
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.bip.tczow.akcessnet.net

Tczów: Dostawa artykułów żywnościowych do Przedszkola 
Gminnego w Tczowie w ramach projektu Upowszechnienie edukacji 

przedszkolnej w Gminie Tczów
Numer ogłoszenia: 177217 - 2013; data zamieszczenia: 04.09.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Tczów , Tczów 124, 26-706 Tczów, woj. mazowieckie, tel. 048 678023 w. 

19, faks 048 6768022.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.tczow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa artykułów żywnościowych do 

Przedszkola Gminnego w Tczowie w ramach projektu Upowszechnienie edukacji przedszkolnej w 

Gminie Tczów.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia 

jest sukcesywna dostawa produktów żywnościowych do Przedszkola Gminnego w Tczowie w ramach 

projektu Upowszechnienie edukacji przedszkolnej w Gminie Tczów dofinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki, Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie: 9.1 

Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w 

systemie oświaty Poddziałanie: 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji 

przedszkolnej, w podziale na 6 części: Część 1 - Dostawa pieczywa, Część 2 - Dostawa mięsa i jego 

podrobów oraz wędlin, Część 3 - Dostawa produktów spożywczych (ogólnie), Część 4 - Dostawa 

owoców i warzyw, Część 5 - Dostawa produktów nabiałowych, Część 6 - Dostawa produktów 

mrożonych..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
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1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów żywnościowych do Przedszkola 

Gminnego w Tczowie w ramach projektu Upowszechnienie edukacji przedszkolnej w Gminie Tczów 

dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w 

ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w 

regionach, Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług 

edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie: 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w 

stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, w podziale na 6 części: Część 1 - Dostawa 

pieczywa, Część 2 - Dostawa mięsa i jego podrobów oraz wędlin, Część 3 - Dostawa produktów 

spożywczych (ogólnie), Część 4 - Dostawa owoców i warzyw, Część 5 - Dostawa produktów 

nabiałowych, Część 6 - Dostawa produktów mrożonych.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-8, 15.10.00.00-9, 15.30.00.00-1, 

15.50.00.00-3, 15.80.00.00-6, 15.81.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 6.

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

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

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

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca 

zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna, że warunek jest 

spełniony, jeżeli Wykonawca złoży wraz z ofertą podpisany załącznik Nr 2 do formularza oferty 

- oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu;

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca 

zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna, że warunek jest 

spełniony, jeżeli Wykonawca złoży wraz z ofertą podpisany załącznik Nr 2 do formularza oferty 

- oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
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Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca 

zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna, że warunek jest 

spełniony, jeżeli Wykonawca złoży wraz z ofertą podpisany załącznik Nr 2 do formularza oferty 

- oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu;

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca 

zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna, że warunek jest 

spełniony, jeżeli Wykonawca złoży wraz z ofertą podpisany załącznik Nr 2 do formularza oferty 

- oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu;

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca 

zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna, że warunek jest 

spełniony, jeżeli Wykonawca złoży wraz z ofertą podpisany załącznik Nr 2 do formularza oferty 

- oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

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;

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;
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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

1. W czasie obowiązywania umowy Dostawca może obniżyć ceny towarów (danej partii) bez 

uprzedniego powiadamiania o tym fakcie Zamawiającego. 2. Dostawca obniży cenę dostawy danej 

partii, jeżeli będzie to uzasadnione spadkiem ceny towaru na rynku. 3. Jeżeli w trakcie realizacji 

niniejszej umowy nastąpi wzrost cen towarów na rynku, Dostawca może ubiegać się o podwyższenie 

cen. 4. Zamawiający może uwzględnić żądanie Dostawcy, o którym mowa w ust. 5, gdy wzrost cen 

towarów nie wynika z winy Dostawcy oraz gdy wzrost cen nie był możliwy do przewidzenia. 5. Żądanie 

podwyższenia cen, o którym mowa w ust. 5, musi zostać przedstawione Zamawiającemu w formie 

wniosku wraz z dokumentami potwierdzającymi wzrost cen. 6. Dopuszcza się zmiany cen produktów 

stanowiących przedmiot zamówienia w oparciu o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych 

publikowany, co miesiąc przez GUS. 7. Gdy z przedstawionych dokumentów, o których mowa w ust.7: a) 

nie wynika konieczność podwyższenia cen towarów, lub b) gdy Zamawiający na podstawie 

przeprowadzonego rozpoznania rynku towarów - nie stwierdził wzrostu cen, - wniosku Dostawcy nie 

uwzględnia się. 8. W przypadku podwyższenia cen towarów, Zamawiający sporządza aneks do umowy, 

w którym określi procentową lub wartościową wysokość podwyżki ceny po zastosowaniu podwyżki oraz 

dzień wejścia w życie ustaleń aneksu. Wysokość cen podwyższonych będzie obowiązywać w okresie, 

kiedy cena będzie się utrzymywać na wyższym poziomie.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

zamówienia: www.bip.tczow.akcessnet.net

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w 

Tczowie Tczów 124, 26-706 Tczów.
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IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

12.09.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Tczowie, Tczów 124, 26-706 Tczów pokój nr 3 - 

Sekretariat,.

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: Projekt Upowszechnienie edukacji przedszkolnej w Gminie Tczów dofinansowanego 

ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie: 

9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych 

świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie: 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu 

upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

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: Dostawa pieczywa,.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Sukcesywna dostawa 

produktów żywnościowych do Przedszkola Gminnego w Tczowie w ramach projektu 

Upowszechnienie edukacji przedszkolnej w Gminie Tczów dofinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki, Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie: 9.1 

Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych 

świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie: 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu 

upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.81.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.08.2014.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dostawa mięsa i jego podrobów oraz wędlin,.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Sukcesywna dostawa 

produktów żywnościowych do Przedszkola Gminnego w Tczowie w ramach projektu 

Upowszechnienie edukacji przedszkolnej w Gminie Tczów dofinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki, Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie: 9.1 
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Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych 

świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie: 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu 

upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.10.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.08.2014.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Dostawa produktów spożywczych (ogólnie).

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Sukcesywna dostawa 

produktów żywnościowych do Przedszkola Gminnego w Tczowie w ramach projektu 

Upowszechnienie edukacji przedszkolnej w Gminie Tczów dofinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki, Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie: 9.1 

Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych 

świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie: 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu 

upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.80.00.00-6.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.08.2014.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Dostawa owoców i warzyw.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Sukcesywna dostawa 

produktów żywnościowych do Przedszkola Gminnego w Tczowie w ramach projektu 

Upowszechnienie edukacji przedszkolnej w Gminie Tczów dofinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki, Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie: 9.1 

Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych 

świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie: 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu 

upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.30.00.00-1.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.08.2014.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Dostawa produktów nabiałowych,.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Sukcesywna dostawa 

produktów żywnościowych do Przedszkola Gminnego w Tczowie w ramach projektu 

Upowszechnienie edukacji przedszkolnej w Gminie Tczów dofinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki, Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie: 9.1 
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Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych 

świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie: 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu 

upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

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

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.08.2014.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Dostawa produktów mrożonych.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Sukcesywna dostawa 

produktów żywnościowych do Przedszkola Gminnego w Tczowie w ramach projektu 

Upowszechnienie edukacji przedszkolnej w Gminie Tczów dofinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki, Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie: 9.1 

Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych 

świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie: 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu 

upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.80.00.00-6.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.08.2014.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 
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