
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym powyżej 

30 000 euro. 
Burmistrz Żelechowa – ul. Piłsudskiego 47 

08-430 Żelechów ogłasza przetarg  nieograniczony na: 

„Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do Publicznego Przedszkola i 

Zespołu Szkół w Żelechowie” 

 
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 

www.zelechow.pl 

 

Żelechów: Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do Publicznego 

Przedszkola i Zespołu Szkół w Żelechowie 

Numer ogłoszenia: 149555 - 2016; data zamieszczenia: 21.07.2016 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: 

V zamówienia publicznego 

 
zawarcia umowy ramowej 

 
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Żelechowie , ul. Piłsudskiego 47, 08-430 Żelechów, woj. mazowieckie, tel. 

25 754 11 44, faks 25 754 11 44. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.zelechow.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do 

Publicznego Przedszkola i Zespołu Szkół w Żelechowie. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

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

przetargu nieograniczonego jest Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do Publicznego Przedszkola i Zespołu 

Szkół w Żelechowie zgodnie z wykazem zamieszczonym w załączniku do SIWZ. Przedmiot zamówienia został 

podzielony na 5 części: - ZADANIE I - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne, - ZADANIE II - Warzywa i 

http://www.zelechow.pl/


owoce świeże, - ZADANIE III - Różne produkty spożywcze, - ZADANIE IV - Produkty mleczarskie, - ZADANIE V - 

Pieczywo i wyroby ciastkarskie. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć 

ofertę na jedną lub wszystkie części. Oferta częściowa musi obejmować wszystkie pozycje określone w danej 

części. Wymogi dodatkowe: - wykonawca musi spełnić wymogi stawiane przez system HACCP, - przedmiot 

dostawy powinien posiadać aktualny termin przydatności do spożycia oraz odpowiadać co do jakości normom i 

atestom obowiązującym w Polsce. - dowóz na koszt i transportem dostawcy do Publicznego Przedszkola w 

Żelechowie oraz Zespołu Szkół w Żelechowie, - wykonawca ma obowiązek dostarczyć zamawianą partię 

asortymentu w ciągu 1, 2 lub 3 dnia kalendarzowego od złożenia zamówienia telefonicznego lub faxem, zgodnie z 

przedstawioną ofertą Wykonawcy płatne przelewem w ciągu 14 dni od wystawienia faktury, zamawiający nie 

przewiduje waloryzacji cen w trakcie realizacji umowy. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji jakości 

na dostarczany towar zgodnie z terminem przydatności do spożycia. Ilości zamawianych towarów, podane w 

załączniku są szacunkowe i mogą ulec zmniejszeniu o 20%. Z tego tytułu wykonawcy nie będą przysługiwały żadne 

roszczenia. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych w oparciu o art. 29 ust. 3 ustawy prawa 

zamówień publicznych. Nazwy własne niektórych produktów zostały użyte przykładowo. Wykonawca może 

zaproponować produkt o innej nazwie pod warunkiem, że będzie posiadał takie same walory smakowe i jakościowe 

co podany przykładowy. Należy wówczas podać nazwę proponowanego produktu równoważnego.. 

II.1.5) 

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających 

 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 

  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.10.00.00-9, 15.30.00.00-1, 15.80.00.00-6, 15.50.00.00-3, 

15.81.00.00-9. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5. 

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

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.07.2017. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM 

I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy 

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 

o Na podstawie oświadczenia. 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Na podstawie oświadczenia. 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Na podstawie oświadczenia. 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Na podstawie oświadczenia. 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Na podstawie oświadczenia. 

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 



 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; 

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

Formularz oferty, wypełniona kalkulacja cenowa (na te części na które oferent składa ofertę). 

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 - 95 

 2 - Czas realizacji dostawy - 5 

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 

- dany artykuł żywnościowy został wycofany przez producenta; wówczas ZAMAWIAJĄCY dopuszcza możliwość 

zastąpienia go towarem równoważnym, spełniającym wymogi umowy i SIWZ. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

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

zamówienia: www.zelechow.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Żelechowie, ul. 

Piłsudskiego 47, 08-430 Żelechów, pok. nr 9, od pon. do pt. w godz. 8.30-15.30.. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.08.2016 godzina 

12:00, miejsce: Urząd Miejski w Żelechowie, ul. Piłsudskiego 47, 08-430 Żelechów, sekretariat Urzędu. 

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: Nie dotyczy. 

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: Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup i 

dostawa produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych. Wymogi dodatkowe: - wykonawca musi spełnić 

wymogi stawiane przez system HACCP, - przedmiot dostawy powinien posiadać aktualny termin przydatności 

do spożycia oraz odpowiadać co do jakości normom i atestom obowiązującym w Polsce. - dowóz na koszt i 

transportem dostawcy do Publicznego Przedszkola w Żelechowie oraz Zespołu Szkół w Żelechowie, - 

wykonawca ma obowiązek dostarczyć zamawianą partię asortymentu w ciągu 1, 2 lub 3 dnia kalendarzowego 

od złożenia zamówienia telefonicznego lub faxem, zgodnie z przedstawioną ofertą Wykonawcy płatne 

przelewem w ciągu 14 dni od wystawienia faktury, zamawiający nie przewiduje waloryzacji cen w trakcie 

realizacji umowy. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji jakości na dostarczany towar zgodnie 

z terminem przydatności do spożycia. Ilości zamawianych towarów, podane w załączniku są szacunkowe i 

mogą ulec zmniejszeniu o 20%. Z tego tytułu wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia. 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych w oparciu o art. 29 ust. 3 ustawy prawa zamówień 

publicznych. Nazwy własne niektórych produktów zostały użyte przykładowo. Wykonawca może 

zaproponować produkt o innej nazwie pod warunkiem, że będzie posiadał takie same walory smakowe i 

jakościowe co podany przykładowy. Należy wówczas podać nazwę proponowanego produktu równoważnego.. 

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

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.07.2017. 

 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

o 1. Cena - 95 

o 2. Czas realizacji dostawy - 5 

 

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Warzywa i owoce świeże. 

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

warzyw i owoców świeżych. Wymogi dodatkowe: - wykonawca musi spełnić wymogi stawiane przez system 

HACCP, - przedmiot dostawy powinien posiadać aktualny termin przydatności do spożycia oraz odpowiadać 

co do jakości normom i atestom obowiązującym w Polsce. - dowóz na koszt i transportem dostawcy do 

Publicznego Przedszkola w Żelechowie oraz Zespołu Szkół w Żelechowie, - wykonawca ma obowiązek 

dostarczyć zamawianą partię asortymentu w ciągu 1, 2 lub 3 dnia kalendarzowego od złożenia zamówienia 

telefonicznego lub faxem, zgodnie z przedstawioną ofertą Wykonawcy płatne przelewem w ciągu 14 dni od 

wystawienia faktury, zamawiający nie przewiduje waloryzacji cen w trakcie realizacji umowy. Wykonawca 

zobowiązuje się do udzielenia gwarancji jakości na dostarczany towar zgodnie z terminem przydatności do 

spożycia. Ilości zamawianych towarów, podane w załączniku są szacunkowe i mogą ulec zmniejszeniu o 20%. 

Z tego tytułu wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia. Zamawiający dopuszcza składanie ofert 

równoważnych w oparciu o art. 29 ust. 3 ustawy prawa zamówień publicznych. Nazwy własne niektórych 



produktów zostały użyte przykładowo. Wykonawca może zaproponować produkt o innej nazwie pod 

warunkiem, że będzie posiadał takie same walory smakowe i jakościowe co podany przykładowy. Należy 

wówczas podać nazwę proponowanego produktu równoważnego.. 

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

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.07.2017. 

 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

o 1. Cena - 95 

o 2. Czas realizacji dostawy - 5 

 

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Różne produkty spożywcze. 

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

różnych produktów spożywczych. Wymogi dodatkowe: - wykonawca musi spełnić wymogi stawiane przez 

system HACCP, - przedmiot dostawy powinien posiadać aktualny termin przydatności do spożycia oraz 

odpowiadać co do jakości normom i atestom obowiązującym w Polsce. - dowóz na koszt i transportem 

dostawcy do Publicznego Przedszkola w Żelechowie oraz Zespołu Szkół w Żelechowie, - wykonawca ma 

obowiązek dostarczyć zamawianą partię asortymentu w ciągu 1, 2 lub 3 dnia kalendarzowego od złożenia 

zamówienia telefonicznego lub faxem, zgodnie z przedstawioną ofertą Wykonawcy płatne przelewem w ciągu 

14 dni od wystawienia faktury, zamawiający nie przewiduje waloryzacji cen w trakcie realizacji umowy. 

Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji jakości na dostarczany towar zgodnie z terminem 

przydatności do spożycia. Ilości zamawianych towarów, podane w załączniku są szacunkowe i mogą ulec 

zmniejszeniu o 20%. Z tego tytułu wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia. Zamawiający 

dopuszcza składanie ofert równoważnych w oparciu o art. 29 ust. 3 ustawy prawa zamówień publicznych. 

Nazwy własne niektórych produktów zostały użyte przykładowo. Wykonawca może zaproponować produkt o 

innej nazwie pod warunkiem, że będzie posiadał takie same walory smakowe i jakościowe co podany 

przykładowy. Należy wówczas podać nazwę proponowanego produktu równoważnego.. 

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

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.07.2017. 

 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

o 1. Cena - 95 

o 2. Czas realizacji dostawy - 5 

 

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Produkty mleczarskie. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup i 

dostawa produktów mleczarskich. Wymogi dodatkowe: - wykonawca musi spełnić wymogi stawiane przez 

system HACCP, - przedmiot dostawy powinien posiadać aktualny termin przydatności do spożycia oraz 

odpowiadać co do jakości normom i atestom obowiązującym w Polsce. - dowóz na koszt i transportem 



dostawcy do Publicznego Przedszkola w Żelechowie oraz Zespołu Szkół w Żelechowie, - wykonawca ma 

obowiązek dostarczyć zamawianą partię asortymentu w ciągu 1, 2 lub 3 dnia kalendarzowego od złożenia 

zamówienia telefonicznego lub faxem, zgodnie z przedstawioną ofertą Wykonawcy płatne przelewem w ciągu 

14 dni od wystawienia faktury, zamawiający nie przewiduje waloryzacji cen w trakcie realizacji umowy. 

Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji jakości na dostarczany towar zgodnie z terminem 

przydatności do spożycia. Ilości zamawianych towarów, podane w załączniku są szacunkowe i mogą ulec 

zmniejszeniu o 20%. Z tego tytułu wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia. Zamawiający 

dopuszcza składanie ofert równoważnych w oparciu o art. 29 ust. 3 ustawy prawa zamówień publicznych. 

Nazwy własne niektórych produktów zostały użyte przykładowo. Wykonawca może zaproponować produkt o 

innej nazwie pod warunkiem, że będzie posiadał takie same walory smakowe i jakościowe co podany 

przykładowy. Należy wówczas podać nazwę proponowanego produktu równoważnego.. 

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

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.07.2017. 

 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

o 1. Cena - 95 

o 2. Czas realizacji dostawy - 5 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Pieczywo i wyroby ciastkarskie. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup i 

dostawa pieczywa i wyrobów ciastkarskich. Wymogi dodatkowe: - wykonawca musi spełnić wymogi stawiane 

przez system HACCP, - przedmiot dostawy powinien posiadać aktualny termin przydatności do spożycia oraz 

odpowiadać co do jakości normom i atestom obowiązującym w Polsce. - dowóz na koszt i transportem 

dostawcy do Publicznego Przedszkola w Żelechowie oraz Zespołu Szkół w Żelechowie, - wykonawca ma 

obowiązek dostarczyć zamawianą partię asortymentu w ciągu 1, 2 lub 3 dnia kalendarzowego od złożenia 

zamówienia telefonicznego lub faxem, zgodnie z przedstawioną ofertą Wykonawcy płatne przelewem w ciągu 

14 dni od wystawienia faktury, zamawiający nie przewiduje waloryzacji cen w trakcie realizacji umowy. 

Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji jakości na dostarczany towar zgodnie z terminem 

przydatności do spożycia. Ilości zamawianych towarów, podane w załączniku są szacunkowe i mogą ulec 

zmniejszeniu o 20%. Z tego tytułu wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia. Zamawiający 

dopuszcza składanie ofert równoważnych w oparciu o art. 29 ust. 3 ustawy prawa zamówień publicznych. 

Nazwy własne niektórych produktów zostały użyte przykładowo. Wykonawca może zaproponować produkt o 

innej nazwie pod warunkiem, że będzie posiadał takie same walory smakowe i jakościowe co podany 

przykładowy. Należy wówczas podać nazwę proponowanego produktu równoważnego.. 

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

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.07.2017. 

 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

o 1. Cena – 95       BURMISTRZ ŻELECHOWA 

o 2. Czas realizacji dostawy – 5     /-/ Mirosława Miszkurka 


