
Lublin: Dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  

V  zamówienia publicznego  

 zawarcia umowy ramowej  

 ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)  

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa Nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi im. 

Pamięci Majdanka, ul. Kazimierza Przerwy-Tetmajera 2, 20-362 Lublin, woj. lubelskie, tel. 

81 744 16 44, faks 81 744 16 44. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.sp32.lublin.eu/ 

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

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

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

spożywczych do stołówki szkolnej. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 

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

zamówienia jest dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej z podziałem na części. 

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia poszczególnych części został zawarty w 

załącznikach 2.1-2.7 do SIWZ. 

II.1.5)  

V  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:  

 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 
 Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających stanowiących nie 

więcej niż 20 % wartości zamówienia podstawowego 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.80.00.00-6. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 7. 

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



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

miesiącach: 12. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

 Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. 

III.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 Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia 

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 44 

ustawy Prawo zamówień publicznych - zgodnie ze wzorem stanowiącym 

załącznik Nr 3 do SIWZ 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o warunkiem udziału w postępowaniu jest wykazanie się przez Wykonawcę 

doświadczeniem w postaci wykonania, a w przypadku świadczeń okresowych 

lub ciągłych wykonywania w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - 

w tym okresie, min. 2 dostaw odpowiadających swoim rodzajem i wartością 

dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia. Za dostawy odpowiadające 

swoim rodzajem i wartością dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia 

Zamawiający uzna dostawy w części I, II, IV, V, VI, VII artykułów 

spożywczych o wartości zamówienia brutto min. 10.000,00 PLN brutto każda 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia 

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 44 

ustawy Prawo zamówień publicznych - zgodnie ze wzorem stanowiącym 

załącznik Nr 3 do SIWZ 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia 

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 44 



ustawy Prawo zamówień publicznych - zgodnie ze wzorem stanowiącym 

załącznik Nr 3 do SIWZ 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia 

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 44 

ustawy Prawo zamówień publicznych - zgodnie ze wzorem stanowiącym 

załącznik Nr 3 do SIWZ 

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: 
 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; 

 aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 

o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w 

oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału 

w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w 

realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego 

podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. 

 III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania potwierdzający, że: 



 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

składania ofert; 

 III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo 

informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej; 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

 1. Cena - 95 

 2. Termin platności - 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 

Zamawiający dopuszcza zmianę zawartej umowy w następujących przypadkach: a) w części 

dotyczącej wysokości wynagrodzenia brutto, która będzie wynikać ze zmiany w prawie 

właściwym dla podatku od towarów i usług VAT - w razie zmiany stawki podatku VAT po 

zawarciu niniejszej umowy, strony obowiązywać będzie nowa stawka podatku z datą 

wprowadzenia jej w życie przepisami, a zmiana kwoty brutto wartości umowy z tego tytułu 

jest akceptowana przez strony bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń i zmiany 

umowy zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści 

umowy do aktualnego stanu prawnego; b) zmiana nazwy produktów, wycofanie produktów, 

ogólna niedostępność produktów na rynku ze względu na szczególne, trudne do przewidzenia 

okoliczności, sposobu konfekcjonowania, zmiana ta nie będzie powodowała pogorszenia 

jakościowego, a produkt będzie spełniał wszelkie wymagania określone przez Zamawiającego 

w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ponadto zmiana nie może spowodować 

zmiany ceny wynikającej z oferty, na podstawie, której był dokonany wybór Wykonawcy; c) 

wystąpienia zdarzeń siły wyższej, jako zdarzenia zewnętrznego, niemożliwego do 

przewidzenia i niemożliwego do zapobieżenia; d) zmiana prawa wchodząca w życie po 



zawarciu umowy, powodująca konieczność zmiany umowy w celu dostosowania jej do prawa 

wraz ze skutkami wprowadzenia tej zmiany, e) zmiany wynikające z powstania niezgodności 

pomiędzy zapisami umowy a treścią oferty i/lub SIWZ. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

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

warunków zamówienia: www.sp32.lublin.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szkoła 

Podstawowa nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi im. Pamięci Majdanka w Lublinie ul. 

Kazimierza Przerwy-Tetmajera 2, 20-362 Lublin, sekretariat. 

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

ofert: 13.06.2016 godzina 12:00, miejsce: Szkoła Podstawowa nr 32 z Oddziałami 

Integracyjnymi im. Pamięci Majdanka w Lublinie ul. Kazimierza Przerwy-Tetmajera 2, 20-

362 Lublin, 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: . 

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 

 


