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

www.ozarow.pl 

 

Ożarów: Dostawa mi ęsa, wyrobów, przetworów mi ęsnych, podrobów 

wędliniarskich  

Numer ogłoszenia: 84111 - 2013; data zamieszczenia:  21.05.2013 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

 
Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Edwarda Szylki w Ożarowie , os. Wzgórze 

54, 27-530 Ożarów, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8611016, faks 015 8611016. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Uczelnia publiczna. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Dostawa mięsa, wyrobów, przetworów 

mięsnych, podrobów wędliniarskich. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  dostawy. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Przedmiotem zamówienia jest 

Dostawa mięsa, wyrobów, przetworów mięsnych, podrobów wędliniarskich. Zakres i wielkość realizacji 

dostawy objęty przedmiotem zamówienia obejmuje Schab b/k kg 950,Karczek wieprzowy b/k kg 

150,Szynka b/kkg 500, Kiełbasa zwyczajna kg 400,Kiełbasa wiejska kg100,Boczek surowy kg250,Boczek 

wędzony kg 150,Smalec kg120,Filet z kurczaka indyka kg50,Łopatka kg 2000, Ćwiartka z kurczaka 

kg1200, Kurczak świeży kg 200, Filer drobiowy świeży kg 1000, Wołowina kg100, Udziec indyka 

kg200,Wątróbka drobiowa kg100 Oferowany towar będzie w gat. I, będzie spełniał wszystkie wymogi 

fitosanitarne, będzie oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz z odpowiednim terminem 

ważności zapewniającym bezpieczne jego zużycie. Przedmiot zamówienia musi być dostarczony 

odpowiednim środkiem transportu w opakowaniu gwarantującym bezpieczny transport i magazynowanie. 

3Warunki realizacji zamówienia: Sukcesywna dostawa przedmiotu przetargu w miarę potrzeb w godzinach 

od 7.00 - 7.15 do Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Edwarda Szylki, Stołówka szkolna, Osiedle 

Wzgórze 54, 27 - 530 Ożarów. Asortyment i ilości będą dostarczane po wcześniejszym uzgodnieniu 

Zamawiającego z Wykonawcą. Zamawiający każdorazowo określi termin i ilość dostawy. Towar będzie 
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dostarczany środkiem transportu posiadającym świadectwo dopuszczenia wydane przez SANEPID do 

przewozu artykułów mięsnych Termin realizacji - 24 godzin od terminu zgłoszenia zamówienia. 

Zamawiający dopuszcza na zmniejszenie, lub zwiększenie ilości asortymentu w zależności od żywionych 

dzieci w roku szkolnym 2013/2014 nie zmieniając zakresu asortymentu +/- 10. Sprzedający zapłaci 

kupującemu karę umowną za zwłokę w dostarczeniu zamówionych towarów w wysokości 5procent 

wartości zamówienia i pokryje różnicę cenową jeśli Kupujący będzie zmuszony tą zwłoką do zakupu tego 

towaru innego dostawcy.. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 15.10.00.00-9. 

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  nie. 

II.1.8) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Rozpoczęcie: 01.09.2013. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium:  nie dotyczy 

III.2) ZALICZKI  

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je żeli przepisy 

prawa nakładaj ą obowi ązek ich posiadania  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie. Ocena spełniania tego warunku zostanie 

dokonana na podstawie oświadczenia z art. 22 ust. 1 

III.3.2) Wiedza i do świadczenie  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie. Ocena spełniania tego warunku zostanie 

dokonana na podstawie oświadczenia z art. 22 ust. 1 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie. Ocena spełniania tego warunku zostanie 

dokonana na podstawie oświadczenia z art. 22 ust. 1 

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie. Ocena spełniania tego warunku zostanie 
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dokonana na podstawie oświadczenia z art. 22 ust. 1 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 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 wyko nawc ę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 

1 ustawy, oprócz o świadczenia o spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu nale ży przedło żyć: 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, 

należy przedło żyć: 

� 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 siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczyposp olitej Polskiej, 

przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma  siedzib ę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzaj ący, 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 dotycz ące przynale żności 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. 
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IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

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

zamówienia:  www.ozarow.pl 

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Zespół Szkół 

Ogólnokształcących im. Edwarda Szylki 27-530 Ożarów, Osiedle Wzgórze 54. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  03.06.2013 

godzina 10:00, miejsce: Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Edwarda Szylki 27-530 Ożarów, Osiedle 

Wzgórze 54, sekretariat pokój nr 16. 

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa żnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 

nieprzyznania środków pochodz ących z bud żetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi 

środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym 

Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie 
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