkowych
netto według wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych dla żywności i napojów
bezalkoholowych opublikowanego przez Główny Urząd Statystyczny w Biuletynie
Statystycznym GUS. 4. Na pisemny wniosek zainteresowanej strony cena jednostkowa może
być waloryzowana w okresie obowiązywania umowy dwa razy w ciągu roku do wysokości
wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych opublikowanego przez Główny
Urząd Statystyczny na stronie internetowej www.stat.gov.pl. 5. Ceny jednostkowe produktów
Wykonawca może obniżyć w każdym momencie obowiązywania umowy bez wymagalności
zwierania aneksu do umowy.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.oswnis.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Specjalny
Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących, 47-400 Racibórz, ul.
Karola Miarki 4.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 20.11.2013 godzina 10:00, miejsce: Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla
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Niesłyszących i Słabosłyszących, 47-400 Racibórz, ul. Karola Miarki 4 - budynek główny Biuro podawcze, pok 1.1.
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: Zamawiający realizuje projekt unijny: Wyrównywanie szans
edukacyjnych i zawodowych uczniów niepełnosprawnych. W ramach tego projektu będą
kupowane produkty niezbędne od realizacji zadań wynikających z projektu. Projekt określony
współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój
wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności
szkolnictwa zawodowego.
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: tak
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dostawa mięsa i produktów mięsnych,.





1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Mięso wołowe,
wieprzowe, drobiowe, wyroby wędliniarskie.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.10.00.00-9.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2014.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dostawa różnych artykułów żywnościowych.






1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przetworzone
warzywa i owoce, oleje i tłuszcze zwierzęce i roślinne, produkty przemiału ziarna,
skrobi i produktów skrobiowych, cukier i produkty pokrewne, produkty mączne, różne
produkty spożywcze.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.33.00.00-0, 15.40.00.00-2, 15.60.00.004, 15.83.00.00-5, 15.85.10.00-8, 15.80.00.00-6.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2014.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Dostawa produktów mleczarskich.


1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Mleko, śmietana,
masło, produkty serowarskie, produkty mleczarskie.
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2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.50.00.00-3.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2014.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Dostawa warzyw i owoców świeżych i kiszonych.





1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ziemniaki,
warzywa i owoce świeże, pieczarki, kapusta kiszona, ogórki kiszone.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03.21.21.00-1, 03.22.00.00-9, 15.33.10.007.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2014.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Dostawa pieczywa i wyrobów piekarskich.





1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pieczywo i
wyroby piekarskie i ciastkarskie świeże.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.81.00.00-9.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2014.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Dostawa mrożonych warzyw, owoców, potraw.





1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Mrożone
warzywa i mieszanki warzyw, mrożone owoce i mieszanki owoców, uszka.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.89.60.00-5.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2014.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Dostawa ryb i przetworów rybnych.





1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ryby mrożone,
wędzone, solone, marynowane, konserwy rybne.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.20.00.00-0.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2014.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Dostawa jaj.


1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Jaja kurze.

znak sprawy: SOSWNiS. 1720. 5. 2013. LK




2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03.14.25.00-3.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2014.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

