
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.zs.cybinka24.pl

Cybinka: Dostawa żywności do stołówki szkolnej i stołówki 
przedszkolnej Zespołu Szkół w Cybince

Numer ogłoszenia: 354108 - 2015; data zamieszczenia: 28.12.2015
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 Cybince , Ul. Szkolna 15, 69-108 Cybinka, woj. lubuskie, tel. 68 
391 13 15, 512 289 961, faks 68 391 13 15.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zs.cybinka24.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytucja oświatowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa żywności do stołówki szkolnej i 
stołówki przedszkolnej Zespołu Szkół w Cybince.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest 
dostawa żywności do stołówki szkolnej i przedszkolnej Zespołu Szkół w Cybince z podziałem na zadania 
- liczba zadań 7. Zadanie nr 1 - dostawa produktów mleczarskich i tłuszcze roślinne. Szczegółowy opis 
przedmiotu zamówienia dla zadania nr 1 zawarty jest w załączniku Nr 2.1 formularz asortymentu dla 
stołówki szkolnej i Nr 2.2 formularz asortymentu dla stołówki przedszkolnej do SWIZ. Oznaczenie 
przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):15.50.00.00-3-Produkty 
mleczarskie, 15.41.11.00-2-Tłuszcze zwierzęce lub roślinne. Zadanie nr 2 - dostawa mięsa, produktów 
mięsnych i wędlin. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 2 zawarty jest w załączniku 
Nr 2.1 formularz asortymentu dla stołówki szkolnej i Nr 2.2 formularz asortymentu dla stołówki 
przedszkolnej do SIWZ. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień
(CPV): 15.10.00.00-9-Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne,15.13.11.30-5-Wędliny. Zadanie nr 3 



- dostawa różnych produktów spożywczych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 3 
zawarty jest w załączniku Nr 2.1 formularz asortymentu dla stołówki szkolnej i Nr 2.2 formularz 
asortymentu dla stołówki przedszkolnej do SIWZ. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według 
Wspólnego Słownika Zamówień(CPV): 15.80.00.00-6-Różne produkty spożywcze. Zadanie nr 4 - 
dostawa owoców i warzyw i jaj. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 4 zawarty jest 
w załączniku Nr 2.1 formularz asortymentu dla stołówki szkolnej i Nr 2.2 formularz asortymentu dla 
stołówki przedszkolnej do SIWZ. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika 
Zamówień(CPV): 15.30.00.00-1-Owoce, warzywa, 03.14.25.00-3-Jaja świeże. Zadanie nr 5 -dostawa 
pieczywa. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 5 zawarty jest w załączniku Nr 2.1 
formularz asortymentu dla stołówki szkolnej i Nr 2.2 formularz asortymentu dla stołówki przedszkolnej do 
SIWZ. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień(CPV): 15.81.10.00-
6-Pieczywo. Zadanie nr 6 - dostawa mrożonek warzywno-owocowych i lodów. Szczegółowy opis 
przedmiotu zamówienia dla zadania nr 6 zawarty jest w załączniku Nr 2.1 formularz asortymentu dla 
stołówki szkolnej i Nr 2.2 formularz asortymentu dla stołówki przedszkolnej do SIWZ. Oznaczenie 
przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień(CPV): 15.33.11.70-9-Warzywa 
mrożone, 15.55.51.00-4-Lody. Zadanie nr 7 - dostawa ryb i przetworów rybnych. Szczegółowy opis 
przedmiotu zamówienia dla zadania nr 7 zawarty jest w załączniku Nr 2.1 formularz asortymentu dla 
stołówki szkolnej i Nr 2.2 formularz asortymentu dla stołówki przedszkolnej do SIWZ. Oznaczenie 
przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień(CPV): 15.20.00.00-0- Ryby 
przetworzone i konserwowane,15.22.10.00-3-Ryby mrożone..
II.1.5) 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.50.00.00-3, 15.41.11.00-2, 15.10.00.00-9, 
15.13.11.30-5, 15.80.00.00-6, 15.30.00.00-1, 03.14.25.00-3, 15.81.10.00-6, 15.33.11.70-9, 
15.55.51.00-4, 15.20.00.00-0, 15.22.10.00-3.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 7.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2016.

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

Na potwierdzenie spełniania warunku Wykonawca winien przedłożyć oświadczenie zbiorcze, 
stanowiące załącznik nr 3 do SWIZ

III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na potwierdzenie spełniania warunku Wykonawca winien przedłożyć oświadczenie zbiorcze, 
stanowiące załącznik nr 3 do SWIZ

III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Nie wymagany
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Nie wymagany
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na potwierdzenie spełniania warunku Wykonawca winien przedłożyć oświadczenie zbiorcze, 
stanowiące załącznik nr 3 do SWIZ

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;

• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo 
że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

• zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo 
zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - 
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

• zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo 
zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 
-11 ustawy - wystawione 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

• 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: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 80
2 - czas dostawy zamówionego towaru od chwili zamówienia - 10
3 - termin płatności za fakturę - 10

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)Umowa, która będzie podpisana w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania o udzielenie 
zamówienia, będzie zawierała wszystkie zapisy podane we wzorze umowy stanowiący Załącznik Nr 5 do 
SIWZ, z uwzględnieniem treści ofert. 2)Wykonawca, którego ofertę wybrano przed podpisaniem umowy 
musi przedstawić dokument, z którego wynika, kto jest upoważniony do podpisania umowy. 3) 
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie (konsorcjum; spółka cywilna) w przypadku gdy ich 
oferta została uznana za najkorzystniejszą przed podpisaniem umowy mają obowiązek przedłożyć 
umowę regulującą ich współpracę zawartą przed terminem składania ofert. 4) Zmiana postanowień 
zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności. 5) 
Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 94 ustawy Pzp. 
Zamawiający podpisze umowę zgodnie z dołączonym do SIWZ wzorem umowy. Do przedstawionego 
wzoru umowy zostaną wprowadzone wszystkie informacje i zobowiązania wykonawcy, wynikające z 
przedstawionej przez niego oferty, uznanej przez zamawiającego za najkorzystniejszą. Zawarta umowa 
będzie jawna i będzie podlegała udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do 
informacji publicznej (art. 139 ust. 3 ustawy Pzp). 6)W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta 
została wybrana będzie się uchylał od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę 
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, 
chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp. 7) Wszelkie zmiany umowy 
wymagają dla swej ważności aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 8) zgodnie z art. 144 
ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej 
umowy w stosunku do treści złożonej oferty w zakresie: a) terminu realizacji umowy z powodu 
działań/zaniechań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie zadania, które to działania nie są 
konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron; b) osób reprezentujących w przypadku zmian 



organizacyjnych; c) wynagrodzenia w przypadku: - zmiany stawki VAT; - zmiany asortymentu zgodnie z 
ust.4 - zmiany asortymentu (w zakresie ilościowym oraz rodzajowym) w przypadku zmiany powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa, w związku z decyzją organu administracyjnego, w tym SANEPIDU, 
lub w przypadku gdy zmiana asortymentu będzie korzystana dla Zamiawiającego. d) z powodu 
okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, 
którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu 
lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach 9) Zmiany może inicjować 
każda ze stron umowy wyłącznie w formie pisemnej, określając warunki jej dokonania, biorąc pod uwagę 
w szczególności: a)opis zmiany, b) uzasadnienie zmiany, c) koszt zmiany i sposób jego wyliczenia, d) 
wpływ zmiany na wysokość wynagrodzenia, e) czas wykonania zmiany, f) wpływ zmiany na termin 
zakończenia wykonania zamówienia. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na 
które Zamawiający może wyrazić zgodę, nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej 
zgody.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia: www.zs.cybinka24.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Szkół w 
Cybince, ul. Szkolna 15, 69-108 Cybinka.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
08.01.2016 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Zespołu Szkół w Cybince, ul. Szkolna 15, 69-108 
Cybinka.
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: Brak finansowania ze środków UE..
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


