 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.bip.mikolow.eu

Mikołów: Dostawa mięsa i wędlin dla Szkoły Podstawowej nr 3 z
Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków w Mikołowie.
Numer ogłoszenia: 501664 - 2013; data zamieszczenia: 05.12.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Szkół i Przedszkoli Mikołowskich , ul. Karola Miarki 9, 43-190 Mikołów, woj.
śląskie, tel. 0-32 22 60 169, 22 62 054, faks 0-32 22 60 169.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Szkoła Podstawowa nr 3 w Mikołowie.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa mięsa i wędlin dla Szkoły
Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków w Mikołowie..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: I GRUPA : 1. Mięso wołowe
rosołowe z kością - 24 kg 2. Mięso wieprzowe a) Łopatka wieprzowa b/k mielona - 510 kg b) Łopatka
wieprzowa - 186 kg c) Schab wieprzowy b/k - 300 kg d) Szynka wieprzowa b/k myszka -405 kg e) Karczek
wieprzowy b/k - 132 kg f) Boczek wieprzowy parzony - 90 kg 3. Kiełbasa a) kiełbasa śląska - 78 kg b) Kiełbasa
podwawelska - 78 kg c) Parówki cienkie wieprzowe - 84 kg 4. Smalec pakowany w kostki 200g - 261 szt. II
GRUPA: a) Porcje rosołowe drobiowe - 168 kg b) Kurczak -filet - 480 kg c) Kurczak - udziec - 132 kg d)
Kurczak - podudzie - 438 kg e) Indyk- filet - 264 kg f) Indyk mielony - 117 kg III GRUPA: Ryby a) Dorsz świeży
filet - 264 kg. Zamawiający wymaga od Wykonawcy: a) Wędliny - w składzie wieprzowe, nie zawierające
odkostnionej masy mięsnej, skórek wieprzowych i drobiowych oraz konserwantów chemicznych. b) Mięso - z
krajowej trzody, ze świeżego rozbioru, bez konserwantów 1. Przedmiot zamówienia będzie realizowany
sukcesywnie w asortymencie i ilościach wynikających z zapotrzebowania składanego bezpośrednio przez
Zamawiającego. Zamawiający przekaże faksem, telefonicznie lub pisemnie Wykonawcy wykaz produktów
wraz z terminem i godzinami dostawy. 2. Dostawa następować będzie na podstawie pisemnego lub
telefonicznego zamówienia przez upoważnione do tego osoby Zamawiającego. Zamawiający potwierdzi na

piśmie przyjęcie dostawy. 3. Dostawy winny być realizowane przy użyciu środków transportowych
przeznaczonych do przewozu żywności zgodnie z obowiązującymi przepisami i na koszt Wykonawcy. 4.
Wykonawca winien posiadać wymagany atest laboratoryjny na oferowane produkty. Okazywany na każde
wezwanie Zamawiającego 5. Dostawy powinny odpowiadać normom sanitarnym i higienicznym przewidzianym
dla żywności na terenie RP 6. Przedmiot zamówienia będzie pochodził z bieżącej produkcji, tej samej partii
produkcyjnej, będzie wytwarzany zgodnie z zasadami GMP (Dobrej Praktyki Produkcyjnej) i dostarczany
zgodnie z obowiązującymi przepisami: a) ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 o bezpieczeństwie Żywności i
żywienia (tekst jednolity Dz.U. 2010, nr136, poz.914 z późn.zm.) oraz ustawą z dnia 21 grudnia 2000r. o
jakości handlowej artykułów rolno - spożywczych (Dz.U. z 2005r. Nr 187 poz.1577 z późn. zm.) wraz z aktami
wykonawczymi , b) rozporządzenia (WE) 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002
ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa Żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds.
Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa Żywności (Dz. U. UE
L Nr 31, poz. 1), c) rozporządzenia (WE) 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października
2004. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z Żywnością oraz uchylającego Dyrektywy
80/590/EWG i 89/109/EWG (Dz. U. UE L Nr 338, poz. 4), d) ustawy z dnia 16 grudnia 2005 o produktach
pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. z 2006 r. Nr 17, poz. 127 z późn zm.), e) rozporządzenia (WE) 853/2004,
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące
higieny w odniesieniu do Żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. Urz. UE L Nr 139, poz. 55 z późn zm.), f)
rozporządzenia (WE) 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 ustanawiającego
szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia
zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dz. Urz. UE L Nr 139, poz. 206 z późn zm.), g)
rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 w sprawie znakowania środków
spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 z późn zm.), rozporządzenia (WE) 852/2004 Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. U. UE L Nr 139, poz. 1 z późn
zm.), h) ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno spożywczych (Dz. U. z 2005
187, poz. 1577 z późn zm.). 7. Płatność za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi przelewem po każdej
dostawie na podstawie faktur częściowych w terminie 14 dni, od daty jej złożenia. Rozliczenie dostaw będzie
odbywać się nie rzadziej niż raz w miesiącu, w terminie ustalonym przez Zamawiającego. 8. Za dostarczoną
żywność (w tym ubezpieczenie, stan jakościowy) odpowiada Wykonawca do czasu odbioru zrealizowanego
zamówienia przez Zamawiającego. 9. Dostarczany towar winien być świeży z okresami ważności
odpowiednimi dla danego asortymentu, wysokiej jakości tj. I-go gatunku, bez wad fizycznych i jakościowych i
odpowiadać Polskim Normom. 10. Wyroby winny być oznaczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. W
przypadku dostarczenia towaru niezgodnego z zamówieniem lub niewłaściwej jakości bądź niedostarczenia
zamówionego towaru a także niedokonania niezwłocznej jego wymiany na towar właściwy, Zamawiający ma
prawo dokonania zakupu zamówionego towaru w dowolnej jednostce handlowej. Koszty powstałe z tego tytułu
obciążają Wykonawcę. 11. Przy posiadaniu towaru w innych opakowaniach Wykonawca winien przeliczyć
wartość opakowania do gramatury podanej przez Zamawiającego. 12. W przypadku niezgodności

dostarczanych artykułów z wymogami i opisem zawartym w SIWZ, Zamawiający odmówi odbioru tych
artykułów a Wykonawca poniesie koszty zgodnie z zapisem pkt. 10 13. Oferowane produkty żywnościowe
muszą spełniać parametry jakościowe określone dla danego asortymentu przez PN, spełniać wymogi
sanitarno - epidemiologiczne i zasady systemy HACCP oraz posiadać oznaczony odpowiedni dla danego
asortymentu termin ważności zapewniający jego bezpieczne spożycie. Zamawiający zastrzega sobie prawo
żądania dla zaoferowanego asortymentu przedłożenia pisemnego potwierdzenia dopuszczającego dany
produkt do obrotu i spożycia, wydanego przez organ uprawniony do kontroli jakości artykułów spożywczych.
14. Dostawy artykułów żywnościowych muszą być realizowane zgodnie z zasadami GHP: - posiadać
świadectwa jakości przy dostawach mięsa, przetworów mięsnych, mleka i przetworów mlecznych, miodu, ryb
oraz przy dostawie jaj aktualne zaświadczenie z Powiatowego Inspektoratu Weterynarii o podleganiu kontroli, dostarczony asortyment dotyczący mięsa i wyrobów wędliniarskich powinien posiadać handlowy dokument
identyfikacyjny. 15. Dostarczana żywność musi być oznakowana widocznym, czytelnym i nieusuwalnym
kodem identyfikacyjnym oraz terminem przydatności do spożycia, nie krótszym niż 14 dni, umożliwiającym
identyfikację artykułu spożywczego z danej partii produkcyjnej. 16. Nie dopuszcza się pozostawiania żywności
przez Wykonawcę osobom nieupoważnionym. 17. W przypadku otrzymania żywności o niewłaściwej jakości
zdrowotnej czy handlowej Zamawiający odmówi przyjęcia i zgłosi niezwłocznie reklamację osobiście lub
telefonicznie w dniu dostawy. 18. Wykonawca ma obowiązek uznania reklamacji jakości i ilości dostarczanego
towaru i dostarczenia nowej partii do siedziby Zamawiającego w dniu złożenia reklamacji. 19. Wykonawca
zobowiązuje się odebrać lub wymienić żywność nie spełniającą wymagań jakościowych na wolną od wad do
12 godzin od dnia i godziny jego zgłoszenia i na własny koszt. 20. Zamawiający zastrzega sobie prawo
zamawiania mniejszej ilości towaru niż określona w ofercie. 21. Wykonawcy nie przysługują wobec
Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze z tytułu zmniejszenia zamówienia. 22. Zamawiający gwarantuje
zakup 80% wartości zamówienia podstawowego, jednocześnie korzysta z prawa rozszerzenia dostawy do
20% wartości zamówienia podstawowego przy zachowaniu cen jednostkowych podanych w ofercie . 23.
Zamawiający zastrzega sobie, że w okresach przerw wynikających z kalendarza świąt i dni wolnych od zajęć
zamówienia będą zgłaszane w ograniczonym zakresie. 24. Wykonawca użyczy nieodpłatnie ewentualnie
potrzebnych pojemników przy każdorazowej dostawie towaru do siedziby Zamawiającego na okres do
następnej dostawy. 25. Nominalna maksymalna wartość zobowiązania wynosi 23 000,00 PLN Nazwy własne
podane w SIWZ należy rozumieć jako preferowanego typu. Wykonawca może zaproponować produkty o innej
nazwie, jednak muszą one spełniać wymogi tej samej lub wyższej jakości. Nazwa takiego produktu musi
znaleźć się w ofercie. Za równoważne Zamawiający uzna produkty, które posiadać będą te same składniki,
konsystencję, gramaturę oraz wartości odżywcze i walory smakowe co produkty podane przykładowo. W
takim przypadku należy wpisać jaki produkt oferuje Wykonawca. Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań
równoważnych w stosunku do opisanych norm i systemów odniesienia.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.11.00.00-2, 15.11.10.00-9, 15.11.30.00-3, 15.11.20.00-6,
15.13.11.30-5.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

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

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 27.06.2014.

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.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej dwie
dostawy artykułów żywnościowych odpowiadającym zakresem niniejszego zamówienia
obejmującego mięso i wędliny o wartości 50 000, 00 PLN
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:
potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub
licencje;
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;
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;
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.4.4) 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.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: http://www.bip.mikolow.eu
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zarząd Szkół i
Przedszkoli Mikołowskich 43-190 Mikołów ul. K. Miarki 9.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.12.2013
godzina 10:00, miejsce: Zarząd Szkół i Przedszkoli Mikołowskich 43-190 Mikołów ul. K. Miarki 9.
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

