
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków 

Zamówienia: 

www.sp31lublin.szkolna.net     zakładka przetargi 

 

Lublin: Sukcesywne dostawy do siedziby Szkoły Podstawowej nr 
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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa Nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie , ul. Lotnicza 1, 

20-322 Lublin, woj. lubelskie, tel. 81 744 06 31, faks 81 744 06 31. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.sp31.lublin.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Organizacyjna Miasta Lublin. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywne dostawy do siedziby 

Szkoły Podstawowej nr 31 im. Lotników Polskich, z siedzibą ul. Lotnicza 1, 20-322 Lublin, według 

podziału na dziewięć pakietów ... SP31.272.2.14. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 

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

obejmuje sukcesywne dostawy do siedziby Szkoły Podstawowej nr 31 im. Lotników Polskich, z 

siedzibą ul. Lotnicza 1, 20-322 Lublin, według podziału na dziewięć pakietów (zadań): 1) Zadanie nr 

1 artykuły spożywcze, rolno spożywcze i jaja CPV: 15800000-6; 15331000-7; 2) Zadanie nr 2 

mięsa, wędliny, CPV:15119000-5, 15131130-5; 3) Zadanie nr 3 pieczywa, CPV: 15811000-6; 4) 

Zadanie nr 4 mrożonki, CPV: 15331170-9; 5) Zadanie nr 5 art. mleczarskie, CPV: 15500000-3 ; 6) 

Zadanie nr 6 warzywa i owoce, CPV: 15300000-1; 7) Zadanie nr 7 drób CPV: 15131500-0; 8) 

Zadanie nr 8 wyroby garmażeryjne, CPV: 15894200-3; 9) Zadanie nr 9 - ryby, CPV: 1522000-0. 2. 



Zamawiający określając wielkość opakowania produktu w załączniku nr 1 (formularz oferty) -oprócz 

pozycji w których wskazano maksymalną wagę opakowania, dopuszcza również inną niż podana 

wielkość opakowania. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę innej wielkości opakowania 

cena jednostkowa winna być przeliczona proporcjonalnie do wagi oferowanego opakowania i 

wymaganej ilości zamówienia. 3. Ilość i asortyment zakupu i sukcesywnych dostaw w/w artykułów: 

spożywczych; rolno-spożywczych; mięsa, wędlin; drobiu; pieczywa; mleczarskich; warzyw i 

owoców; mrożonek; chemii gospodarczej i profesjonalnej; podana w załączniku formularza 

ofertowego jest przybliżona i będzie ulegała zmianom dostosowanym do aktualnego 

zapotrzebowania zamawiających jednostkowych. Szacunkowa wielkość dostaw określona została 

w załączniku Nr 1 do siwz, tożsamym z załącznikiem Nr 1 do umowy, może ona zostać w trakcie 

realizacji dostaw zmieniana w wysokości do 40 % w zakresie ilości danego asortymentu. 4. 

Dostawa artykułów będzie odbywać sukcesywnie według potrzeb zamawiającego zgłoszonych 

pisemnie faksem lub drogą elektroniczną na minimum 1 do 3 dni wcześniej przed wymaganą 

dostawą. 5. Dowóz zamawianych artykułów do siedziby Zamawiającego będzie odbywał się na 

koszt Wykonawcy. 6. Zamawiający odmówi przyjęcia dostarczonych produktów w przypadku ich 

złej jakości. 7. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie asortymentu 

równoważnego (innego niż podany (z nazwy) przez Zamawiającego w formularzu ofertowym) pod 

warunkiem, iż oferowany asortyment będzie o takich samych lub lepszych parametrach 

technicznych, jakościowych oraz użytkowych. 8. W zakresie zaoferowanych dostaw artykułów 

równoważnych wymienionych w poszczególnych zadaniach przez Wykonawców w formularzu 

oferty, po stronie Wykonawcy będzie bezsprzeczne udowodnienie, iż zamiennik jest równoważny 

lub lepszy pod względem jakości. Na tę okoliczność Zamawiający będzie miał prawo każdorazowo 

w przypadku wątpliwości żądać kart charakterystyki danego produktu, wydanych przez producenta 

lub innego odpowiedniego do tego celu dokumentu dla danej dostawy. 9. W przypadku 

stwierdzenia, iż produkt równoważny znacząco odbiega od podanego typu artykułu, Wykonawca 

będzie obowiązany dostarczyć artykuł odpowiedni jakościowo w ciągu 3 dni roboczych, po tym 

terminie Zamawiający zakupi sporny artykuł u innego dostawcy, różnicą ceny obciążając 

wybranego w tym postępowaniu Wykonawcę danego zadania. UWAGA: Zamawiający nie 

dopuszcza składania ofert wariantowych. Informacje pozostałe: 1. Zamawiający wymaga, aby 

Wykonawca przewidział w ofercie stawki podatku VAT obowiązujące na rok 2015 w przypadku 

dalszych zmian w stawkach podatku VAT w trakcie obowiązywania umowy w roku 2015, przewiduje 

się zmiany umowy w tym zakresie. 2. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na realizację 

zadań. 3. Zamawiający nie miał potrzeby skorzystania w fazie przygotowawczej do niniejszego 

postępowania z dialogu technicznego, w oparciu o zapis art. 31a do 31c ustawy Pzp. 4. 

Zamawiający nie zastrzega, iż o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wyłącznie wykonawcy 



zatrudniający ponad 50 % osób niepełnosprawnych. 5. Zamówienie nie dotyczy dofinansowania 

środkami UE.. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.80.00.00-6, 15.33.10.00-7, 15.11.90.00-5, 

15.13.11.30-5, 15.81.10.00-6, 15.33.11.70-9, 15.50.00.00-3, 15.30.00.00-1, 15.13.15.00-0, 

15.89.42.00-3, 15.22.00.00-0. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 9. 

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

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2015. 

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 

o Zamawiający wymaga, by Wykonawca przystępujący do przedmiotowego zamówienia 

posiadał zaświadczenie o wpisie do urzędowego rejestru bezpieczeństwa żywności i 

żywienia zakładów, firm i producentów podlegających urzędowej kontroli przez 

Państwową Inspekcje Sanitarna lub Inspekcje Weterynaryjną na podstawie art. 6 ust. 1 

pkt 2 w związku z art. 4 ustawy z 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i 

żywienia (tj. z 2010r. nr 136, poz. 914 ze zm.). 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie wymaga przedstawienia potwierdzenia dysponowania wiedzą, 

natomiast wymaga przedstawienia doświadczenia w zakresie wykonywanych dostaw 

oraz potwierdzenia wykonania co najmniej 3-ch dostaw z należytą starannością 

(referencje lub inny dokument), w zakresie odpowiednim do przedmiotu zamówienia o 

wartości brutto nie niższej niż 10 000 zł każda, z wykorzystaniem wzoru zgodnie z zał. nr 

1 poszczególnych zadań do siwz 



 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie wymaga przedstawienia potwierdzenia dysponowania odpowiednim 

potencjałem technicznym. 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie wymaga przedstawienia potwierdzenia dysponowania osobami. 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający uzna, że warunek ten został spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi 

opłaconą polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

gospodarczej na kwotę minimum 50 tys. 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 

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; 

 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. 



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 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: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 



 1 - Cena - 97 

 2 - Działania podjęte przez wykonawcę ujęte w art.29 ust.4 Ustawy Pzp - 3 

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 

Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. 24.1. Na 

podstawie i w granicach art. 144 ust. 1 ustawy PZP Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany 

umowy o zamówienie zawartej w stosunku do treści ofert, na podstawie której dokonano wyboru 

wykonawcy. Zmiana nastąpi wyłącznie w drodze aneksu do umowy, którego przedmiot stanowić 

mogą następujące okoliczności (warunki zmiany umowy): 1) zmniejszenie lub zwiększenie zakresu 

zadania w stosunku do zakresu rzeczowego wskazanego w umowie do 20 % jej wartości; 2) 

wydłużenie terminu wykonania zamówienia w stosunku do wskazanego w umowie, jeżeli jego 

dotrzymanie stanie się niemożliwe lub poważnie utrudnione z przyczyn niezależnych od wykonawcy 

lub zamawiającego, a zaistniałych po zawarciu umowy; 3) wydłużenie terminu wykonania 

zamówienia w stosunku do wskazanego w umowie z powodu opóźnień i niedotrzymania terminów 

wynikających z powodu siły wyższej. Przez siłę wyższą będą rozumiane wszelkie wydarzenia, 

istniejące lub mogące zaistnieć w przyszłości, które mają wpływ na realizację umowy, znajdujące 

się poza realną kontrolą Zamawiającego i Wykonawcy, i których nie można było przewidzieć, lub 

które choć przewidywalne, były nieuniknione, nawet po przedsięwzięciu przez Zamawiającego lub 

Wykonawcę wszelkich uzasadnionych kroków dla uniknięcia takich wydarzeń. Za wystąpienie Siły 

wyższej uznane będą w szczególności takie wydarzenia, jak: zamieszki, wojny, pożary, powodzie, 

huragany, trzęsienia ziemi, promieniowanie, epidemie, strajk generalny lub branżowy trwający 

dłużej niż 5 dni. 4) inne niż wskazane w ust. 16.1 pkt 1-6, okoliczności, jeżeli w stosunku do 

zawartej umowy będą korzystne dla zamawiającego; 5) zmiana stawki podatku VAT; 6) raz na 

kwartał tylko na warzywa i owoce dopuszczalna podwyżka/ obniżenie ceny, uwarunkowana 

niezależnymi od stron umowy podwyżkami/obniżeniem cen według niezależnych od stron 

publikatorów wskazanych w ofercie oraz podanym wskaźnikiem zmiany ceny w ofercie Wykonawcy 

w zakresie produktów żywnościowych. 7) Postanowienia ust.24.1. nie będą stanowiły dla żadnej ze 

stron zawartej umowy zobowiązania do zawarcia aneksu (obie strony muszą zgodzić się na 

zawarcie aneksu). 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

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

zamówienia: http://www.sp31.lublin.pl zakładka przetargi 



Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod 

adresem: http://www.sp31.lublin.pl zakładka przetargi. 

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

ofert: 05.12.2014 godzina 15:00, miejsce: w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 31 im. Lotników 

Polskich, z siedzibą ul. Lotnicza 1, 20-322 Lublin - kierownik gospodarczy. 

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: Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywne dostawy do siedziby Szkoły 

Podstawowej nr 31 im. Lotników Polskich, z siedzibą ul. Lotnicza 1, 20-322 Lublin, według podziału 

na dziewięć pakietów (zadań): 1) Zadanie nr 1 artykuły spożywcze, rolno spożywcze i jaja CPV: 

15800000-6; 15331000-7;. 

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

zamówienia obejmuje sukcesywne dostawy do siedziby Szkoły Podstawowej nr 31 im. 

Lotników Polskich, z siedzibą ul. Lotnicza 1, 20-322 Lublin, według podziału na dziewięć 

pakietów (zadań): 1) Zadanie nr 1 artykuły spożywcze, rolno spożywcze i jaja CPV: 15800000-

6; 15331000-7; 2) Zadanie nr 2 mięsa, wędliny, CPV:15119000-5, 15131130-5; 3) Zadanie nr 

3 pieczywa, CPV: 15811000-6; 4) Zadanie nr 4 mrożonki, CPV: 15331170-9; 5) Zadanie nr 5 

art. mleczarskie, CPV: 15500000-3 ; 6) Zadanie nr 6 warzywa i owoce, CPV: 15300000-1; 7) 

Zadanie nr 7 drób CPV: 15131500-0; 8) Zadanie nr 8 wyroby garmażeryjne, CPV: 15894200-

3; 9) Zadanie nr 9 - ryby, CPV: 1522000-0. 2. Zamawiający określając wielkość opakowania 

produktu w załączniku nr 1 (formularz oferty) -oprócz pozycji w których wskazano maksymalną 

wagę opakowania, dopuszcza również inną niż podana wielkość opakowania. W przypadku 

zaoferowania przez Wykonawcę innej wielkości opakowania cena jednostkowa winna być 

przeliczona proporcjonalnie do wagi oferowanego opakowania i wymaganej ilości zamówienia. 

3. Ilość i asortyment zakupu i sukcesywnych dostaw w/w artykułów: spożywczych; rolno-

spożywczych; mięsa, wędlin; drobiu; pieczywa; mleczarskich; warzyw i owoców; mrożonek; 



chemii gospodarczej i profesjonalnej; podana w załączniku formularza ofertowego jest 

przybliżona i będzie ulegała zmianom dostosowanym do aktualnego zapotrzebowania 

zamawiających jednostkowych. Szacunkowa wielkość dostaw określona została w załączniku 

Nr 1 do siwz, tożsamym z załącznikiem Nr 1 do umowy, może ona zostać w trakcie realizacji 

dostaw zmieniana w wysokości do 40 % w zakresie ilości danego asortymentu. 4. Dostawa 

artykułów będzie odbywać sukcesywnie według potrzeb zamawiającego zgłoszonych pisemnie 

faksem lub drogą elektroniczną na minimum 1 do 3 dni wcześniej przed wymaganą dostawą. 

5. Dowóz zamawianych artykułów do siedziby Zamawiającego będzie odbywał się na koszt 

Wykonawcy. 6. Zamawiający odmówi przyjęcia dostarczonych produktów w przypadku ich złej 

jakości. 7. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie asortymentu 

równoważnego (innego niż podany (z nazwy) przez Zamawiającego w formularzu ofertowym) 

pod warunkiem, iż oferowany asortyment będzie o takich samych lub lepszych parametrach 

technicznych, jakościowych oraz użytkowych. 8. W zakresie zaoferowanych dostaw artykułów 

równoważnych wymienionych w poszczególnych zadaniach przez Wykonawców w formularzu 

oferty, po stronie Wykonawcy będzie bezsprzeczne udowodnienie, iż zamiennik jest 

równoważny lub lepszy pod względem jakości. Na tę okoliczność Zamawiający będzie miał 

prawo każdorazowo w przypadku wątpliwości żądać kart charakterystyki danego produktu, 

wydanych przez producenta lub innego odpowiedniego do tego celu dokumentu dla danej 

dostawy. 9. W przypadku stwierdzenia, iż produkt równoważny znacząco odbiega od 

podanego typu artykułu, Wykonawca będzie obowiązany dostarczyć artykuł odpowiedni 

jakościowo w ciągu 3 dni roboczych, po tym terminie Zamawiający zakupi sporny artykuł u 

innego dostawcy, różnicą ceny obciążając wybranego w tym postępowaniu Wykonawcę 

danego zadania.. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.80.00.00-6, 15.33.10.00-7. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2015. 

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

o 1. Cena - 97 

o 2. Działania podjęte przez wykonawcę ujęte w art.29 ust.4 Ustawy Pzp - 3 

 

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywne dostawy do siedziby Szkoły 

Podstawowej nr 31 im. Lotników Polskich, z siedzibą ul. Lotnicza 1, 20-322 Lublin, według podziału 

na dziewięć pakietów (zadań): 2) Zadanie nr 2 mięsa, wędliny, CPV:15119000-5, 15131130-5;. 

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

zamówienia obejmuje sukcesywne dostawy do siedziby Szkoły Podstawowej nr 31 im. 



Lotników Polskich, z siedzibą ul. Lotnicza 1, 20-322 Lublin, według podziału na dziewięć 

pakietów (zadań): 1) Zadanie nr 1 artykuły spożywcze, rolno spożywcze i jaja CPV: 15800000-

6; 15331000-7; 2) Zadanie nr 2 mięsa, wędliny, CPV:15119000-5, 15131130-5; 3) Zadanie nr 

3 pieczywa, CPV: 15811000-6; 4) Zadanie nr 4 mrożonki, CPV: 15331170-9; 5) Zadanie nr 5 

art. mleczarskie, CPV: 15500000-3 ; 6) Zadanie nr 6 warzywa i owoce, CPV: 15300000-1; 7) 

Zadanie nr 7 drób CPV: 15131500-0; 8) Zadanie nr 8 wyroby garmażeryjne, CPV: 15894200-

3; 9) Zadanie nr 9 - ryby, CPV: 1522000-0. 2. Zamawiający określając wielkość opakowania 

produktu w załączniku nr 1 (formularz oferty) -oprócz pozycji w których wskazano maksymalną 

wagę opakowania, dopuszcza również inną niż podana wielkość opakowania. W przypadku 

zaoferowania przez Wykonawcę innej wielkości opakowania cena jednostkowa winna być 

przeliczona proporcjonalnie do wagi oferowanego opakowania i wymaganej ilości zamówienia. 

3. Ilość i asortyment zakupu i sukcesywnych dostaw w/w artykułów: spożywczych; rolno-

spożywczych; mięsa, wędlin; drobiu; pieczywa; mleczarskich; warzyw i owoców; mrożonek; 

chemii gospodarczej i profesjonalnej; podana w załączniku formularza ofertowego jest 

przybliżona i będzie ulegała zmianom dostosowanym do aktualnego zapotrzebowania 

zamawiających jednostkowych. Szacunkowa wielkość dostaw określona została w załączniku 

Nr 1 do siwz, tożsamym z załącznikiem Nr 1 do umowy, może ona zostać w trakcie realizacji 

dostaw zmieniana w wysokości do 40 % w zakresie ilości danego asortymentu. 4. Dostawa 

artykułów będzie odbywać sukcesywnie według potrzeb zamawiającego zgłoszonych pisemnie 

faksem lub drogą elektroniczną na minimum 1 do 3 dni wcześniej przed wymaganą dostawą. 

5. Dowóz zamawianych artykułów do siedziby Zamawiającego będzie odbywał się na koszt 

Wykonawcy. 6. Zamawiający odmówi przyjęcia dostarczonych produktów w przypadku ich złej 

jakości. 7. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie asortymentu 

równoważnego (innego niż podany (z nazwy) przez Zamawiającego w formularzu ofertowym) 

pod warunkiem, iż oferowany asortyment będzie o takich samych lub lepszych parametrach 

technicznych, jakościowych oraz użytkowych. 8. W zakresie zaoferowanych dostaw artykułów 

równoważnych wymienionych w poszczególnych zadaniach przez Wykonawców w formularzu 

oferty, po stronie Wykonawcy będzie bezsprzeczne udowodnienie, iż zamiennik jest 

równoważny lub lepszy pod względem jakości. Na tę okoliczność Zamawiający będzie miał 

prawo każdorazowo w przypadku wątpliwości żądać kart charakterystyki danego produktu, 

wydanych przez producenta lub innego odpowiedniego do tego celu dokumentu dla danej 

dostawy. 9. W przypadku stwierdzenia, iż produkt równoważny znacząco odbiega od 

podanego typu artykułu, Wykonawca będzie obowiązany dostarczyć artykuł odpowiedni 

jakościowo w ciągu 3 dni roboczych, po tym terminie Zamawiający zakupi sporny artykuł u 



innego dostawcy, różnicą ceny obciążając wybranego w tym postępowaniu Wykonawcę 

danego zadania.. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.11.90.00-5, 15.13.11.30-5. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2015. 

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

o 1. Cena - 97 

o 2. Działania podjęte przez wykonawcę ujęte w art.29 ust.4 Ustawy Pzp - 3 

 

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywne dostawy do siedziby Szkoły 

Podstawowej nr 31 im. Lotników Polskich, z siedzibą ul. Lotnicza 1, 20-322 Lublin, według podziału 

na dziewięć pakietów (zadań): 3) Zadanie nr 3 pieczywa, CPV: 15811000-6;. 

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

zamówienia obejmuje sukcesywne dostawy do siedziby Szkoły Podstawowej nr 31 im. 

Lotników Polskich, z siedzibą ul. Lotnicza 1, 20-322 Lublin, według podziału na dziewięć 

pakietów (zadań): 1) Zadanie nr 1 artykuły spożywcze, rolno spożywcze i jaja CPV: 15800000-

6; 15331000-7; 2) Zadanie nr 2 mięsa, wędliny, CPV:15119000-5, 15131130-5; 3) Zadanie nr 

3 pieczywa, CPV: 15811000-6; 4) Zadanie nr 4 mrożonki, CPV: 15331170-9; 5) Zadanie nr 5 

art. mleczarskie, CPV: 15500000-3 ; 6) Zadanie nr 6 warzywa i owoce, CPV: 15300000-1; 7) 

Zadanie nr 7 drób CPV: 15131500-0; 8) Zadanie nr 8 wyroby garmażeryjne, CPV: 15894200-

3; 9) Zadanie nr 9 - ryby, CPV: 1522000-0. 2. Zamawiający określając wielkość opakowania 

produktu w załączniku nr 1 (formularz oferty) -oprócz pozycji w których wskazano maksymalną 

wagę opakowania, dopuszcza również inną niż podana wielkość opakowania. W przypadku 

zaoferowania przez Wykonawcę innej wielkości opakowania cena jednostkowa winna być 

przeliczona proporcjonalnie do wagi oferowanego opakowania i wymaganej ilości zamówienia. 

3. Ilość i asortyment zakupu i sukcesywnych dostaw w/w artykułów: spożywczych; rolno-

spożywczych; mięsa, wędlin; drobiu; pieczywa; mleczarskich; warzyw i owoców; mrożonek; 

chemii gospodarczej i profesjonalnej; podana w załączniku formularza ofertowego jest 

przybliżona i będzie ulegała zmianom dostosowanym do aktualnego zapotrzebowania 

zamawiających jednostkowych. Szacunkowa wielkość dostaw określona została w załączniku 

Nr 1 do siwz, tożsamym z załącznikiem Nr 1 do umowy, może ona zostać w trakcie realizacji 

dostaw zmieniana w wysokości do 40 % w zakresie ilości danego asortymentu. 4. Dostawa 

artykułów będzie odbywać sukcesywnie według potrzeb zamawiającego zgłoszonych pisemnie 

faksem lub drogą elektroniczną na minimum 1 do 3 dni wcześniej przed wymaganą dostawą. 

5. Dowóz zamawianych artykułów do siedziby Zamawiającego będzie odbywał się na koszt 



Wykonawcy. 6. Zamawiający odmówi przyjęcia dostarczonych produktów w przypadku ich złej 

jakości. 7. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie asortymentu 

równoważnego (innego niż podany (z nazwy) przez Zamawiającego w formularzu ofertowym) 

pod warunkiem, iż oferowany asortyment będzie o takich samych lub lepszych parametrach 

technicznych, jakościowych oraz użytkowych. 8. W zakresie zaoferowanych dostaw artykułów 

równoważnych wymienionych w poszczególnych zadaniach przez Wykonawców w formularzu 

oferty, po stronie Wykonawcy będzie bezsprzeczne udowodnienie, iż zamiennik jest 

równoważny lub lepszy pod względem jakości. Na tę okoliczność Zamawiający będzie miał 

prawo każdorazowo w przypadku wątpliwości żądać kart charakterystyki danego produktu, 

wydanych przez producenta lub innego odpowiedniego do tego celu dokumentu dla danej 

dostawy. 9. W przypadku stwierdzenia, iż produkt równoważny znacząco odbiega od 

podanego typu artykułu, Wykonawca będzie obowiązany dostarczyć artykuł odpowiedni 

jakościowo w ciągu 3 dni roboczych, po tym terminie Zamawiający zakupi sporny artykuł u 

innego dostawcy, różnicą ceny obciążając wybranego w tym postępowaniu Wykonawcę 

danego zadania.. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.81.10.00-6. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2015. 

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

o 1. Cena - 97 

o 2. Działania podjęte przez wykonawcę ujęte w art.29 ust.4 Ustawy Pzp - 3 

 

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywne dostawy do siedziby Szkoły 

Podstawowej nr 31 im. Lotników Polskich, z siedzibą ul. Lotnicza 1, 20-322 Lublin, według podziału 

na dziewięć pakietów (zadań): Zadanie nr 4 mrożonki, CPV: 15331170-9;. 

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

zamówienia obejmuje sukcesywne dostawy do siedziby Szkoły Podstawowej nr 31 im. 

Lotników Polskich, z siedzibą ul. Lotnicza 1, 20-322 Lublin, według podziału na dziewięć 

pakietów (zadań): 1) Zadanie nr 1 artykuły spożywcze, rolno spożywcze i jaja CPV: 15800000-

6; 15331000-7; 2) Zadanie nr 2 mięsa, wędliny, CPV:15119000-5, 15131130-5; 3) Zadanie nr 

3 pieczywa, CPV: 15811000-6; 4) Zadanie nr 4 mrożonki, CPV: 15331170-9; 5) Zadanie nr 5 

art. mleczarskie, CPV: 15500000-3 ; 6) Zadanie nr 6 warzywa i owoce, CPV: 15300000-1; 7) 

Zadanie nr 7 drób CPV: 15131500-0; 8) Zadanie nr 8 wyroby garmażeryjne, CPV: 15894200-

3; 9) Zadanie nr 9 - ryby, CPV: 1522000-0. 2. Zamawiający określając wielkość opakowania 

produktu w załączniku nr 1 (formularz oferty) -oprócz pozycji w których wskazano maksymalną 



wagę opakowania, dopuszcza również inną niż podana wielkość opakowania. W przypadku 

zaoferowania przez Wykonawcę innej wielkości opakowania cena jednostkowa winna być 

przeliczona proporcjonalnie do wagi oferowanego opakowania i wymaganej ilości zamówienia. 

3. Ilość i asortyment zakupu i sukcesywnych dostaw w/w artykułów: spożywczych; rolno-

spożywczych; mięsa, wędlin; drobiu; pieczywa; mleczarskich; warzyw i owoców; mrożonek; 

chemii gospodarczej i profesjonalnej; podana w załączniku formularza ofertowego jest 

przybliżona i będzie ulegała zmianom dostosowanym do aktualnego zapotrzebowania 

zamawiających jednostkowych. Szacunkowa wielkość dostaw określona została w załączniku 

Nr 1 do siwz, tożsamym z załącznikiem Nr 1 do umowy, może ona zostać w trakcie realizacji 

dostaw zmieniana w wysokości do 40 % w zakresie ilości danego asortymentu. 4. Dostawa 

artykułów będzie odbywać sukcesywnie według potrzeb zamawiającego zgłoszonych pisemnie 

faksem lub drogą elektroniczną na minimum 1 do 3 dni wcześniej przed wymaganą dostawą. 

5. Dowóz zamawianych artykułów do siedziby Zamawiającego będzie odbywał się na koszt 

Wykonawcy. 6. Zamawiający odmówi przyjęcia dostarczonych produktów w przypadku ich złej 

jakości. 7. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie asortymentu 

równoważnego (innego niż podany (z nazwy) przez Zamawiającego w formularzu ofertowym) 

pod warunkiem, iż oferowany asortyment będzie o takich samych lub lepszych parametrach 

technicznych, jakościowych oraz użytkowych. 8. W zakresie zaoferowanych dostaw artykułów 

równoważnych wymienionych w poszczególnych zadaniach przez Wykonawców w formularzu 

oferty, po stronie Wykonawcy będzie bezsprzeczne udowodnienie, iż zamiennik jest 

równoważny lub lepszy pod względem jakości. Na tę okoliczność Zamawiający będzie miał 

prawo każdorazowo w przypadku wątpliwości żądać kart charakterystyki danego produktu, 

wydanych przez producenta lub innego odpowiedniego do tego celu dokumentu dla danej 

dostawy. 9. W przypadku stwierdzenia, iż produkt równoważny znacząco odbiega od 

podanego typu artykułu, Wykonawca będzie obowiązany dostarczyć artykuł odpowiedni 

jakościowo w ciągu 3 dni roboczych, po tym terminie Zamawiający zakupi sporny artykuł u 

innego dostawcy, różnicą ceny obciążając wybranego w tym postępowaniu Wykonawcę 

danego zadania.. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.33.11.70-9. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2015. 

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

o 1. Cena - 97 

o 2. Działania podjęte przez wykonawcę ujęte w art.29 ust.4 Ustawy Pzp - 3 

 

 



CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywne dostawy do siedziby Szkoły 

Podstawowej nr 31 im. Lotników Polskich, z siedzibą ul. Lotnicza 1, 20-322 Lublin, według podziału 

na dziewięć pakietów (zadań): Zadanie nr 5 art. mleczarskie, CPV: 15500000-3. 

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

zamówienia obejmuje sukcesywne dostawy do siedziby Szkoły Podstawowej nr 31 im. 

Lotników Polskich, z siedzibą ul. Lotnicza 1, 20-322 Lublin, według podziału na dziewięć 

pakietów (zadań): 1) Zadanie nr 1 artykuły spożywcze, rolno spożywcze i jaja CPV: 15800000-

6; 15331000-7; 2) Zadanie nr 2 mięsa, wędliny, CPV:15119000-5, 15131130-5; 3) Zadanie nr 

3 pieczywa, CPV: 15811000-6; 4) Zadanie nr 4 mrożonki, CPV: 15331170-9; 5) Zadanie nr 5 

art. mleczarskie, CPV: 15500000-3 ; 6) Zadanie nr 6 warzywa i owoce, CPV: 15300000-1; 7) 

Zadanie nr 7 drób CPV: 15131500-0; 8) Zadanie nr 8 wyroby garmażeryjne, CPV: 15894200-

3; 9) Zadanie nr 9 - ryby, CPV: 1522000-0. 2. Zamawiający określając wielkość opakowania 

produktu w załączniku nr 1 (formularz oferty) -oprócz pozycji w których wskazano maksymalną 

wagę opakowania, dopuszcza również inną niż podana wielkość opakowania. W przypadku 

zaoferowania przez Wykonawcę innej wielkości opakowania cena jednostkowa winna być 

przeliczona proporcjonalnie do wagi oferowanego opakowania i wymaganej ilości zamówienia. 

3. Ilość i asortyment zakupu i sukcesywnych dostaw w/w artykułów: spożywczych; rolno-

spożywczych; mięsa, wędlin; drobiu; pieczywa; mleczarskich; warzyw i owoców; mrożonek; 

chemii gospodarczej i profesjonalnej; podana w załączniku formularza ofertowego jest 

przybliżona i będzie ulegała zmianom dostosowanym do aktualnego zapotrzebowania 

zamawiających jednostkowych. Szacunkowa wielkość dostaw określona została w załączniku 

Nr 1 do siwz, tożsamym z załącznikiem Nr 1 do umowy, może ona zostać w trakcie realizacji 

dostaw zmieniana w wysokości do 40 % w zakresie ilości danego asortymentu. 4. Dostawa 

artykułów będzie odbywać sukcesywnie według potrzeb zamawiającego zgłoszonych pisemnie 

faksem lub drogą elektroniczną na minimum 1 do 3 dni wcześniej przed wymaganą dostawą. 

5. Dowóz zamawianych artykułów do siedziby Zamawiającego będzie odbywał się na koszt 

Wykonawcy. 6. Zamawiający odmówi przyjęcia dostarczonych produktów w przypadku ich złej 

jakości. 7. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie asortymentu 

równoważnego (innego niż podany (z nazwy) przez Zamawiającego w formularzu ofertowym) 

pod warunkiem, iż oferowany asortyment będzie o takich samych lub lepszych parametrach 

technicznych, jakościowych oraz użytkowych. 8. W zakresie zaoferowanych dostaw artykułów 

równoważnych wymienionych w poszczególnych zadaniach przez Wykonawców w formularzu 

oferty, po stronie Wykonawcy będzie bezsprzeczne udowodnienie, iż zamiennik jest 

równoważny lub lepszy pod względem jakości. Na tę okoliczność Zamawiający będzie miał 

prawo każdorazowo w przypadku wątpliwości żądać kart charakterystyki danego produktu, 



wydanych przez producenta lub innego odpowiedniego do tego celu dokumentu dla danej 

dostawy. 9. W przypadku stwierdzenia, iż produkt równoważny znacząco odbiega od 

podanego typu artykułu, Wykonawca będzie obowiązany dostarczyć artykuł odpowiedni 

jakościowo w ciągu 3 dni roboczych, po tym terminie Zamawiający zakupi sporny artykuł u 

innego dostawcy, różnicą ceny obciążając wybranego w tym postępowaniu Wykonawcę 

danego zadania.. 

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

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2015. 

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

o 1. Cena - 97 

o 2. Działania podjęte przez wykonawcę ujęte w art.29 ust.4 Ustawy Pzp - 3 

 

 

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywne dostawy do siedziby Szkoły 

Podstawowej nr 31 im. Lotników Polskich, z siedzibą ul. Lotnicza 1, 20-322 Lublin, według podziału 

na dziewięć pakietów (zadań): Zadanie nr 6 warzywa i owoce, CPV: 15300000-1;. 

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

zamówienia obejmuje sukcesywne dostawy do siedziby Szkoły Podstawowej nr 31 im. 

Lotników Polskich, z siedzibą ul. Lotnicza 1, 20-322 Lublin, według podziału na dziewięć 

pakietów (zadań): 1) Zadanie nr 1 artykuły spożywcze, rolno spożywcze i jaja CPV: 15800000-

6; 15331000-7; 2) Zadanie nr 2 mięsa, wędliny, CPV:15119000-5, 15131130-5; 3) Zadanie nr 

3 pieczywa, CPV: 15811000-6; 4) Zadanie nr 4 mrożonki, CPV: 15331170-9; 5) Zadanie nr 5 

art. mleczarskie, CPV: 15500000-3 ; 6) Zadanie nr 6 warzywa i owoce, CPV: 15300000-1; 7) 

Zadanie nr 7 drób CPV: 15131500-0; 8) Zadanie nr 8 wyroby garmażeryjne, CPV: 15894200-

3; 9) Zadanie nr 9 - ryby, CPV: 1522000-0. 2. Zamawiający określając wielkość opakowania 

produktu w załączniku nr 1 (formularz oferty) -oprócz pozycji w których wskazano maksymalną 

wagę opakowania, dopuszcza również inną niż podana wielkość opakowania. W przypadku 

zaoferowania przez Wykonawcę innej wielkości opakowania cena jednostkowa winna być 

przeliczona proporcjonalnie do wagi oferowanego opakowania i wymaganej ilości zamówienia. 

3. Ilość i asortyment zakupu i sukcesywnych dostaw w/w artykułów: spożywczych; rolno-

spożywczych; mięsa, wędlin; drobiu; pieczywa; mleczarskich; warzyw i owoców; mrożonek; 

chemii gospodarczej i profesjonalnej; podana w załączniku formularza ofertowego jest 

przybliżona i będzie ulegała zmianom dostosowanym do aktualnego zapotrzebowania 

zamawiających jednostkowych. Szacunkowa wielkość dostaw określona została w załączniku 

Nr 1 do siwz, tożsamym z załącznikiem Nr 1 do umowy, może ona zostać w trakcie realizacji 



dostaw zmieniana w wysokości do 40 % w zakresie ilości danego asortymentu. 4. Dostawa 

artykułów będzie odbywać sukcesywnie według potrzeb zamawiającego zgłoszonych pisemnie 

faksem lub drogą elektroniczną na minimum 1 do 3 dni wcześniej przed wymaganą dostawą. 

5. Dowóz zamawianych artykułów do siedziby Zamawiającego będzie odbywał się na koszt 

Wykonawcy. 6. Zamawiający odmówi przyjęcia dostarczonych produktów w przypadku ich złej 

jakości. 7. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie asortymentu 

równoważnego (innego niż podany (z nazwy) przez Zamawiającego w formularzu ofertowym) 

pod warunkiem, iż oferowany asortyment będzie o takich samych lub lepszych parametrach 

technicznych, jakościowych oraz użytkowych. 8. W zakresie zaoferowanych dostaw artykułów 

równoważnych wymienionych w poszczególnych zadaniach przez Wykonawców w formularzu 

oferty, po stronie Wykonawcy będzie bezsprzeczne udowodnienie, iż zamiennik jest 

równoważny lub lepszy pod względem jakości. Na tę okoliczność Zamawiający będzie miał 

prawo każdorazowo w przypadku wątpliwości żądać kart charakterystyki danego produktu, 

wydanych przez producenta lub innego odpowiedniego do tego celu dokumentu dla danej 

dostawy. 9. W przypadku stwierdzenia, iż produkt równoważny znacząco odbiega od 

podanego typu artykułu, Wykonawca będzie obowiązany dostarczyć artykuł odpowiedni 

jakościowo w ciągu 3 dni roboczych, po tym terminie Zamawiający zakupi sporny artykuł u 

innego dostawcy, różnicą ceny obciążając wybranego w tym postępowaniu Wykonawcę 

danego zadania.. 

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

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2015. 

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

o 1. Cena - 97 

o 2. Działania podjęte przez wykonawcę ujęte w art.29 ust.4 Ustawy Pzp - 3 

 

 

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywne dostawy do siedziby Szkoły 

Podstawowej nr 31 im. Lotników Polskich, z siedzibą ul. Lotnicza 1, 20-322 Lublin, według podziału 

na dziewięć pakietów (zadań): Zadanie nr 7 drób CPV: 15131500-0;. 

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

zamówienia obejmuje sukcesywne dostawy do siedziby Szkoły Podstawowej nr 31 im. 

Lotników Polskich, z siedzibą ul. Lotnicza 1, 20-322 Lublin, według podziału na dziewięć 

pakietów (zadań): 1) Zadanie nr 1 artykuły spożywcze, rolno spożywcze i jaja CPV: 15800000-

6; 15331000-7; 2) Zadanie nr 2 mięsa, wędliny, CPV:15119000-5, 15131130-5; 3) Zadanie nr 

3 pieczywa, CPV: 15811000-6; 4) Zadanie nr 4 mrożonki, CPV: 15331170-9; 5) Zadanie nr 5 



art. mleczarskie, CPV: 15500000-3 ; 6) Zadanie nr 6 warzywa i owoce, CPV: 15300000-1; 7) 

Zadanie nr 7 drób CPV: 15131500-0; 8) Zadanie nr 8 wyroby garmażeryjne, CPV: 15894200-

3; 9) Zadanie nr 9 - ryby, CPV: 1522000-0. 2. Zamawiający określając wielkość opakowania 

produktu w załączniku nr 1 (formularz oferty) -oprócz pozycji w których wskazano maksymalną 

wagę opakowania, dopuszcza również inną niż podana wielkość opakowania. W przypadku 

zaoferowania przez Wykonawcę innej wielkości opakowania cena jednostkowa winna być 

przeliczona proporcjonalnie do wagi oferowanego opakowania i wymaganej ilości zamówienia. 

3. Ilość i asortyment zakupu i sukcesywnych dostaw w/w artykułów: spożywczych; rolno-

spożywczych; mięsa, wędlin; drobiu; pieczywa; mleczarskich; warzyw i owoców; mrożonek; 

chemii gospodarczej i profesjonalnej; podana w załączniku formularza ofertowego jest 

przybliżona i będzie ulegała zmianom dostosowanym do aktualnego zapotrzebowania 

zamawiających jednostkowych. Szacunkowa wielkość dostaw określona została w załączniku 

Nr 1 do siwz, tożsamym z załącznikiem Nr 1 do umowy, może ona zostać w trakcie realizacji 

dostaw zmieniana w wysokości do 40 % w zakresie ilości danego asortymentu. 4. Dostawa 

artykułów będzie odbywać sukcesywnie według potrzeb zamawiającego zgłoszonych pisemnie 

faksem lub drogą elektroniczną na minimum 1 do 3 dni wcześniej przed wymaganą dostawą. 

5. Dowóz zamawianych artykułów do siedziby Zamawiającego będzie odbywał się na koszt 

Wykonawcy. 6. Zamawiający odmówi przyjęcia dostarczonych produktów w przypadku ich złej 

jakości. 7. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie asortymentu 

równoważnego (innego niż podany (z nazwy) przez Zamawiającego w formularzu ofertowym) 

pod warunkiem, iż oferowany asortyment będzie o takich samych lub lepszych parametrach 

technicznych, jakościowych oraz użytkowych. 8. W zakresie zaoferowanych dostaw artykułów 

równoważnych wymienionych w poszczególnych zadaniach przez Wykonawców w formularzu 

oferty, po stronie Wykonawcy będzie bezsprzeczne udowodnienie, iż zamiennik jest 

równoważny lub lepszy pod względem jakości. Na tę okoliczność Zamawiający będzie miał 

prawo każdorazowo w przypadku wątpliwości żądać kart charakterystyki danego produktu, 

wydanych przez producenta lub innego odpowiedniego do tego celu dokumentu dla danej 

dostawy. 9. W przypadku stwierdzenia, iż produkt równoważny znacząco odbiega od 

podanego typu artykułu, Wykonawca będzie obowiązany dostarczyć artykuł odpowiedni 

jakościowo w ciągu 3 dni roboczych, po tym terminie Zamawiający zakupi sporny artykuł u 

innego dostawcy, różnicą ceny obciążając wybranego w tym postępowaniu Wykonawcę 

danego zadania.. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.13.15.00-0. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2015. 

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



o 1. Cena - 97 

o 2. Działania podjęte przez wykonawcę ujęte w art.29 ust.4 Ustawy Pzp - 3 

 

 

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywne dostawy do siedziby Szkoły 

Podstawowej nr 31 im. Lotników Polskich, z siedzibą ul. Lotnicza 1, 20-322 Lublin, według podziału 

na dziewięć pakietów (zadań): Zadanie nr 8 wyroby garmażeryjne, CPV: 15894200-3;. 

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

zamówienia obejmuje sukcesywne dostawy do siedziby Szkoły Podstawowej nr 31 im. 

Lotników Polskich, z siedzibą ul. Lotnicza 1, 20-322 Lublin, według podziału na dziewięć 

pakietów (zadań): 1) Zadanie nr 1 artykuły spożywcze, rolno spożywcze i jaja CPV: 15800000-

6; 15331000-7; 2) Zadanie nr 2 mięsa, wędliny, CPV:15119000-5, 15131130-5; 3) Zadanie nr 

3 pieczywa, CPV: 15811000-6; 4) Zadanie nr 4 mrożonki, CPV: 15331170-9; 5) Zadanie nr 5 

art. mleczarskie, CPV: 15500000-3 ; 6) Zadanie nr 6 warzywa i owoce, CPV: 15300000-1; 7) 

Zadanie nr 7 drób CPV: 15131500-0; 8) Zadanie nr 8 wyroby garmażeryjne, CPV: 15894200-

3; 9) Zadanie nr 9 - ryby, CPV: 1522000-0. 2. Zamawiający określając wielkość opakowania 

produktu w załączniku nr 1 (formularz oferty) -oprócz pozycji w których wskazano maksymalną 

wagę opakowania, dopuszcza również inną niż podana wielkość opakowania. W przypadku 

zaoferowania przez Wykonawcę innej wielkości opakowania cena jednostkowa winna być 

przeliczona proporcjonalnie do wagi oferowanego opakowania i wymaganej ilości zamówienia. 

3. Ilość i asortyment zakupu i sukcesywnych dostaw w/w artykułów: spożywczych; rolno-

spożywczych; mięsa, wędlin; drobiu; pieczywa; mleczarskich; warzyw i owoców; mrożonek; 

chemii gospodarczej i profesjonalnej; podana w załączniku formularza ofertowego jest 

przybliżona i będzie ulegała zmianom dostosowanym do aktualnego zapotrzebowania 

zamawiających jednostkowych. Szacunkowa wielkość dostaw określona została w załączniku 

Nr 1 do siwz, tożsamym z załącznikiem Nr 1 do umowy, może ona zostać w trakcie realizacji 

dostaw zmieniana w wysokości do 40 % w zakresie ilości danego asortymentu. 4. Dostawa 

artykułów będzie odbywać sukcesywnie według potrzeb zamawiającego zgłoszonych pisemnie 

faksem lub drogą elektroniczną na minimum 1 do 3 dni wcześniej przed wymaganą dostawą. 

5. Dowóz zamawianych artykułów do siedziby Zamawiającego będzie odbywał się na koszt 

Wykonawcy. 6. Zamawiający odmówi przyjęcia dostarczonych produktów w przypadku ich złej 

jakości. 7. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie asortymentu 

równoważnego (innego niż podany (z nazwy) przez Zamawiającego w formularzu ofertowym) 

pod warunkiem, iż oferowany asortyment będzie o takich samych lub lepszych parametrach 

technicznych, jakościowych oraz użytkowych. 8. W zakresie zaoferowanych dostaw artykułów 



równoważnych wymienionych w poszczególnych zadaniach przez Wykonawców w formularzu 

oferty, po stronie Wykonawcy będzie bezsprzeczne udowodnienie, iż zamiennik jest 

równoważny lub lepszy pod względem jakości. Na tę okoliczność Zamawiający będzie miał 

prawo każdorazowo w przypadku wątpliwości żądać kart charakterystyki danego produktu, 

wydanych przez producenta lub innego odpowiedniego do tego celu dokumentu dla danej 

dostawy. 9. W przypadku stwierdzenia, iż produkt równoważny znacząco odbiega od 

podanego typu artykułu, Wykonawca będzie obowiązany dostarczyć artykuł odpowiedni 

jakościowo w ciągu 3 dni roboczych, po tym terminie Zamawiający zakupi sporny artykuł u 

innego dostawcy, różnicą ceny obciążając wybranego w tym postępowaniu Wykonawcę 

danego zadania.. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.89.42.00-3. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2015. 

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

o 1. Cena - 97 

o 2. Działania podjęte przez wykonawcę ujęte w art.29 ust.4 Ustawy Pzp - 3 

 

 

CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywne dostawy do siedziby Szkoły 

Podstawowej nr 31 im. Lotników Polskich, z siedzibą ul. Lotnicza 1, 20-322 Lublin, według podziału 

na dziewięć pakietów (zadań): Zadanie nr 9 - ryby, CPV: 1522000-0.. 

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

zamówienia obejmuje sukcesywne dostawy do siedziby Szkoły Podstawowej nr 31 im. 

Lotników Polskich, z siedzibą ul. Lotnicza 1, 20-322 Lublin, według podziału na dziewięć 

pakietów (zadań): 1) Zadanie nr 1 artykuły spożywcze, rolno spożywcze i jaja CPV: 15800000-

6; 15331000-7; 2) Zadanie nr 2 mięsa, wędliny, CPV:15119000-5, 15131130-5; 3) Zadanie nr 

3 pieczywa, CPV: 15811000-6; 4) Zadanie nr 4 mrożonki, CPV: 15331170-9; 5) Zadanie nr 5 

art. mleczarskie, CPV: 15500000-3 ; 6) Zadanie nr 6 warzywa i owoce, CPV: 15300000-1; 7) 

Zadanie nr 7 drób CPV: 15131500-0; 8) Zadanie nr 8 wyroby garmażeryjne, CPV: 15894200-

3; 9) Zadanie nr 9 - ryby, CPV: 1522000-0. 2. Zamawiający określając wielkość opakowania 

produktu w załączniku nr 1 (formularz oferty) -oprócz pozycji w których wskazano maksymalną 

wagę opakowania, dopuszcza również inną niż podana wielkość opakowania. W przypadku 

zaoferowania przez Wykonawcę innej wielkości opakowania cena jednostkowa winna być 

przeliczona proporcjonalnie do wagi oferowanego opakowania i wymaganej ilości zamówienia. 

3. Ilość i asortyment zakupu i sukcesywnych dostaw w/w artykułów: spożywczych; rolno-

spożywczych; mięsa, wędlin; drobiu; pieczywa; mleczarskich; warzyw i owoców; mrożonek; 



chemii gospodarczej i profesjonalnej; podana w załączniku formularza ofertowego jest 

przybliżona i będzie ulegała zmianom dostosowanym do aktualnego zapotrzebowania 

zamawiających jednostkowych. Szacunkowa wielkość dostaw określona została w załączniku 

Nr 1 do siwz, tożsamym z załącznikiem Nr 1 do umowy, może ona zostać w trakcie realizacji 

dostaw zmieniana w wysokości do 40 % w zakresie ilości danego asortymentu. 4. Dostawa 

artykułów będzie odbywać sukcesywnie według potrzeb zamawiającego zgłoszonych pisemnie 

faksem lub drogą elektroniczną na minimum 1 do 3 dni wcześniej przed wymaganą dostawą. 

5. Dowóz zamawianych artykułów do siedziby Zamawiającego będzie odbywał się na koszt 

Wykonawcy. 6. Zamawiający odmówi przyjęcia dostarczonych produktów w przypadku ich złej 

jakości. 7. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie asortymentu 

równoważnego (innego niż podany (z nazwy) przez Zamawiającego w formularzu ofertowym) 

pod warunkiem, iż oferowany asortyment będzie o takich samych lub lepszych parametrach 

technicznych, jakościowych oraz użytkowych. 8. W zakresie zaoferowanych dostaw artykułów 

równoważnych wymienionych w poszczególnych zadaniach przez Wykonawców w formularzu 

oferty, po stronie Wykonawcy będzie bezsprzeczne udowodnienie, iż zamiennik jest 

równoważny lub lepszy pod względem jakości. Na tę okoliczność Zamawiający będzie miał 

prawo każdorazowo w przypadku wątpliwości żądać kart charakterystyki danego produktu, 

wydanych przez producenta lub innego odpowiedniego do tego celu dokumentu dla danej 

dostawy. 9. W przypadku stwierdzenia, iż produkt równoważny znacząco odbiega od 

podanego typu artykułu, Wykonawca będzie obowiązany dostarczyć artykuł odpowiedni 

jakościowo w ciągu 3 dni roboczych, po tym terminie Zamawiający zakupi sporny artykuł u 

innego dostawcy, różnicą ceny obciążając wybranego w tym postępowaniu Wykonawcę 

danego zadania.. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.22.00.00-0. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2015. 

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

o 1. Cena - 97 

o 2. Działania podjęte przez wykonawcę ujęte w art.29 ust.4 Ustawy Pzp - 3 

 

 

 
 


