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Jaworze: Zakup i dostawę artykułów spożywczych dla potrzeb 

Beskidzkiego Zespołu Leczniczo - Rehabilitacyjnego Szpital Opieki 

Długoterminowej w Jaworzu z podziałem na 2 części: I część 

zamówienia -mleko i produkty nabiałowe; II część zamówienia 

-warzywa i owoce;

Numer ogłoszenia: 11739 - 2014; data zamieszczenia: 17.01.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Beskidzki Zespół Leczniczo-Rehabilitacyjny Szpital Opieki Długoterminowej , ul. 

Słoneczna 83, 43-384 Jaworze, woj. śląskie, tel. 033 8172166 (-67), faks 033 8173463.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.rehabilitacja-jaworze.com.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawę artykułów spożywczych dla 

potrzeb Beskidzkiego Zespołu Leczniczo - Rehabilitacyjnego Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu 

z podziałem na 2 części: I część zamówienia -mleko i produkty nabiałowe; II część zamówienia 

-warzywa i owoce;.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia 

Przedmiot zamówienia stanowi zakup i dostawa artykułów spożywczych dla potrzeb Beskidzkiego 

Zespołu Leczniczo - Rehabilitacyjnego Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu z podziałem na 2 

części: I część zamówienia - mleko i produkty nabiałowe; II część zamówienia -warzywa i owoce; 

Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą 

artykułów spożywczych w asortymencie i ilościach podanych w formularzach asortymentowo - cenowych 

stanowiących załączniki od 2-3 do SIWZ, z podziałem na poszczególne części, z których każda stanowi 

odrębny przedmiot zamówienia. 2. Dostawa następować będzie, na podstawie odrębnych zleceń, w 

ciągu trwania umowy dla części I, cz. II, dwa razy w tygodniu tj. wtorek i piątek z wyjątkiem dni ustawowo 

wolnych od pracy, w godz. od 7ºº do 10ºº w ilościach podanych przez upoważnionego pracownika 

Strona 1 z 9

2014-01-17http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=11739&rok=201...



Zamawiającego drogą telefoniczną, z jednodniowym wyprzedzeniem. 3. Za zgodą zamawiającego 

przedmiot postępowania dostarczany w opakowaniach może posiadać inna gramaturę z zastrzeżeniem, 

że zachowana zostaje jakość i wartość przeliczeniowa. 4. Zamówienia są realizowane zgodnie z 

zapotrzebowaniem oraz w ilościach zgłaszanych przez Zamawiającego, średnio dwa razy w tygodniu. 

Zamawiający nie ma obowiązku składać zapotrzebowań - ilość i terminy zapotrzebowań zależą 

wyłącznie od woli Zamawiającego. 5. Dostawa realizowana będzie środkiem transportu Wykonawcy i na 

jego koszt. 6. Dostarczany towar powinien być w początkowym terminie przydatności do spożycia. 7. Do 

każdej partii towaru należy dołączyć datę produkcji, datę spożycia lub minimalnej trwałości, informację o 

warunkach przechowywania oraz producencie. 8. Wraz z przedmiotem zamówienia Wykonawca winien 

dostarczyć w niezbędnym zakresie, instrukcje w języku polskim dotyczące magazynowania i 

przechowywania, jeżeli dostarczone produkty wymagają szczególnych warunków magazynowania i 

przechowywania. 9. Produkty muszą odpowiadać standardom i być zgodne z wymaganiami Polskich 

Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane oraz system HACCP. 10. Stosownie do art. 

34 ust. 5 ustawy PZP, Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji w postaci możliwości zamówienia 

dodatkowo do 20% artykułów spożywczych, stanowiących przedmiot zamówienia w cenach 

jednostkowych określonych w ofercie Wykonawcy, na warunkach i w terminach określonych we wzorze 

umowy (załącznik nr 4 do SIWZ), a Wykonawca zobowiązuje się uprawnienie to zrealizować w razie 

skorzystania z niego przez Zamawiającego..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.50.00.00-3, 03.20.00.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda 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

1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na 

podstawie art. 24 ustawy PZP, Wykonawca winien dołączyć do oferty: a) oświadczenie o 

braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o zamówienie publiczne z 
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powodów wskazanych w art. 24 ustawy PZP złożone na druku, stanowiącym załącznik nr 5 do 

SIWZ, b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 

ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. W 

przypadku dołączenia do oferty wydruku komputerowego z Centralnej Informacji KRS musi on 

posiadać cechy określone w § 9 ust. 2 w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 

grudnia 2011r. w sprawie ustroju i organizacji Centralnej Informacji Krajowego Rejestru 

Sądowego oraz trybu i sposobu udzielania informacji z Krajowego Rejestru Sądowego i 

wydania kopii dokumentów z katalogu, a także struktury udostępnionych informacji o 

podmiotach wpisanych do Rejestru oraz cech wydruków umożliwiających ich weryfikację z 

danymi w Rejestrze (Dz. U. z 2011r. nr 297 poz. 1760). c) Informację o tym, że nie 

należy/należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust. 2 pkt 5 PZP, stanowiącą 

załącznik nr 81 do SIWZ oraz, w przypadku wskazania, iż Wykonawca należy do takiej grupy, 

listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, stanowiący załącznik nr 8 do 

SIWZ., d) Zamawiający zwraca się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie 

wyjaśnień dotyczących powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 istniejących między 

przedsiębiorcami w celu ustalenia czy zachodzą przesłanki wykluczenia Wykonawcy

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Za spełnienie tego warunku Zamawiający uzna: wykaz wykonanych, a przypadku świadczeń 

okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy - w tym 

okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz z złączeniem 

dokumentu potwierdzającego, iż te dostawy zostały wykonane należycie tj. zawierający co 

najmniej: a) jedną umowę obejmującą swoim zakresem dostawę produktów spożywczych w 

szczególności mleka i produktów nabiałowych o wartości co najmniej 20 000,00 zł brutto - 

dotyczy części nr 1 Zamówienia, co stanowi załącznik nr 2 do SIWZ; b) jedną umowę 

obejmującą swoim zakresem dostawę produktów spożywczych w szczególności owoców i 

warzyw o wartości co najmniej 7 000,00 zł brutto - dotyczy części nr 2 Zamówienia, co stanowi 

załącznik nr 3 do SIWZ;

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Za spełnienie tego warunku Zamawiający uzna : Wykonawca może polegać na wiedzy i 

doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub 

zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących 
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go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić 

Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w 

szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania 

mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu 

zamówienia (art. 26 ust. 2b ustawy PZP).2) wykaz wykonanych, a przypadku świadczeń 

okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy - w tym 

okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz z złączeniem 

dokumentu potwierdzającego, iż te dostawy zostały wykonane należycie tj. zawierający co 

najmniej: a) jedną umowę obejmującą swoim zakresem dostawę produktów spożywczych w 

szczególności mleka i produktów nabiałowych o wartości co najmniej 20 000,00 zł brutto - 

dotyczy części nr 1 Zamówienia, co stanowi załącznik nr 2 do SIWZ; b) jedną umowę 

obejmującą swoim zakresem dostawę produktów spożywczych w szczególności owoców i 

warzyw o wartości co najmniej 7 000,00 zł brutto - dotyczy części nr 2 Zamówienia, co stanowi 

załącznik nr 3 do SIWZ;

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Za spełnienie tego warunku Zamawiający uzna: oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki 

określone w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, złożone na druku, stanowiącym załącznik nr 6 do 

SIWZ; Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, 

osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych 

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca 

w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował 

zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu 

pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów 

na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (art. 26 ust. 2b ustawy PZP).

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Za spełnienie tego warunku Zamawiający uzna: opłaconą polisę a w przypadku jej braku inny 

dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 

zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co 

najmniej: a) dla części nr 1 - 20 000,00 zł b) dla części nr 2 - 7 000,00 zł

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
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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:

• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, 

głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert 

albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 

wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz 

załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których 

mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty 

dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia;

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;

• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na 

zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada 

także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym 

w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
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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

• 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

Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza zmianę 

umowy w następujących przypadkach: 1) wystąpi siła wyższa uniemożliwiająca Wykonawcy wykonanie 

przedmiotu zamówienia. W takim przypadku strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania 

niniejszej umowy o czas, w jakim siła wyższa uniemożliwiała wykonanie obowiązków Stron, 2) wystąpi 

brak na rynku dostępnych towarów lub materiałów służących do ich wytworzenia, oferowanych w ofercie 

Wykonawcy, które mogą być zastąpione innymi towarami lub materiałami spełniającymi wymagania 

Zamawiającego określone w SIWZ lub wystąpią inne obiektywne okoliczności uniemożliwiające 

spełnienie przez Wykonawcę świadczenia określonego w umowie; w takich przypadkach Wykonawca i 

Zamawiający postanowią o zmianie przedmiotu zamówienia lub sposobu świadczenia albo terminu 

wykonania umowy (o czas trwania ww. okoliczności), bądź też wysokości wynagrodzenia Wykonawcy 

ustalonego w umowie. 3) wystąpi konieczność zmiany osób koordynujących (osób odpowiedzialnych za 

realizację umowy ze strony Wykonawcy lub ze strony Zamawiającego). 4)wystąpi konieczność 

wprowadzenia innych zmian, które są niezbędne do wykonania umowy, a których nie dało się 
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przewidzieć w chwili zawarcia umowy oraz nie są zmianami istotnych postanowień umowy, 5)wystąpi 

zmiana stawek celnych lub podatkowych powodująca, że wykonanie zobowiązania wiąże się z rażąco 

wysokimi kosztami, wówczas dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia, 6)wystąpi zmiana przepisów 

prawa, powodująca, że wykonanie zobowiązania wiąże się z rażąco wysokimi kosztami, wówczas 

dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia: www.rehabilitacja-jaworze.com.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Beskidzki Zespół 

Leczniczo-Rehabilitacyjny Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu 43-384 Jaworze ul. Słoneczna 83 

SEKRETARIAT.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

27.01.2014 godzina 09:00, miejsce: Beskidzki Zespół Leczniczo-Rehabilitacyjny Szpital Opieki 

Długoterminowej w Jaworzu 43-384 Jaworze ul. Słoneczna 83 SEKRETARIAT.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

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: mleko i produkty nabiałowe.

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

jest zakup wraz z dostawą artykułów spożywczych w asortymencie i ilościach podanych w 

formularzach asortymentowo - cenowych stanowiących załączniki od 2-3 do SIWZ, z podziałem na 

poszczególne części, z których każda stanowi odrębny przedmiot zamówienia. 2. Dostawa 

następować będzie, na podstawie odrębnych zleceń, w ciągu trwania umowy dla części I, cz. II, 

dwa razy w tygodniu tj. wtorek i piątek z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, w godz. od 7ºº 

do 10ºº w ilościach podanych przez upoważnionego pracownika Zamawiającego drogą 

telefoniczną, z jednodniowym wyprzedzeniem. 3. Za zgodą zamawiającego przedmiot 

postępowania dostarczany w opakowaniach może posiadać inna gramaturę z zastrzeżeniem, że 

zachowana zostaje jakość i wartość przeliczeniowa. 4. Zamówienia są realizowane zgodnie z 

zapotrzebowaniem oraz w ilościach zgłaszanych przez Zamawiającego, średnio dwa razy w 

tygodniu. Zamawiający nie ma obowiązku składać zapotrzebowań - ilość i terminy zapotrzebowań 

zależą wyłącznie od woli Zamawiającego. 5. Dostawa realizowana będzie środkiem transportu 
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Wykonawcy i na jego koszt. 6. Dostarczany towar powinien być w początkowym terminie 

przydatności do spożycia. 7. Do każdej partii towaru należy dołączyć datę produkcji, datę spożycia 

lub minimalnej trwałości, informację o warunkach przechowywania oraz producencie. 8. Wraz z 

przedmiotem zamówienia Wykonawca winien dostarczyć w niezbędnym zakresie, instrukcje w 

języku polskim dotyczące magazynowania i przechowywania, jeżeli dostarczone produkty 

wymagają szczególnych warunków magazynowania i przechowywania. 9. Produkty muszą 

odpowiadać standardom i być zgodne z wymaganiami Polskich Norm przenoszących europejskie 

normy zharmonizowane oraz system HACCP. 10. Stosownie do art. 34 ust. 5 ustawy PZP, 

Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji w postaci możliwości zamówienia dodatkowo do 20% 

artykułów spożywczych, stanowiących przedmiot zamówienia w cenach jednostkowych 

określonych w ofercie Wykonawcy, na warunkach i w terminach określonych we wzorze umowy 

(załącznik nr 4 do SIWZ), a Wykonawca zobowiązuje się uprawnienie to zrealizować w razie 

skorzystania z niego przez Zamawiającego..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.50.00.00-3.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: warzywa i owoce.

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

jest zakup wraz z dostawą artykułów spożywczych w asortymencie i ilościach podanych w 

formularzach asortymentowo - cenowych stanowiących załączniki od 2-3 do SIWZ, z podziałem na 

poszczególne części, z których każda stanowi odrębny przedmiot zamówienia. 2. Dostawa 

następować będzie, na podstawie odrębnych zleceń, w ciągu trwania umowy dla części I, cz. II, 

dwa razy w tygodniu tj. wtorek i piątek z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, w godz. od 7ºº 

do 10ºº w ilościach podanych przez upoważnionego pracownika Zamawiającego drogą 

telefoniczną, z jednodniowym wyprzedzeniem. 3. Za zgodą zamawiającego przedmiot 

postępowania dostarczany w opakowaniach może posiadać inna gramaturę z zastrzeżeniem, że 

zachowana zostaje jakość i wartość przeliczeniowa. 4. Zamówienia są realizowane zgodnie z 

zapotrzebowaniem oraz w ilościach zgłaszanych przez Zamawiającego, średnio dwa razy w 

tygodniu. Zamawiający nie ma obowiązku składać zapotrzebowań - ilość i terminy zapotrzebowań 

zależą wyłącznie od woli Zamawiającego. 5. Dostawa realizowana będzie środkiem transportu 

Wykonawcy i na jego koszt. 6. Dostarczany towar powinien być w początkowym terminie 

przydatności do spożycia. 7. Do każdej partii towaru należy dołączyć datę produkcji, datę spożycia 

lub minimalnej trwałości, informację o warunkach przechowywania oraz producencie. 8. Wraz z 

przedmiotem zamówienia Wykonawca winien dostarczyć w niezbędnym zakresie, instrukcje w 

języku polskim dotyczące magazynowania i przechowywania, jeżeli dostarczone produkty 

wymagają szczególnych warunków magazynowania i przechowywania. 9. Produkty muszą 
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odpowiadać standardom i być zgodne z wymaganiami Polskich Norm przenoszących europejskie 

normy zharmonizowane oraz system HACCP. 10. Stosownie do art. 34 ust. 5 ustawy PZP, 

Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji w postaci możliwości zamówienia dodatkowo do 20% 

artykułów spożywczych, stanowiących przedmiot zamówienia w cenach jednostkowych 

określonych w ofercie Wykonawcy, na warunkach i w terminach określonych we wzorze umowy 

(załącznik nr 4 do SIWZ), a Wykonawca zobowiązuje się uprawnienie to zrealizować w razie 

skorzystania z niego przez Zamawiającego..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03.20.00.00-3.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 
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