Ogłoszenie nr 2021/BZP 00340337 z dnia 2021-12-31

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
„SUKCESYWNA DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH
DO STOŁÓWEK PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
NA TERENIE GMINY OŚNO LUBUSKIE W 2022 ROKU”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania
1.2.) Nazwa zamawiającego: CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W OŚNIE LUBUSKIM
1.3.) Oddział zamawiającego: Księgowość
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 210307010
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Rynek 1
1.5.2.) Miejscowość: Ośno Lubuskie
1.5.3.) Kod pocztowy: 69-220
1.5.4.) Województwo: lubuskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL431 - Gorzowski
1.5.7.) Numer telefonu: 95 757 1338
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: oswiata@osno.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.wrota.lubuskie.pl/ze-as_osno/
1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://bip.wrota.lubuskie.pl/ze-as_osno/
1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych jednostka budżetowa
1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„SUKCESYWNA DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH
DO STOŁÓWEK PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
NA TERENIE GMINY OŚNO LUBUSKIE W 2022 ROKU”
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2102b489-1956-11ec-b885-f28f91688073
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2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00340337
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-31
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00002407/03/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa artykułów żywnościowych w 2022 roku do stołówek jednostek oświatowych
Gminy Ośno Lubuskie z podziałem na 9 części.
2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o
zamiarze zawarcia umowy: Tak
2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00195731/02

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ
3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Numer referencyjny: CUW.271.4.2021
4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Tak
4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 502177,44
PLN
4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
Część 1
4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część I – mięso wieprzowe, wołowe, wędliny wołowe i wieprzowe. Przedmiotem zamówienia jest
„Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do stołówek placówek oświatowych na terenie
Gminy Ośno Lubuskie w 2022 roku” Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa
artykułów żywnościowych do stołówek placówek oświatowych na terenie Gminy Ośno Lubuskie
w okresie dwunastu kolejnych miesięcy od 1 stycznia 2022r. z podziałem na 9 części: Część I –
mięso wieprzowe, wołowe, wędliny wołowe i wieprzowe, Część II - mięso drobiowe, podroby,
wędliny drobiowe, Część III – warzywa, ziemniaki, owoce, Część IV – wyroby mleczarskie,
nabiał, Część V – pieczywo, Część VI – wyroby garmażeryjne, Część VII – ryby i mrożonki,
Część VIII – jaja, Część IX – pozostałe artykuły żywnościowe. Artykuły żywnościowe wraz z
podaniem maksymalnej wielkości zapotrzebowania zostały opisane w zestawieniach rodzajowoilościowych, stanowiących załączniki od 1A do 9A formularza ofertowego. Minimalna wielkość
zapotrzebowania na artykuły żywnościowe, zgodnie z art. 433 pkt. 4), została podana w
załącznikach do umowy od 1B do 9B. Artykuły żywnościowe powinny być dostarczane do
stołówek Szkoły Podstawowej w Ośnie Lubuskim, ul. Jeziorna 3 oraz Samorządowego
Przedszkola Publicznego w Ośnie Lubuskim, ul. 3 Maja 20, sukcesywnie, w miarę zgłaszanych
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potrzeb, z wyłączeniem przerw działalności stołówek związanych z organizacją roku szkolnego.
Zapotrzebowanie będzie zgłaszane przez intendentów placówek szkolnych lub osoby do tego
upoważnione przez dyrektorów placówek. Wykonawca dostarczy każdą zamówioną partię
towarów na własny koszt, środkiem transportu wymaganym dla rodzaju dostarczonych towarów
żywnościowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca zobowiązany jest do
wniesienia towarów do magazynów żywnościowych znajdujących się w placówkach
oświatowych. Wykonawca ma obowiązek przekazania dostarczonego do stołówek towaru w
obecności intendenta lub upoważnionego do przyjęcia towaru pracownika. Wykonawca
dostarczy produkty spełniające wymagania, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia
z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży
dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać
środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych
jednostkach (Dz.U. 2016 poz. 1154). Ponadto przedmiot zamówienia, a także sposób jego
przewozu i przechowywania powinien być zgodny z: - rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013r. ustanawiające wspólną
organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72,
(EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (D. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str.
671 z późn. zm.), - rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 852/2004 w
sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 1 z późn. zm.), rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października
2011r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności (Dz. Urz. UE L 304
z 22.11.2011r. z późn. zm.), - ustawą z dnia 16 grudnia 2005r. o produktach pochodzenia
zwierzęcego (tekst jednolity – Dz.U. 2020 poz. 1753) oraz aktami wykonawczymi wydanymi na
podstawie tej ustawy; - ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno –
spożywczych (tekst jednolity – Dz. U. 2021 poz. 630); - rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia
26 lipca 2016r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i
młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki
spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach
(Dz. U. 2016, poz. 1154); - innymi, wyżej nie wymienionymi przepisami prawa dotyczącymi
środków spożywczych (obowiązujące ustawy wraz z rozporządzeniami do nich oraz dyrektywy i
rozporządzenia UE). Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany okazać w
stosunku do każdego produktu odpowiedni certyfikat zgodności z Polską Normą lub normami
europejskimi. Wykonawca zobowiązuje się do zaopatrywania Zamawiającego w produkty
spożywcze w pierwszym gatunku, zróżnicowane smakowo, rodzajowo. Mięso wieprzowe,
wołowe, wędliny, mięso drobiowe, podroby, wędliny drobiowe, wyroby garmażeryjne oraz jaja –
zgodnie z obowiązującymi wymaganiami, świeże z bieżącej produkcji. Warzywa, owoce,
ziemniaki - świeże, pierwsza klasa jakości, produkty kierowane na rynek bezpośrednio po
zbiorze, jak i po odpowiednim czasie przechowywania w warunkach zapewniających minimalne
zmiany w wyglądzie i podstawowych parametrach opisujących ich własności, odpowiednio
zapakowane, transport do Zamawiającego musi zapewniać pełnowartościowość produktów.
Zamawiający odmówi przyjęcia warzyw, ziemniaków, owoców porażonych mokrą bądź suchą
zgnilizną, zapleśniałych, zgnitych, zaparzonych, zwiędniętych, zafermentowanych, porażonych
chorobami, z obcym zapachem, uszkodzonych mechanicznie (w tym uszkodzenia powstałe w
czasie transportu od Wykonawcy do Zamawiającego – zmarznięcia, zaparzenia, zwiędnięcia itp.,
będące wynikiem transportowania produktów w nieodpowiednich warunkach), uszkodzonych
przez szkodniki, z obecnością szkodników lub ich pozostałości, łykowatych, miękkich, ze
sparciałymi korzeniami. Mleko lub produkty mleczne zgodnie z obowiązującymi wymaganiami,
zawierające nie więcej niż 10 g cukrów w 100 g/ml produktu gotowego do spożycia, bez dodatku
substancji słodzących zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE) nr 1333/2008. Tłuszcze mleczne
do smarowania (masło, olej) – wg rozporządzenia (UE) nr 1308/2013. Olej – roślinny rafinowany
o zawartości kwasów jednonienasyconych powyżej 50% i zawartości kwasów
wielonienasyconych poniżej 40%. Wyroby mleczarskie, nabiał, ryby i mrożonki, pozostałe
artykuły żywnościowe według ważnej daty do spożycia w okresie zaplanowanego przez
zgłaszającego zapotrzebowania na dostawę i zużycie, w przypadku pozostałych artykułów
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żywnościowych ważność przydatności do spożycia musi wynosić co najmniej 3 miesiące od daty
dostawy. Pieczywo świeże z bieżącej produkcji, o obniżonej zawartości soli zgodnie z
obowiązującymi przepisami– maksymalnie 12 godzin od momentu wypieku. Przyprawy – o
jednolitym smaku charakterystycznym dla użytych składników, bez obcych posmaków i
zapachów, opakowane w torebki odpowiednio oznakowane, czyste, bez oznak zawilgocenia,
zapleśnienia, obecności szkodników, całe, szczelne. Soki – bez dodatku cukru. Dostawa mięsa,
drobiu i przetworów mięsnych powinna odbywać się w zamkniętych opakowaniach lub
pojemnikach plastikowych z pokrywami, posiadającymi stosowne atesty, pojemnikach
plombowanych lub metkowanych, czystych i nieuszkodzonych. Produkty spożywcze powinny
być dostarczane w oryginalnych, nienaruszonych opakowaniach zawierających oznaczenia
fabryczne tzn. rodzaj, nazwę wyrobu, ilość, datę przydatności do spożycia, skład, nazwę i adres
producenta oraz inne oznakowania zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa
żywnościowego. Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego użyczenia skrzynek przy
każdorazowej dostawie towaru do stołówek na okres do następnej dostawy. Wykonawca
dostarczający mrożonki zobowiązuje się do użyczenia Zamawiającemu na czas realizacji
zamówienia zamrażarki – dotyczy stołówki Szkoły Podstawowej w Ośnie Lubuskim. Wykonawca
dostarczy każdą zamówioną partię dostaw w ilości, terminie i w godzinach ustalonych przez
zgłaszającego zapotrzebowanie. Artykuły żywnościowe dostarczane będą sukcesywnie na
podstawie zamówienia złożonego telefonicznie lub pisemnie przez zgłaszającego
zapotrzebowanie. Wykonawca dostarczy zamówioną partię dostaw każdorazowo w ustalonych
godzinach: 1)Mięso wieprzowe, wołowe, drobiowe, podroby, wędliny wieprzowe, wołowe,
drobiowe – 6:00 – 6:30, 2) Warzywa, ziemniaki, owoce – 7:00 – 9:30, 3)Wyroby mleczarskie,
nabiał – 7:00 – 8:00, 4)Pieczywo – 6:00 – 7:00, 5)Pozostałe artykuły – 7:00 – 9:00. Dostawy
artykułów żywnościowych dotyczące części I, II, III, IV, V zamówienia wykonawcy mają
obowiązek realizować codziennie od poniedziałku do piątku – wg złożonego zapotrzebowania
przez intendentów. Zamawiający zastrzega, iż maksymalne ilości dostaw w zestawieniach
rodzajowo – ilościowych zostały podane dla celów obliczenia ceny i określenia maksymalnego
pułapu wartości zobowiązania wobec dostawcy, natomiast dostawy mogą objąć ilości mniejsze,
zgodne z rzeczywistym zapotrzebowaniem. Zamawiający jest obowiązany zapłacić kwotę
wynikającą ze złożonych zamówień w trakcie trwania umowy.
4.5.3.) Główny kod CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

03000000-1 - Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne
15100000-9 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne
15200000-0 - Ryby przetworzone i konserwowane
15300000-1 - Owoce, warzywa i podobne produkty
15400000-2 - Oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne
15500000-3 - Produkty mleczarskie
15600000-4 - Produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych
15800000-6 - Różne produkty spożywcze
15900000-7 - Napoje, tytoń i produkty podobne
4.5.5.) Wartość części: 111065,59 PLN
Część 2
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4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część II - mięso drobiowe, podroby, wędliny drobiowe. Przedmiotem zamówienia jest
„Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do stołówek placówek oświatowych na terenie
Gminy Ośno Lubuskie w 2022 roku” Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa
artykułów żywnościowych do stołówek placówek oświatowych na terenie Gminy Ośno Lubuskie
w okresie dwunastu kolejnych miesięcy od 1 stycznia 2022r. z podziałem na 9 części: Część I –
mięso wieprzowe, wołowe, wędliny wołowe i wieprzowe, Część II - mięso drobiowe, podroby,
wędliny drobiowe, Część III – warzywa, ziemniaki, owoce, Część IV – wyroby mleczarskie,
nabiał, Część V – pieczywo, Część VI – wyroby garmażeryjne, Część VII – ryby i mrożonki,
Część VIII – jaja, Część IX – pozostałe artykuły żywnościowe. Artykuły żywnościowe wraz z
podaniem maksymalnej wielkości zapotrzebowania zostały opisane w zestawieniach rodzajowoilościowych, stanowiących załączniki od 1A do 9A formularza ofertowego. Minimalna wielkość
zapotrzebowania na artykuły żywnościowe, zgodnie z art. 433 pkt. 4), została podana w
załącznikach do umowy od 1B do 9B. Artykuły żywnościowe powinny być dostarczane do
stołówek Szkoły Podstawowej w Ośnie Lubuskim, ul. Jeziorna 3 oraz Samorządowego
Przedszkola Publicznego w Ośnie Lubuskim, ul. 3 Maja 20, sukcesywnie, w miarę zgłaszanych
potrzeb, z wyłączeniem przerw działalności stołówek związanych z organizacją roku szkolnego.
Zapotrzebowanie będzie zgłaszane przez intendentów placówek szkolnych lub osoby do tego
upoważnione przez dyrektorów placówek. Wykonawca dostarczy każdą zamówioną partię
towarów na własny koszt, środkiem transportu wymaganym dla rodzaju dostarczonych towarów
żywnościowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca zobowiązany jest do
wniesienia towarów do magazynów żywnościowych znajdujących się w placówkach
oświatowych. Wykonawca ma obowiązek przekazania dostarczonego do stołówek towaru w
obecności intendenta lub upoważnionego do przyjęcia towaru pracownika. Wykonawca
dostarczy produkty spełniające wymagania, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia
z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży
dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać
środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych
jednostkach (Dz.U. 2016 poz. 1154). Ponadto przedmiot zamówienia, a także sposób jego
przewozu i przechowywania powinien być zgodny z: - rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013r. ustanawiające wspólną
organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72,
(EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (D. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str.
671 z późn. zm.), - rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 852/2004 w
sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 1 z późn. zm.), rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października
2011r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności (Dz. Urz. UE L 304
z 22.11.2011r. z późn. zm.), - ustawą z dnia 16 grudnia 2005r. o produktach pochodzenia
zwierzęcego (tekst jednolity – Dz.U. 2020 poz. 1753) oraz aktami wykonawczymi wydanymi na
podstawie tej ustawy; - ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno –
spożywczych (tekst jednolity – Dz. U. 2021 poz. 630); - rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia
26 lipca 2016r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i
młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki
spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach
(Dz. U. 2016, poz. 1154); - innymi, wyżej nie wymienionymi przepisami prawa dotyczącymi
środków spożywczych (obowiązujące ustawy wraz z rozporządzeniami do nich oraz dyrektywy i
rozporządzenia UE). Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany okazać w
stosunku do każdego produktu odpowiedni certyfikat zgodności z Polską Normą lub normami
europejskimi. Wykonawca zobowiązuje się do zaopatrywania Zamawiającego w produkty
spożywcze w pierwszym gatunku, zróżnicowane smakowo, rodzajowo. Mięso wieprzowe,
wołowe, wędliny, mięso drobiowe, podroby, wędliny drobiowe, wyroby garmażeryjne oraz jaja –
zgodnie z obowiązującymi wymaganiami, świeże z bieżącej produkcji. Warzywa, owoce,
ziemniaki - świeże, pierwsza klasa jakości, produkty kierowane na rynek bezpośrednio po
zbiorze, jak i po odpowiednim czasie przechowywania w warunkach zapewniających minimalne
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zmiany w wyglądzie i podstawowych parametrach opisujących ich własności, odpowiednio
zapakowane, transport do Zamawiającego musi zapewniać pełnowartościowość produktów.
Zamawiający odmówi przyjęcia warzyw, ziemniaków, owoców porażonych mokrą bądź suchą
zgnilizną, zapleśniałych, zgnitych, zaparzonych, zwiędniętych, zafermentowanych, porażonych
chorobami, z obcym zapachem, uszkodzonych mechanicznie (w tym uszkodzenia powstałe w
czasie transportu od Wykonawcy do Zamawiającego – zmarznięcia, zaparzenia, zwiędnięcia itp.,
będące wynikiem transportowania produktów w nieodpowiednich warunkach), uszkodzonych
przez szkodniki, z obecnością szkodników lub ich pozostałości, łykowatych, miękkich, ze
sparciałymi korzeniami. Mleko lub produkty mleczne zgodnie z obowiązującymi wymaganiami,
zawierające nie więcej niż 10 g cukrów w 100 g/ml produktu gotowego do spożycia, bez dodatku
substancji słodzących zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE) nr 1333/2008. Tłuszcze mleczne
do smarowania (masło, olej) – wg rozporządzenia (UE) nr 1308/2013. Olej – roślinny rafinowany
o zawartości kwasów jednonienasyconych powyżej 50% i zawartości kwasów
wielonienasyconych poniżej 40%. Wyroby mleczarskie, nabiał, ryby i mrożonki, pozostałe
artykuły żywnościowe według ważnej daty do spożycia w okresie zaplanowanego przez
zgłaszającego zapotrzebowania na dostawę i zużycie, w przypadku pozostałych artykułów
żywnościowych ważność przydatności do spożycia musi wynosić co najmniej 3 miesiące od daty
dostawy. Pieczywo świeże z bieżącej produkcji, o obniżonej zawartości soli zgodnie z
obowiązującymi przepisami– maksymalnie 12 godzin od momentu wypieku. Przyprawy – o
jednolitym smaku charakterystycznym dla użytych składników, bez obcych posmaków i
zapachów, opakowane w torebki odpowiednio oznakowane, czyste, bez oznak zawilgocenia,
zapleśnienia, obecności szkodników, całe, szczelne. Soki – bez dodatku cukru. Dostawa mięsa,
drobiu i przetworów mięsnych powinna odbywać się w zamkniętych opakowaniach lub
pojemnikach plastikowych z pokrywami, posiadającymi stosowne atesty, pojemnikach
plombowanych lub metkowanych, czystych i nieuszkodzonych. Produkty spożywcze powinny
być dostarczane w oryginalnych, nienaruszonych opakowaniach zawierających oznaczenia
fabryczne tzn. rodzaj, nazwę wyrobu, ilość, datę przydatności do spożycia, skład, nazwę i adres
producenta oraz inne oznakowania zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa
żywnościowego. Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego użyczenia skrzynek przy
każdorazowej dostawie towaru do stołówek na okres do następnej dostawy. Wykonawca
dostarczający mrożonki zobowiązuje się do użyczenia Zamawiającemu na czas realizacji
zamówienia zamrażarki – dotyczy stołówki Szkoły Podstawowej w Ośnie Lubuskim. Wykonawca
dostarczy każdą zamówioną partię dostaw w ilości, terminie i w godzinach ustalonych przez
zgłaszającego zapotrzebowanie. Artykuły żywnościowe dostarczane będą sukcesywnie na
podstawie zamówienia złożonego telefonicznie lub pisemnie przez zgłaszającego
zapotrzebowanie. Wykonawca dostarczy zamówioną partię dostaw każdorazowo w ustalonych
godzinach: 1)Mięso wieprzowe, wołowe, drobiowe, podroby, wędliny wieprzowe, wołowe,
drobiowe – 6:00 – 6:30, 2) Warzywa, ziemniaki, owoce – 7:00 – 9:30, 3)Wyroby mleczarskie,
nabiał – 7:00 – 8:00, 4)Pieczywo – 6:00 – 7:00, 5)Pozostałe artykuły – 7:00 – 9:00. Dostawy
artykułów żywnościowych dotyczące części I, II, III, IV, V zamówienia wykonawcy mają
obowiązek realizować codziennie od poniedziałku do piątku – wg złożonego zapotrzebowania
przez intendentów. Zamawiający zastrzega, iż maksymalne ilości dostaw w zestawieniach
rodzajowo – ilościowych zostały podane dla celów obliczenia ceny i określenia maksymalnego
pułapu wartości zobowiązania wobec dostawcy, natomiast dostawy mogą objąć ilości mniejsze,
zgodne z rzeczywistym zapotrzebowaniem. Zamawiający jest obowiązany zapłacić kwotę
wynikającą ze złożonych zamówień w trakcie trwania umowy.
4.5.3.) Główny kod CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

03000000-1 - Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne
15100000-9 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne
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15200000-0 - Ryby przetworzone i konserwowane
15300000-1 - Owoce, warzywa i podobne produkty
15400000-2 - Oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne
15500000-3 - Produkty mleczarskie
15600000-4 - Produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych
15800000-6 - Różne produkty spożywcze
15900000-7 - Napoje, tytoń i produkty podobne
4.5.5.) Wartość części: 37546,01 PLN
Część 3
4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część III – warzywa, ziemniaki, owoce. Przedmiotem zamówienia jest „Sukcesywna dostawa
artykułów żywnościowych do stołówek placówek oświatowych na terenie Gminy Ośno Lubuskie
w 2022 roku” Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do
stołówek placówek oświatowych na terenie Gminy Ośno Lubuskie w okresie dwunastu kolejnych
miesięcy od 1 stycznia 2022r. z podziałem na 9 części: Część I – mięso wieprzowe, wołowe,
wędliny wołowe i wieprzowe, Część II - mięso drobiowe, podroby, wędliny drobiowe, Część III –
warzywa, ziemniaki, owoce, Część IV – wyroby mleczarskie, nabiał, Część V – pieczywo, Część
VI – wyroby garmażeryjne, Część VII – ryby i mrożonki, Część VIII – jaja, Część IX – pozostałe
artykuły żywnościowe. Artykuły żywnościowe wraz z podaniem maksymalnej wielkości
zapotrzebowania zostały opisane w zestawieniach rodzajowo-ilościowych, stanowiących
załączniki od 1A do 9A formularza ofertowego. Minimalna wielkość zapotrzebowania na artkuły
żywnościowe, zgodnie z art. 433 pkt. 4), została podana w załącznikach do umowy od 1B do 9B.
Artykuły żywnościowe powinny być dostarczane do stołówek Szkoły Podstawowej w Ośnie
Lubuskim, ul. Jeziorna 3 oraz Samorządowego Przedszkola Publicznego w Ośnie Lubuskim, ul.
3 Maja 20, sukcesywnie, w miarę zgłaszanych potrzeb, z wyłączeniem przerw działalności
stołówek związanych z organizacją roku szkolnego. Zapotrzebowanie będzie zgłaszane przez
intendentów placówek szkolnych lub osoby do tego upoważnione przez dyrektorów placówek.
Wykonawca dostarczy każdą zamówioną partię towarów na własny koszt, środkiem transportu
wymaganym dla rodzaju dostarczonych towarów żywnościowych, zgodnie z obowiązującymi
przepisami. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia towarów do magazynów
żywnościowych znajdujących się w placówkach oświatowych. Wykonawca ma obowiązek
przekazania dostarczonego do stołówek towaru w obecności intendenta lub upoważnionego do
przyjęcia towaru pracownika. Wykonawca dostarczy produkty spełniające wymagania, o których
mowa w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków
spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu
oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia
zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz.U. 2016 poz. 1154). Ponadto przedmiot
zamówienia, a także sposób jego przewozu i przechowywania powinien być zgodny z: rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013r.
ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia
Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (D. Urz. UE
L 347 z 20.12.2013, str. 671 z późn. zm.), - rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) nr 852/2004 w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str.
1 z późn. zm.), - rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia
25 października 2011r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności
(Dz. Urz. UE L 304 z 22.11.2011r. z późn. zm.), - ustawą z dnia 16 grudnia 2005r. o produktach
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pochodzenia zwierzęcego (tekst jednolity – Dz.U. 2020 poz. 1753) oraz aktami wykonawczymi
wydanymi na podstawie tej ustawy; - ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej
artykułów rolno – spożywczych (tekst jednolity – Dz. U. 2021 poz. 630); - rozporządzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych
do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie musza
spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych
jednostkach (Dz. U. 2016, poz. 1154); - innymi, wyżej nie wymienionymi przepisami prawa
dotyczącymi środków spożywczych (obowiązujące ustawy wraz z rozporządzeniami do nich
oraz dyrektywy i rozporządzenia UE). Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca jest
zobowiązany okazać w stosunku do każdego produktu odpowiedni certyfikat zgodności z Polską
Normą lub normami europejskimi. Wykonawca zobowiązuje się do zaopatrywania
Zamawiającego w produkty spożywcze w pierwszym gatunku, zróżnicowane smakowo,
rodzajowo. Mięso wieprzowe, wołowe, wędliny, mięso drobiowe, podroby, wędliny drobiowe,
wyroby garmażeryjne oraz jaja – zgodnie z obowiązującymi wymaganiami, świeże z bieżącej
produkcji. Warzywa, owoce, ziemniaki - świeże, pierwsza klasa jakości, produkty kierowane na
rynek bezpośrednio po zbiorze, jak i po odpowiednim czasie przechowywania w warunkach
zapewniających minimalne zmiany w wyglądzie i podstawowych parametrach opisujących ich
własności, odpowiednio zapakowane, transport do Zamawiającego musi zapewniać
pełnowartościowość produktów. Zamawiający odmówi przyjęcia warzyw, ziemniaków, owoców
porażonych mokrą bądź suchą zgnilizną, zapleśniałych, zgnitych, zaparzonych, zwiędniętych,
zafermentowanych, porażonych chorobami, z obcym zapachem, uszkodzonych mechanicznie
(w tym uszkodzenia powstałe w czasie transportu od Wykonawcy do Zamawiającego –
zmarznięcia, zaparzenia, zwiędnięcia itp., będące wynikiem transportowania produktów w
nieodpowiednich warunkach), uszkodzonych przez szkodniki, z obecnością szkodników lub ich
pozostałości, łykowatych, miękkich, ze sparciałymi korzeniami. Mleko lub produkty mleczne
zgodnie z obowiązującymi wymaganiami, zawierające nie więcej niż 10 g cukrów w 100 g/ml
produktu gotowego do spożycia, bez dodatku substancji słodzących zdefiniowanych w
rozporządzeniu (WE) nr 1333/2008. Tłuszcze mleczne do smarowania (masło, olej) – wg
rozporządzenia (UE) nr 1308/2013. Olej – roślinny rafinowany o zawartości kwasów
jednonienasyconych powyżej 50% i zawartości kwasów wielonienasyconych poniżej 40%.
Wyroby mleczarskie, nabiał, ryby i mrożonki, pozostałe artykuły żywnościowe według ważnej
daty do spożycia w okresie zaplanowanego przez zgłaszającego zapotrzebowania na dostawę i
zużycie, w przypadku pozostałych artykułów żywnościowych ważność przydatności do spożycia
musi wynosić co najmniej 3 miesiące od daty dostawy. Pieczywo świeże z bieżącej produkcji, o
obniżonej zawartości soli zgodnie z obowiązującymi przepisami– maksymalnie 12 godzin od
momentu wypieku. Przyprawy – o jednolitym smaku charakterystycznym dla użytych
składników, bez obcych posmaków i zapachów, opakowane w torebki odpowiednio
oznakowane, czyste, bez oznak zawilgocenia, zapleśnienia, obecności szkodników, całe,
szczelne. Soki – bez dodatku cukru. Dostawa mięsa, drobiu i przetworów mięsnych powinna
odbywać się w zamkniętych opakowaniach lub pojemnikach plastikowych z pokrywami,
posiadającymi stosowne atesty, pojemnikach plombowanych lub metkowanych, czystych i
nieuszkodzonych. Produkty spożywcze powinny być dostarczane w oryginalnych,
nienaruszonych opakowaniach zawierających oznaczenia fabryczne tzn. rodzaj, nazwę wyrobu,
ilość, datę przydatności do spożycia, skład, nazwę i adres producenta oraz inne oznakowania
zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa żywnościowego. Wykonawca
zobowiązuje się do nieodpłatnego użyczenia skrzynek przy każdorazowej dostawie towaru do
stołówek na okres do następnej dostawy. Wykonawca dostarczający mrożonki zobowiązuje się
do użyczenia Zamawiającemu na czas realizacji zamówienia zamrażarki – dotyczy stołówki
Szkoły Podstawowej w Ośnie Lubuskim. Wykonawca dostarczy każdą zamówioną partię dostaw
w ilości, terminie i w godzinach ustalonych przez zgłaszającego zapotrzebowanie. Artykuły
żywnościowe dostarczane będą sukcesywnie na podstawie zamówienia złożonego telefonicznie
lub pisemnie przez zgłaszającego zapotrzebowanie. Wykonawca dostarczy zamówioną partię
dostaw każdorazowo w ustalonych godzinach: 1)Mięso wieprzowe, wołowe, drobiowe, podroby,
wędliny wieprzowe, wołowe, drobiowe – 6:00 – 6:30, 2) Warzywa, ziemniaki, owoce – 7:00 –
2021-12-31 Biuletyn Zamówień Publicznych

Ogłoszenie o wyniku postępowania - - Dostawy

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00340337 z dnia 2021-12-31

9:30, 3)Wyroby mleczarskie, nabiał – 7:00 – 8:00, 4)Pieczywo – 6:00 – 7:00, 5)Pozostałe
artykuły – 7:00 – 9:00. Dostawy artykułów żywnościowych dotyczące części I, II, III, IV, V
zamówienia wykonawcy mają obowiązek realizować codziennie od poniedziałku do piątku – wg
złożonego zapotrzebowania przez intendentów. Zamawiający zastrzega, iż maksymalne ilości
dostaw w zestawieniach rodzajowo – ilościowych zostały podane dla celów obliczenia ceny i
określenia maksymalnego pułapu wartości zobowiązania wobec dostawcy, natomiast dostawy
mogą objąć ilości mniejsze, zgodne z rzeczywistym zapotrzebowaniem. Zamawiający jest
obowiązany zapłacić kwotę wynikającą ze złożonych zamówień w trakcie trwania umowy.
4.5.3.) Główny kod CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

03000000-1 - Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne
15100000-9 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne
15200000-0 - Ryby przetworzone i konserwowane
15300000-1 - Owoce, warzywa i podobne produkty
15400000-2 - Oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne
15500000-3 - Produkty mleczarskie
15600000-4 - Produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych
15800000-6 - Różne produkty spożywcze
15900000-7 - Napoje, tytoń i produkty podobne
4.5.5.) Wartość części: 155929,20 PLN
Część 4
4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część IV – wyroby mleczarskie, nabiał. Przedmiotem zamówienia jest „Sukcesywna dostawa
artykułów żywnościowych do stołówek placówek oświatowych na terenie Gminy Ośno Lubuskie
w 2022 roku” Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do
stołówek placówek oświatowych na terenie Gminy Ośno Lubuskie w okresie dwunastu kolejnych
miesięcy od 1 stycznia 2022r. z podziałem na 9 części: Część I – mięso wieprzowe, wołowe,
wędliny wołowe i wieprzowe, Część II - mięso drobiowe, podroby, wędliny drobiowe, Część III –
warzywa, ziemniaki, owoce, Część IV – wyroby mleczarskie, nabiał, Część V – pieczywo, Część
VI – wyroby garmażeryjne, Część VII – ryby i mrożonki, Część VIII – jaja, Część IX – pozostałe
artykuły żywnościowe. Artykuły żywnościowe wraz z podaniem maksymalnej wielkości
zapotrzebowania zostały opisane w zestawieniach rodzajowo-ilościowych, stanowiących
załączniki od 1A do 9A formularza ofertowego. Minimalna wielkość zapotrzebowania na artykuły
żywnościowe, zgodnie z art. 433 pkt. 4), została podana w załącznikach do umowy od 1B do 9B.
Artykuły żywnościowe powinny być dostarczane do stołówek Szkoły Podstawowej w Ośnie
Lubuskim, ul. Jeziorna 3 oraz Samorządowego Przedszkola Publicznego w Ośnie Lubuskim, ul.
3 Maja 20, sukcesywnie, w miarę zgłaszanych potrzeb, z wyłączeniem przerw działalności
stołówek związanych z organizacją roku szkolnego. Zapotrzebowanie będzie zgłaszane przez
intendentów placówek szkolnych lub osoby do tego upoważnione przez dyrektorów placówek.
Wykonawca dostarczy każdą zamówioną partię towarów na własny koszt, środkiem transportu
wymaganym dla rodzaju dostarczonych towarów żywnościowych, zgodnie z obowiązującymi
przepisami. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia towarów do magazynów
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żywnościowych znajdujących się w placówkach oświatowych. Wykonawca ma obowiązek
przekazania dostarczonego do stołówek towaru w obecności intendenta lub upoważnionego do
przyjęcia towaru pracownika. Wykonawca dostarczy produkty spełniające wymagania, o których
mowa w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków
spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu
oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia
zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz.U. 2016 poz. 1154). Ponadto przedmiot
zamówienia, a także sposób jego przewozu i przechowywania powinien być zgodny z: rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013r.
ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia
Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (D. Urz. UE
L 347 z 20.12.2013, str. 671 z późn. zm.), - rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) nr 852/2004 w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str.
1 z późn. zm.), - rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia
25 października 2011r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności
(Dz. Urz. UE L 304 z 22.11.2011r. z późn. zm.), - ustawą z dnia 16 grudnia 2005r. o produktach
pochodzenia zwierzęcego (tekst jednolity – Dz.U. 2020 poz. 1753) oraz aktami wykonawczymi
wydanymi na podstawie tej ustawy; - ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej
artykułów rolno – spożywczych (tekst jednolity – Dz. U. 2021 poz. 630); - rozporządzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych
do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą
spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych
jednostkach (Dz. U. 2016, poz. 1154); - innymi, wyżej nie wymienionymi przepisami prawa
dotyczącymi środków spożywczych (obowiązujące ustawy wraz z rozporządzeniami do nich
oraz dyrektywy i rozporządzenia UE). Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca jest
zobowiązany okazać w stosunku do każdego produktu odpowiedni certyfikat zgodności z Polską
Normą lub normami europejskimi. Wykonawca zobowiązuje się do zaopatrywania
Zamawiającego w produkty spożywcze w pierwszym gatunku, zróżnicowane smakowo,
rodzajowo. Mięso wieprzowe, wołowe, wędliny, mięso drobiowe, podroby, wędliny drobiowe,
wyroby garmażeryjne oraz jaja – zgodnie z obowiązującymi wymaganiami, świeże z bieżącej
produkcji. Warzywa, owoce, ziemniaki - świeże, pierwsza klasa jakości, produkty kierowane na
rynek bezpośrednio po zbiorze, jak i po odpowiednim czasie przechowywania w warunkach
zapewniających minimalne zmiany w wyglądzie i podstawowych parametrach opisujących ich
własności, odpowiednio zapakowane, transport do Zamawiającego musi zapewniać
pełnowartościowość produktów. Zamawiający odmówi przyjęcia warzyw, ziemniaków, owoców
porażonych mokrą bądź suchą zgnilizną, zapleśniałych, zgnitych, zaparzonych, zwiędniętych,
zafermentowanych, porażonych chorobami, z obcym zapachem, uszkodzonych mechanicznie
(w tym uszkodzenia powstałe w czasie transportu od Wykonawcy do Zamawiającego –
zmarznięcia, zaparzenia, zwiędnięcia itp., będące wynikiem transportowania produktów w
nieodpowiednich warunkach), uszkodzonych przez szkodniki, z obecnością szkodników lub ich
pozostałości, łykowatych, miękkich, ze sparciałymi korzeniami. Mleko lub produkty mleczne
zgodnie z obowiązującymi wymaganiami, zawierające nie więcej niż 10 g cukrów w 100 g/ml
produktu gotowego do spożycia, bez dodatku substancji słodzących zdefiniowanych w
rozporządzeniu (WE) nr 1333/2008. Tłuszcze mleczne do smarowania (masło, olej) – wg
rozporządzenia (UE) nr 1308/2013. Olej – roślinny rafinowany o zawartości kwasów
jednonienasyconych powyżej 50% i zawartości kwasów wielonienasyconych poniżej 40%.
Wyroby mleczarskie, nabiał, ryby i mrożonki, pozostałe artykuły żywnościowe według ważnej
daty do spożycia w okresie zaplanowanego przez zgłaszającego zapotrzebowania na dostawę i
zużycie, w przypadku pozostałych artykułów żywnościowych ważność przydatności do spożycia
musi wynosić co najmniej 3 miesiące od daty dostawy. Pieczywo świeże z bieżącej produkcji, o
obniżonej zawartości soli zgodnie z obowiązującymi przepisami– maksymalnie 12 godzin od
momentu wypieku. Przyprawy – o jednolitym smaku charakterystycznym dla użytych
składników, bez obcych posmaków i zapachów, opakowane w torebki odpowiednio
oznakowane, czyste, bez oznak zawilgocenia, zapleśnienia, obecności szkodników, całe,
2021-12-31 Biuletyn Zamówień Publicznych

Ogłoszenie o wyniku postępowania - - Dostawy

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00340337 z dnia 2021-12-31

szczelne. Soki – bez dodatku cukru. Dostawa mięsa, drobiu i przetworów mięsnych powinna
odbywać się w zamkniętych opakowaniach lub pojemnikach plastikowych z pokrywami,
posiadającymi stosowne atesty, pojemnikach plombowanych lub metkowanych, czystych i
nieuszkodzonych. Produkty spożywcze powinny być dostarczane w oryginalnych,
nienaruszonych opakowaniach zawierających oznaczenia fabryczne tzn. rodzaj, nazwę wyrobu,
ilość, datę przydatności do spożycia, skład, nazwę i adres producenta oraz inne oznakowania
zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa żywnościowego. Wykonawca
zobowiązuje się do nieodpłatnego użyczenia skrzynek przy każdorazowej dostawie towaru do
stołówek na okres do następnej dostawy. Wykonawca dostarczający mrożonki zobowiązuje się
do użyczenia Zamawiającemu na czas realizacji zamówienia zamrażarki – dotyczy stołówki
Szkoły Podstawowej w Ośnie Lubuskim. Wykonawca dostarczy każdą zamówioną partię dostaw
w ilości, terminie i w godzinach ustalonych przez zgłaszającego zapotrzebowanie. Artykuły
żywnościowe dostarczane będą sukcesywnie na podstawie zamówienia złożonego telefonicznie
lub pisemnie przez zgłaszającego zapotrzebowanie. Wykonawca dostarczy zamówioną partię
dostaw każdorazowo w ustalonych godzinach: 1)Mięso wieprzowe, wołowe, drobiowe, podroby,
wędliny wieprzowe, wołowe, drobiowe – 6:00 – 6:30, 2) Warzywa, ziemniaki, owoce – 7:00 –
9:30, 3)Wyroby mleczarskie, nabiał – 7:00 – 8:00, 4)Pieczywo – 6:00 – 7:00, 5)Pozostałe
artykuły – 7:00 – 9:00. Dostawy artykułów żywnościowych dotyczące części I, II, III, IV, V
zamówienia wykonawcy mają obowiązek realizować codziennie od poniedziałku do piątku – wg
złożonego zapotrzebowania przez intendentów. Zamawiający zastrzega, iż maksymalne ilości
dostaw w zestawieniach rodzajowo – ilościowych zostały podane dla celów obliczenia ceny i
określenia maksymalnego pułapu wartości zobowiązania wobec dostawcy, natomiast dostawy
mogą objąć ilości mniejsze, zgodne z rzeczywistym zapotrzebowaniem. Zamawiający jest
obowiązany zapłacić kwotę wynikającą ze złożonych zamówień w trakcie trwania umowy.
4.5.3.) Główny kod CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

03000000-1 - Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne
15100000-9 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne
15200000-0 - Ryby przetworzone i konserwowane
15300000-1 - Owoce, warzywa i podobne produkty
15400000-2 - Oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne
15500000-3 - Produkty mleczarskie
15600000-4 - Produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych
15800000-6 - Różne produkty spożywcze
15900000-7 - Napoje, tytoń i produkty podobne
4.5.5.) Wartość części: 28653,77 PLN
Część 5
4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część V – pieczywo. Przedmiotem zamówienia jest „Sukcesywna dostawa artykułów
żywnościowych do stołówek placówek oświatowych na terenie Gminy Ośno Lubuskie w 2022
roku” Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do
stołówek placówek oświatowych na terenie Gminy Ośno Lubuskie w okresie dwunastu kolejnych
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miesięcy od 1 stycznia 2022r. z podziałem na 9 części: Część I – mięso wieprzowe, wołowe,
wędliny wołowe i wieprzowe, Część II - mięso drobiowe, podroby, wędliny drobiowe, Część III –
warzywa, ziemniaki, owoce, Część IV – wyroby mleczarskie, nabiał, Część V – pieczywo, Część
VI – wyroby garmażeryjne, Część VII – ryby i mrożonki, Część VIII – jaja, Część IX – pozostałe
artykuły żywnościowe. Artykuły żywnościowe wraz z podaniem maksymalnej wielkości
zapotrzebowania zostały opisane w zestawieniach rodzajowo-ilościowych, stanowiących
załączniki od 1A do 9A formularza ofertowego. Minimalna wielkość zapotrzebowania na artykuły
żywnościowe, zgodnie z art. 433 pkt. 4), została podana w załącznikach do umowy od 1B do 9B.
Artykuły żywnościowe powinny być dostarczane do stołówek Szkoły Podstawowej w Ośnie
Lubuskim, ul. Jeziorna 3 oraz Samorządowego Przedszkola Publicznego w Ośnie Lubuskim, ul.
3 Maja 20, sukcesywnie, w miarę zgłaszanych potrzeb, z wyłączeniem przerw działalności
stołówek związanych z organizacją roku szkolnego. Zapotrzebowanie będzie zgłaszane przez
intendentów placówek szkolnych lub osoby do tego upoważnione przez dyrektorów placówek.
Wykonawca dostarczy każdą zamówioną partię towarów na własny koszt, środkiem transportu
wymaganym dla rodzaju dostarczonych towarów żywnościowych, zgodnie z obowiązującymi
przepisami. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia towarów do magazynów
żywnościowych znajdujących się w placówkach oświatowych. Wykonawca ma obowiązek
przekazania dostarczonego do stołówek towaru w obecności intendenta lub upoważnionego do
przyjęcia towaru pracownika. Wykonawca dostarczy produkty spełniające wymagania, o których
mowa w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków
spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu
oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia
zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz.U. 2016 poz. 1154). Ponadto przedmiot
zamówienia, a także sposób jego przewozu i przechowywania powinien być zgodny z: rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013r.
ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia
Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (D. Urz. UE
L 347 z 20.12.2013, str. 671 z późn. zm.), - rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) nr 852/2004 w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str.
1 z późn. zm.), - rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia
25 października 2011r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności
(Dz. Urz. UE L 304 z 22.11.2011r. z późn. zm.), - ustawą z dnia 16 grudnia 2005r. o produktach
pochodzenia zwierzęcego (tekst jednolity – Dz.U. 2020 poz. 1753) oraz aktami wykonawczymi
wydanymi na podstawie tej ustawy; - ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej
artykułów rolno – spożywczych (tekst jednolity – Dz. U. 2021 poz. 630); - rozporządzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych
do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą
spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych
jednostkach (Dz. U. 2016, poz. 1154); - innymi, wyżej nie wymienionymi przepisami prawa
dotyczącymi środków spożywczych (obowiązujące ustawy wraz z rozporządzeniami do nich
oraz dyrektywy i rozporządzenia UE). Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca jest
zobowiązany okazać w stosunku do każdego produktu odpowiedni certyfikat zgodności z Polską
Normą lub normami europejskimi. Wykonawca zobowiązuje się do zaopatrywania
Zamawiającego w produkty spożywcze w pierwszym gatunku, zróżnicowane smakowo,
rodzajowo. Mięso wieprzowe, wołowe, wędliny, mięso drobiowe, podroby, wędliny drobiowe,
wyroby garmażeryjne oraz jaja – zgodnie z obowiązującymi wymaganiami, świeże z bieżącej
produkcji. Warzywa, owoce, ziemniaki - świeże, pierwsza klasa jakości, produkty kierowane na
rynek bezpośrednio po zbiorze, jak i po odpowiednim czasie przechowywania w warunkach
zapewniających minimalne zmiany w wyglądzie i podstawowych parametrach opisujących ich
własności, odpowiednio zapakowane, transport do Zamawiającego musi zapewniać
pełnowartościowość produktów. Zamawiający odmówi przyjęcia warzyw, ziemniaków, owoców
porażonych mokrą bądź suchą zgnilizną, zapleśniałych, zgnitych, zaparzonych, zwiędniętych,
zafermentowanych, porażonych chorobami, z obcym zapachem, uszkodzonych mechanicznie
(w tym uszkodzenia powstałe w czasie transportu od Wykonawcy do Zamawiającego –
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zmarznięcia, zaparzenia, zwiędnięcia itp., będące wynikiem transportowania produktów w
nieodpowiednich warunkach), uszkodzonych przez szkodniki, z obecnością szkodników lub ich
pozostałości, łykowatych, miękkich, ze sparciałymi korzeniami. Mleko lub produkty mleczne
zgodnie z obowiązującymi wymaganiami, zawierające nie więcej niż 10 g cukrów w 100 g/ml
produktu gotowego do spożycia, bez dodatku substancji słodzących zdefiniowanych w
rozporządzeniu (WE) nr 1333/2008. Tłuszcze mleczne do smarowania (masło, olej) – wg
rozporządzenia (UE) nr 1308/2013. Olej – roślinny rafinowany o zawartości kwasów
jednonienasyconych powyżej 50% i zawartości kwasów wielonienasyconych poniżej 40%.
Wyroby mleczarskie, nabiał, ryby i mrożonki, pozostałe artykuły żywnościowe według ważnej
daty do spożycia w okresie zaplanowanego przez zgłaszającego zapotrzebowania na dostawę i
zużycie, w przypadku pozostałych artykułów żywnościowych ważność przydatności do spożycia
musi wynosić co najmniej 3 miesiące od daty dostawy. Pieczywo świeże z bieżącej produkcji, o
obniżonej zawartości soli zgodnie z obowiązującymi przepisami– maksymalnie 12 godzin od
momentu wypieku. Przyprawy – o jednolitym smaku charakterystycznym dla użytych
składników, bez obcych posmaków i zapachów, opakowane w torebki odpowiednio
oznakowane, czyste, bez oznak zawilgocenia, zapleśnienia, obecności szkodników, całe,
szczelne. Soki – bez dodatku cukru. Dostawa mięsa, drobiu i przetworów mięsnych powinna
odbywać się w zamkniętych opakowaniach lub pojemnikach plastikowych z pokrywami,
posiadającymi stosowne atesty, pojemnikach plombowanych lub metkowanych, czystych i
nieuszkodzonych. Produkty spożywcze powinny być dostarczane w oryginalnych,
nienaruszonych opakowaniach zawierających oznaczenia fabryczne tzn. rodzaj, nazwę wyrobu,
ilość, datę przydatności do spożycia, skład, nazwę i adres producenta oraz inne oznakowania
zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa żywnościowego. Wykonawca
zobowiązuje się do nieodpłatnego użyczenia skrzynek przy każdorazowej dostawie towaru do
stołówek na okres do następnej dostawy. Wykonawca dostarczający mrożonki zobowiązuje się
do użyczenia Zamawiającemu na czas realizacji zamówienia zamrażarki – dotyczy stołówki
Szkoły Podstawowej w Ośnie Lubuskim. Wykonawca dostarczy każdą zamówioną partię dostaw
w ilości, terminie i w godzinach ustalonych przez zgłaszającego zapotrzebowanie. Artykuły
żywnościowe dostarczane będą sukcesywnie na podstawie zamówienia złożonego telefonicznie
lub pisemnie przez zgłaszającego zapotrzebowanie. Wykonawca dostarczy zamówioną partię
dostaw każdorazowo w ustalonych godzinach: 1)Mięso wieprzowe, wołowe, drobiowe, podroby,
wędliny wieprzowe, wołowe, drobiowe – 6:00 – 6:30, 2) Warzywa, ziemniaki, owoce – 7:00 –
9:30, 3)Wyroby mleczarskie, nabiał – 7:00 – 8:00, 4)Pieczywo – 6:00 – 7:00, 5)Pozostałe
artykuły – 7:00 – 9:00. Dostawy artykułów żywnościowych dotyczące części I, II, III, IV, V
zamówienia wykonawcy mają obowiązek realizować codziennie od poniedziałku do piątku – wg
złożonego zapotrzebowania przez intendentów. Zamawiający zastrzega, iż maksymalne ilości
dostaw w zestawieniach rodzajowo – ilościowych zostały podane dla celów obliczenia ceny i
określenia maksymalnego pułapu wartości zobowiązania wobec dostawcy, natomiast dostawy
mogą objąć ilości mniejsze, zgodne z rzeczywistym zapotrzebowaniem. Zamawiający jest
obowiązany zapłacić kwotę wynikającą ze złożonych zamówień w trakcie trwania umowy.
4.5.3.) Główny kod CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

03000000-1 - Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne
15100000-9 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne
15200000-0 - Ryby przetworzone i konserwowane
15300000-1 - Owoce, warzywa i podobne produkty
15400000-2 - Oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne
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15500000-3 - Produkty mleczarskie
15600000-4 - Produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych
15800000-6 - Różne produkty spożywcze
15900000-7 - Napoje, tytoń i produkty podobne
4.5.5.) Wartość części: 21928,06 PLN
Część 6
4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część VI – wyroby garmażeryjne. Przedmiotem zamówienia jest „Sukcesywna dostawa
artykułów żywnościowych do stołówek placówek oświatowych na terenie Gminy Ośno Lubuskie
w 2022 roku” Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do
stołówek placówek oświatowych na terenie Gminy Ośno Lubuskie w okresie dwunastu kolejnych
miesięcy od 1 stycznia 2022r. z podziałem na 9 części: Część I – mięso wieprzowe, wołowe,
wędliny wołowe i wieprzowe, Część II - mięso drobiowe, podroby, wędliny drobiowe, Część III –
warzywa, ziemniaki, owoce, Część IV – wyroby mleczarskie, nabiał, Część V – pieczywo, Część
VI – wyroby garmażeryjne, Część VII – ryby i mrożonki, Część VIII – jaja, Część IX – pozostałe
artykuły żywnościowe. Artykuły żywnościowe wraz z podaniem maksymalnej wielkości
zapotrzebowania zostały opisane w zestawieniach rodzajowo-ilościowych, stanowiących
załączniki od 1A do 9A formularza ofertowego. Minimalna wielkość zapotrzebowania na artykuły
żywnościowe, zgodnie z art. 433 pkt. 4), została podana w załącznikach do umowy od 1B do 9B.
Artykuły żywnościowe powinny być dostarczane do stołówek Szkoły Podstawowej w Ośnie
Lubuskim, ul. Jeziorna 3 oraz Samorządowego Przedszkola Publicznego w Ośnie Lubuskim, ul.
3 Maja 20, sukcesywnie, w miarę zgłaszanych potrzeb, z wyłączeniem przerw działalności
stołówek związanych z organizacją roku szkolnego. Zapotrzebowanie będzie zgłaszane przez
intendentów placówek szkolnych lub osoby do tego upoważnione przez dyrektorów placówek.
Wykonawca dostarczy każdą zamówioną partię towarów na własny koszt, środkiem transportu
wymaganym dla rodzaju dostarczonych towarów żywnościowych, zgodnie z obowiązującymi
przepisami. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia towarów do magazynów
żywnościowych znajdujących się w placówkach oświatowych. Wykonawca ma obowiązek
przekazania dostarczonego do stołówek towaru w obecności intendenta lub upoważnionego do
przyjęcia towaru pracownika. Wykonawca dostarczy produkty spełniające wymagania, o których
mowa w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków
spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu
oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia
zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz.U. 2016 poz. 1154). Ponadto przedmiot
zamówienia, a także sposób jego przewozu i przechowywania powinien być zgodny z: rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013r.
ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia
Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (D. Urz. UE
L 347 z 20.12.2013, str. 671 z późn. zm.), - rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) nr 852/2004 w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str.
1 z późn. zm.), - rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia
25 października 2011r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności
(Dz. Urz. UE L 304 z 22.11.2011r. z późn. zm.), - ustawą z dnia 16 grudnia 2005r. o produktach
pochodzenia zwierzęcego (tekst jednolity – Dz.U. 2020 poz. 1753) oraz aktami wykonawczymi
wydanymi na podstawie tej ustawy; - ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej
artykułów rolno – spożywczych (tekst jednolity – Dz. U. 2021 poz. 630); - rozporządzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych
do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą
spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych
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jednostkach (Dz. U. 2016, poz. 1154); - innymi, wyżej nie wymienionymi przepisami prawa
dotyczącymi środków spożywczych (obowiązujące ustawy wraz z rozporządzeniami do nich
oraz dyrektywy i rozporządzenia UE). Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca jest
zobowiązany okazać w stosunku do każdego produktu odpowiedni certyfikat zgodności z Polską
Normą lub normami europejskimi. Wykonawca zobowiązuje się do zaopatrywania
Zamawiającego w produkty spożywcze w pierwszym gatunku, zróżnicowane smakowo,
rodzajowo. Mięso wieprzowe, wołowe, wędliny, mięso drobiowe, podroby, wędliny drobiowe,
wyroby garmażeryjne oraz jaja – zgodnie z obowiązującymi wymaganiami, świeże z bieżącej
produkcji. Warzywa, owoce, ziemniaki - świeże, pierwsza klasa jakości, produkty kierowane na
rynek bezpośrednio po zbiorze, jak i po odpowiednim czasie przechowywania w warunkach
zapewniających minimalne zmiany w wyglądzie i podstawowych parametrach opisujących ich
własności, odpowiednio zapakowane, transport do Zamawiającego musi zapewniać
pełnowartościowość produktów. Zamawiający odmówi przyjęcia warzyw, ziemniaków, owoców
porażonych mokrą bądź suchą zgnilizną, zapleśniałych, zgnitych, zaparzonych, zwiędniętych,
zafermentowanych, porażonych chorobami, z obcym zapachem, uszkodzonych mechanicznie
(w tym uszkodzenia powstałe w czasie transportu od Wykonawcy do Zamawiającego –
zmarznięcia, zaparzenia, zwiędnięcia itp., będące wynikiem transportowania produktów w
nieodpowiednich warunkach), uszkodzonych przez szkodniki, z obecnością szkodników lub ich
pozostałości, łykowatych, miękkich, ze sparciałymi korzeniami. Mleko lub produkty mleczne
zgodnie z obowiązującymi wymaganiami, zawierające nie więcej niż 10 g cukrów w 100 g/ml
produktu gotowego do spożycia, bez dodatku substancji słodzących zdefiniowanych w
rozporządzeniu (WE) nr 1333/2008. Tłuszcze mleczne do smarowania (masło, olej) – wg
rozporządzenia (UE) nr 1308/2013. Olej – roślinny rafinowany o zawartości kwasów
jednonienasyconych powyżej 50% i zawartości kwasów wielonienasyconych poniżej 40%.
Wyroby mleczarskie, nabiał, ryby i mrożonki, pozostałe artykuły żywnościowe według ważnej
daty do spożycia w okresie zaplanowanego przez zgłaszającego zapotrzebowania na dostawę i
zużycie, w przypadku pozostałych artykułów żywnościowych ważność przydatności do spożycia
musi wynosić co najmniej 3 miesiące od daty dostawy. Pieczywo świeże z bieżącej produkcji, o
obniżonej zawartości soli zgodnie z obowiązującymi przepisami– maksymalnie 12 godzin od
momentu wypieku. Przyprawy – o jednolitym smaku charakterystycznym dla użytych
składników, bez obcych posmaków i zapachów, opakowane w torebki odpowiednio
oznakowane, czyste, bez oznak zawilgocenia, zapleśnienia, obecności szkodników, całe,
szczelne. Soki – bez dodatku cukru. Dostawa mięsa, drobiu i przetworów mięsnych powinna
odbywać się w zamkniętych opakowaniach lub pojemnikach plastikowych z pokrywami,
posiadającymi stosowne atesty, pojemnikach plombowanych lub metkowanych, czystych i
nieuszkodzonych. Produkty spożywcze powinny być dostarczane w oryginalnych,
nienaruszonych opakowaniach zawierających oznaczenia fabryczne tzn. rodzaj, nazwę wyrobu,
ilość, datę przydatności do spożycia, skład, nazwę i adres producenta oraz inne oznakowania
zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa żywnościowego. Wykonawca
zobowiązuje się do nieodpłatnego użyczenia skrzynek przy każdorazowej dostawie towaru do
stołówek na okres do następnej dostawy. Wykonawca dostarczający mrożonki zobowiązuje się
do użyczenia Zamawiającemu na czas realizacji zamówienia zamrażarki – dotyczy stołówki
Szkoły Podstawowej w Ośnie Lubuskim. Wykonawca dostarczy każdą zamówioną partię dostaw
w ilości, terminie i w godzinach ustalonych przez zgłaszającego zapotrzebowanie. Artykuły
żywnościowe dostarczane będą sukcesywnie na podstawie zamówienia złożonego telefonicznie
lub pisemnie przez zgłaszającego zapotrzebowanie. Wykonawca dostarczy zamówioną partię
dostaw każdorazowo w ustalonych godzinach: 1)Mięso wieprzowe, wołowe, drobiowe, podroby,
wędliny wieprzowe, wołowe, drobiowe – 6:00 – 6:30, 2) Warzywa, ziemniaki, owoce – 7:00 –
9:30, 3)Wyroby mleczarskie, nabiał – 7:00 – 8:00, 4)Pieczywo – 6:00 – 7:00, 5)Pozostałe
artykuły – 7:00 – 9:00. Dostawy artykułów żywnościowych dotyczące części I, II, III, IV, V
zamówienia wykonawcy mają obowiązek realizować codziennie od poniedziałku do piątku – wg
złożonego zapotrzebowania przez intendentów. Zamawiający zastrzega, iż maksymalne ilości
dostaw w zestawieniach rodzajowo – ilościowych zostały podane dla celów obliczenia ceny i
określenia maksymalnego pułapu wartości zobowiązania wobec dostawcy, natomiast dostawy
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mogą objąć ilości mniejsze, zgodne z rzeczywistym zapotrzebowaniem. Zamawiający jest
obowiązany zapłacić kwotę wynikającą ze złożonych zamówień w trakcie trwania umowy.
4.5.3.) Główny kod CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

03000000-1 - Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne
15100000-9 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne
15200000-0 - Ryby przetworzone i konserwowane
15300000-1 - Owoce, warzywa i podobne produkty
15400000-2 - Oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne
15500000-3 - Produkty mleczarskie
15600000-4 - Produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych
15800000-6 - Różne produkty spożywcze
15900000-7 - Napoje, tytoń i produkty podobne
4.5.5.) Wartość części: 50106,00 PLN
Część 7
4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część VII – ryby i mrożonki. Przedmiotem zamówienia jest „Sukcesywna dostawa artykułów
żywnościowych do stołówek placówek oświatowych na terenie Gminy Ośno Lubuskie w 2022
roku” Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do
stołówek placówek oświatowych na terenie Gminy Ośno Lubuskie w okresie dwunastu kolejnych
miesięcy od 1 stycznia 2022r. z podziałem na 9 części: Część I – mięso wieprzowe, wołowe,
wędliny wołowe i wieprzowe, Część II - mięso drobiowe, podroby, wędliny drobiowe, Część III –
warzywa, ziemniaki, owoce, Część IV – wyroby mleczarskie, nabiał, Część V – pieczywo, Część
VI – wyroby garmażeryjne, Część VII – ryby i mrożonki, Część VIII – jaja, Część IX – pozostałe
artykuły żywnościowe. Artykuły żywnościowe wraz z podaniem maksymalnej wielkości
zapotrzebowania zostały opisane w zestawieniach rodzajowo-ilościowych, stanowiących
załączniki od 1A do 9A formularza ofertowego. Minimalna wielkość zapotrzebowania na artykuły
żywnościowe, zgodnie z art. 433 pkt. 4), została podana w załącznikach do umowy od 1B do 9B.
Artykuły żywnościowe powinny być dostarczane do stołówek Szkoły Podstawowej w Ośnie
Lubuskim, ul. Jeziorna 3 oraz Samorządowego Przedszkola Publicznego w Ośnie Lubuskim, ul.
3 Maja 20, sukcesywnie, w miarę zgłaszanych potrzeb, z wyłączeniem przerw działalności
stołówek związanych z organizacją roku szkolnego. Zapotrzebowanie będzie zgłaszane przez
intendentów placówek szkolnych lub osoby do tego upoważnione przez dyrektorów placówek.
Wykonawca dostarczy każdą zamówioną partię towarów na własny koszt, środkiem transportu
wymaganym dla rodzaju dostarczonych towarów żywnościowych, zgodnie z obowiązującymi
przepisami. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia towarów do magazynów
żywnościowych znajdujących się w placówkach oświatowych. Wykonawca ma obowiązek
przekazania dostarczonego do stołówek towaru w obecności intendenta lub upoważnionego do
przyjęcia towaru pracownika. Wykonawca dostarczy produkty spełniające wymagania, o których
mowa w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków
spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu
oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia
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zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz.U. 2016 poz. 1154). Ponadto przedmiot
zamówienia, a także sposób jego przewozu i przechowywania powinien być zgodny z: rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013r.
ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia
Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (D. Urz. UE
L 347 z 20.12.2013, str. 671 z późn. zm.), - rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) nr 852/2004 w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str.
1 z późn. zm.), - rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia
25 października 2011r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności
(Dz. Urz. UE L 304 z 22.11.2011r. z późn. zm.), - ustawą z dnia 16 grudnia 2005r. o produktach
pochodzenia zwierzęcego (tekst jednolity – Dz.U. 2020 poz. 1753) oraz aktami wykonawczymi
wydanymi na podstawie tej ustawy; - ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej
artykułów rolno – spożywczych (tekst jednolity – Dz. U. 2021 poz. 630); - rozporządzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych
do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą
spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych
jednostkach (Dz. U. 2016, poz. 1154); - innymi, wyżej nie wymienionymi przepisami prawa
dotyczącymi środków spożywczych (obowiązujące ustawy wraz z rozporządzeniami do nich
oraz dyrektywy i rozporządzenia UE). Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca jest
zobowiązany okazać w stosunku do każdego produktu odpowiedni certyfikat zgodności z Polską
Normą lub normami europejskimi. Wykonawca zobowiązuje się do zaopatrywania
Zamawiającego w produkty spożywcze w pierwszym gatunku, zróżnicowane smakowo,
rodzajowo. Mięso wieprzowe, wołowe, wędliny, mięso drobiowe, podroby, wędliny drobiowe,
wyroby garmażeryjne oraz jaja – zgodnie z obowiązującymi wymaganiami, świeże z bieżącej
produkcji. Warzywa, owoce, ziemniaki - świeże, pierwsza klasa jakości, produkty kierowane na
rynek bezpośrednio po zbiorze, jak i po odpowiednim czasie przechowywania w warunkach
zapewniających minimalne zmiany w wyglądzie i podstawowych parametrach opisujących ich
własności, odpowiednio zapakowane, transport do Zamawiającego musi zapewniać
pełnowartościowość produktów. Zamawiający odmówi przyjęcia warzyw, ziemniaków, owoców
porażonych mokrą bądź suchą zgnilizną, zapleśniałych, zgnitych, zaparzonych, zwiędniętych,
zafermentowanych, porażonych chorobami, z obcym zapachem, uszkodzonych mechanicznie
(w tym uszkodzenia powstałe w czasie transportu od Wykonawcy do Zamawiającego –
zmarznięcia, zaparzenia, zwiędnięcia itp., będące wynikiem transportowania produktów w
nieodpowiednich warunkach), uszkodzonych przez szkodniki, z obecnością szkodników lub ich
pozostałości, łykowatych, miękkich, ze sparciałymi korzeniami. Mleko lub produkty mleczne
zgodnie z obowiązującymi wymaganiami, zawierające nie więcej niż 10 g cukrów w 100 g/ml
produktu gotowego do spożycia, bez dodatku substancji słodzących zdefiniowanych w
rozporządzeniu (WE) nr 1333/2008. Tłuszcze mleczne do smarowania (masło, olej) – wg
rozporządzenia (UE) nr 1308/2013. Olej – roślinny rafinowany o zawartości kwasów
jednonienasyconych powyżej 50% i zawartości kwasów wielonienasyconych poniżej 40%.
Wyroby mleczarskie, nabiał, ryby i mrożonki, pozostałe artykuły żywnościowe według ważnej
daty do spożycia w okresie zaplanowanego przez zgłaszającego zapotrzebowania na dostawę i
zużycie, w przypadku pozostałych artykułów żywnościowych ważność przydatności do spożycia
musi wynosić co najmniej 3 miesiące od daty dostawy. Pieczywo świeże z bieżącej produkcji, o
obniżonej zawartości soli zgodnie z obowiązującymi przepisami– maksymalnie 12 godzin od
momentu wypieku. Przyprawy – o jednolitym smaku charakterystycznym dla użytych
składników, bez obcych posmaków i zapachów, opakowane w torebki odpowiednio
oznakowane, czyste, bez oznak zawilgocenia, zapleśnienia, obecności szkodników, całe,
szczelne. Soki – bez dodatku cukru. Dostawa mięsa, drobiu i przetworów mięsnych powinna
odbywać się w zamkniętych opakowaniach lub pojemnikach plastikowych z pokrywami,
posiadającymi stosowne atesty, pojemnikach plombowanych lub metkowanych, czystych i
nieuszkodzonych. Produkty spożywcze powinny być dostarczane w oryginalnych,
nienaruszonych opakowaniach zawierających oznaczenia fabryczne tzn. rodzaj, nazwę wyrobu,
ilość, datę przydatności do spożycia, skład, nazwę i adres producenta oraz inne oznakowania
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zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa żywnościowego. Wykonawca
zobowiązuje się do nieodpłatnego użyczenia skrzynek przy każdorazowej dostawie towaru do
stołówek na okres do następnej dostawy. Wykonawca dostarczający mrożonki zobowiązuje się
do użyczenia Zamawiającemu na czas realizacji zamówienia zamrażarki – dotyczy stołówki
Szkoły Podstawowej w Ośnie Lubuskim. Wykonawca dostarczy każdą zamówioną partię dostaw
w ilości, terminie i w godzinach ustalonych przez zgłaszającego zapotrzebowanie. Artykuły
żywnościowe dostarczane będą sukcesywnie na podstawie zamówienia złożonego telefonicznie
lub pisemnie przez zgłaszającego zapotrzebowanie. Wykonawca dostarczy zamówioną partię
dostaw każdorazowo w ustalonych godzinach: 1)Mięso wieprzowe, wołowe, drobiowe, podroby,
wędliny wieprzowe, wołowe, drobiowe – 6:00 – 6:30, 2) Warzywa, ziemniaki, owoce – 7:00 –
9:30, 3)Wyroby mleczarskie, nabiał – 7:00 – 8:00, 4)Pieczywo – 6:00 – 7:00, 5)Pozostałe
artykuły – 7:00 – 9:00. Dostawy artykułów żywnościowych dotyczące części I, II, III, IV, V
zamówienia wykonawcy mają obowiązek realizować codziennie od poniedziałku do piątku – wg
złożonego zapotrzebowania przez intendentów. Zamawiający zastrzega, iż maksymalne ilości
dostaw w zestawieniach rodzajowo – ilościowych zostały podane dla celów obliczenia ceny i
określenia maksymalnego pułapu wartości zobowiązania wobec dostawcy, natomiast dostawy
mogą objąć ilości mniejsze, zgodne z rzeczywistym zapotrzebowaniem. Zamawiający jest
obowiązany zapłacić kwotę wynikającą ze złożonych zamówień w trakcie trwania umowy.
4.5.3.) Główny kod CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

03000000-1 - Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne
15100000-9 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne
15200000-0 - Ryby przetworzone i konserwowane
15300000-1 - Owoce, warzywa i podobne produkty
15400000-2 - Oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne
15500000-3 - Produkty mleczarskie
15600000-4 - Produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych
15800000-6 - Różne produkty spożywcze
15900000-7 - Napoje, tytoń i produkty podobne
4.5.5.) Wartość części: 78860,46 PLN
Część 8
4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część VIII – jaja. Przedmiotem zamówienia jest „Sukcesywna dostawa artykułów
żywnościowych do stołówek placówek oświatowych na terenie Gminy Ośno Lubuskie w 2022
roku” Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do
stołówek placówek oświatowych na terenie Gminy Ośno Lubuskie w okresie dwunastu kolejnych
miesięcy od 1 stycznia 2022r. z podziałem na 9 części: Część I – mięso wieprzowe, wołowe,
wędliny wołowe i wieprzowe, Część II - mięso drobiowe, podroby, wędliny drobiowe, Część III –
warzywa, ziemniaki, owoce, Część IV – wyroby mleczarskie, nabiał, Część V – pieczywo, Część
VI – wyroby garmażeryjne, Część VII – ryby i mrożonki, Część VIII – jaja, Część IX – pozostałe
artykuły żywnościowe. Artykuły żywnościowe wraz z podaniem maksymalnej wielkości
zapotrzebowania zostały opisane w zestawieniach rodzajowo-ilościowych, stanowiących
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załączniki od 1A do 9A formularza ofertowego. Minimalna wielkość zapotrzebowania na artykuły
żywnościowe, zgodnie z art. 433 pkt. 4), została podana w załącznikach do umowy od 1B do 9B.
Artykuły żywnościowe powinny być dostarczane do stołówek Szkoły Podstawowej w Ośnie
Lubuskim, ul. Jeziorna 3 oraz Samorządowego Przedszkola Publicznego w Ośnie Lubuskim, ul.
3 Maja 20, sukcesywnie, w miarę zgłaszanych potrzeb, z wyłączeniem przerw działalności
stołówek związanych z organizacją roku szkolnego. Zapotrzebowanie będzie zgłaszane przez
intendentów placówek szkolnych lub osoby do tego upoważnione przez dyrektorów placówek.
Wykonawca dostarczy każdą zamówioną partię towarów na własny koszt, środkiem transportu
wymaganym dla rodzaju dostarczonych towarów żywnościowych, zgodnie z obowiązującymi
przepisami. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia towarów do magazynów
żywnościowych znajdujących się w placówkach oświatowych. Wykonawca ma obowiązek
przekazania dostarczonego do stołówek towaru w obecności intendenta lub upoważnionego do
przyjęcia towaru pracownika. Wykonawca dostarczy produkty spełniające wymagania, o których
mowa w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków
spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu
oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia
zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz.U. 2016 poz. 1154). Ponadto przedmiot
zamówienia, a także sposób jego przewozu i przechowywania powinien być zgodny z: rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013r.
ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia
Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (D. Urz. UE
L 347 z 20.12.2013, str. 671 z późn. zm.), - rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) nr 852/2004 w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str.
1 z późn. zm.), - rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia
25 października 2011r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności
(Dz. Urz. UE L 304 z 22.11.2011r. z późn. zm.), - ustawą z dnia 16 grudnia 2005r. o produktach
pochodzenia zwierzęcego (tekst jednolity – Dz.U. 2020 poz. 1753) oraz aktami wykonawczymi
wydanymi na podstawie tej ustawy; - ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej
artykułów rolno – spożywczych (tekst jednolity – Dz. U. 2021 poz. 630); - rozporządzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych
do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą
spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych
jednostkach (Dz. U. 2016, poz. 1154); - innymi, wyżej nie wymienionymi przepisami prawa
dotyczącymi środków spożywczych (obowiązujące ustawy wraz z rozporządzeniami do nich
oraz dyrektywy i rozporządzenia UE). Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca jest
zobowiązany okazać w stosunku do każdego produktu odpowiedni certyfikat zgodności z Polską
Normą lub normami europejskimi. Wykonawca zobowiązuje się do zaopatrywania
Zamawiającego w produkty spożywcze w pierwszym gatunku, zróżnicowane smakowo,
rodzajowo. Mięso wieprzowe, wołowe, wędliny, mięso drobiowe, podroby, wędliny drobiowe,
wyroby garmażeryjne oraz jaja – zgodnie z obowiązującymi wymaganiami, świeże z bieżącej
produkcji. Warzywa, owoce, ziemniaki - świeże, pierwsza klasa jakości, produkty kierowane na
rynek bezpośrednio po zbiorze, jak i po odpowiednim czasie przechowywania w warunkach
zapewniających minimalne zmiany w wyglądzie i podstawowych parametrach opisujących ich
własności, odpowiednio zapakowane, transport do Zamawiającego musi zapewniać
pełnowartościowość produktów. Zamawiający odmówi przyjęcia warzyw, ziemniaków, owoców
porażonych mokrą bądź suchą zgnilizną, zapleśniałych, zgnitych, zaparzonych, zwiędniętych,
zafermentowanych, porażonych chorobami, z obcym zapachem, uszkodzonych mechanicznie
(w tym uszkodzenia powstałe w czasie transportu od Wykonawcy do Zamawiającego –
zmarznięcia, zaparzenia, zwiędnięcia itp., będące wynikiem transportowania produktów w
nieodpowiednich warunkach), uszkodzonych przez szkodniki, z obecnością szkodników lub ich
pozostałości, łykowatych, miękkich, ze sparciałymi korzeniami. Mleko lub produkty mleczne
zgodnie z obowiązującymi wymaganiami, zawierające nie więcej niż 10 g cukrów w 100 g/ml
produktu gotowego do spożycia, bez dodatku substancji słodzących zdefiniowanych w
rozporządzeniu (WE) nr 1333/2008. Tłuszcze mleczne do smarowania (masło, olej) – wg
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rozporządzenia (UE) nr 1308/2013. Olej – roślinny rafinowany o zawartości kwasów
jednonienasyconych powyżej 50% i zawartości kwasów wielonienasyconych poniżej 40%.
Wyroby mleczarskie, nabiał, ryby i mrożonki, pozostałe artykuły żywnościowe według ważnej
daty do spożycia w okresie zaplanowanego przez zgłaszającego zapotrzebowania na dostawę i
zużycie, w przypadku pozostałych artykułów żywnościowych ważność przydatności do spożycia
musi wynosić co najmniej 3 miesiące od daty dostawy. Pieczywo świeże z bieżącej produkcji, o
obniżonej zawartości soli zgodnie z obowiązującymi przepisami– maksymalnie 12 godzin od
momentu wypieku. Przyprawy – o jednolitym smaku charakterystycznym dla użytych
składników, bez obcych posmaków i zapachów, opakowane w torebki odpowiednio
oznakowane, czyste, bez oznak zawilgocenia, zapleśnienia, obecności szkodników, całe,
szczelne. Soki – bez dodatku cukru. Dostawa mięsa, drobiu i przetworów mięsnych powinna
odbywać się w zamkniętych opakowaniach lub pojemnikach plastikowych z pokrywami,
posiadającymi stosowne atesty, pojemnikach plombowanych lub metkowanych, czystych i
nieuszkodzonych. Produkty spożywcze powinny być dostarczane w oryginalnych,
nienaruszonych opakowaniach zawierających oznaczenia fabryczne tzn. rodzaj, nazwę wyrobu,
ilość, datę przydatności do spożycia, skład, nazwę i adres producenta oraz inne oznakowania
zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa żywnościowego. Wykonawca
zobowiązuje się do nieodpłatnego użyczenia skrzynek przy każdorazowej dostawie towaru do
stołówek na okres do następnej dostawy. Wykonawca dostarczający mrożonki zobowiązuje się
do użyczenia Zamawiającemu na czas realizacji zamówienia zamrażarki – dotyczy stołówki
Szkoły Podstawowej w Ośnie Lubuskim. Wykonawca dostarczy każdą zamówioną partię dostaw
w ilości, terminie i w godzinach ustalonych przez zgłaszającego zapotrzebowanie. Artykuły
żywnościowe dostarczane będą sukcesywnie na podstawie zamówienia złożonego telefonicznie
lub pisemnie przez zgłaszającego zapotrzebowanie. Wykonawca dostarczy zamówioną partię
dostaw każdorazowo w ustalonych godzinach: 1)Mięso wieprzowe, wołowe, drobiowe, podroby,
wędliny wieprzowe, wołowe, drobiowe – 6:00 – 6:30, 2) Warzywa, ziemniaki, owoce – 7:00 –
9:30, 3)Wyroby mleczarskie, nabiał – 7:00 – 8:00, 4)Pieczywo – 6:00 – 7:00, 5)Pozostałe
artykuły – 7:00 – 9:00. Dostawy artykułów żywnościowych dotyczące części I, II, III, IV, V
zamówienia wykonawcy mają obowiązek realizować codziennie od poniedziałku do piątku – wg
złożonego zapotrzebowania przez intendentów. Zamawiający zastrzega, iż maksymalne ilości
dostaw w zestawieniach rodzajowo – ilościowych zostały podane dla celów obliczenia ceny i
określenia maksymalnego pułapu wartości zobowiązania wobec dostawcy, natomiast dostawy
mogą objąć ilości mniejsze, zgodne z rzeczywistym zapotrzebowaniem. Zamawiający jest
obowiązany zapłacić kwotę wynikającą ze złożonych zamówień w trakcie trwania umowy.
4.5.3.) Główny kod CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

03000000-1 - Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne
15100000-9 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne
15200000-0 - Ryby przetworzone i konserwowane
15300000-1 - Owoce, warzywa i podobne produkty
15400000-2 - Oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne
15500000-3 - Produkty mleczarskie
15600000-4 - Produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych
15800000-6 - Różne produkty spożywcze
15900000-7 - Napoje, tytoń i produkty podobne
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4.5.5.) Wartość części: 1963,50 PLN
Część 9
4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część IX – pozostałe artykuły żywnościowe. Przedmiotem zamówienia jest „Sukcesywna
dostawa artykułów żywnościowych do stołówek placówek oświatowych na terenie Gminy Ośno
Lubuskie w 2022 roku” Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów
żywnościowych do stołówek placówek oświatowych na terenie Gminy Ośno Lubuskie w okresie
dwunastu kolejnych miesięcy od 1 stycznia 2022r. z podziałem na 9 części: Część I – mięso
wieprzowe, wołowe, wędliny wołowe i wieprzowe, Część II - mięso drobiowe, podroby, wędliny
drobiowe, Część III – warzywa, ziemniaki, owoce, Część IV – wyroby mleczarskie, nabiał, Część
V – pieczywo, Część VI – wyroby garmażeryjne, Część VII – ryby i mrożonki, Część VIII – jaja,
Część IX – pozostałe artykuły żywnościowe. Artykuły żywnościowe wraz z podaniem
maksymalnej wielkości zapotrzebowania zostały opisane w zestawieniach rodzajowoilościowych, stanowiących załączniki od 1A do 9A formularza ofertowego. Minimalna wielkość
zapotrzebowania na artykuły żywnościowe, zgodnie z art. 433 pkt. 4), została podana w
załącznikach do umowy od 1B do 9B. Artykuły żywnościowe powinny być dostarczane do
stołówek Szkoły Podstawowej w Ośnie Lubuskim, ul. Jeziorna 3 oraz Samorządowego
Przedszkola Publicznego w Ośnie Lubuskim, ul. 3 Maja 20, sukcesywnie, w miarę zgłaszanych
potrzeb, z wyłączeniem przerw działalności stołówek związanych z organizacją roku szkolnego.
Zapotrzebowanie będzie zgłaszane przez intendentów placówek szkolnych lub osoby do tego
upoważnione przez dyrektorów placówek. Wykonawca dostarczy każdą zamówioną partię
towarów na własny koszt, środkiem transportu wymaganym dla rodzaju dostarczonych towarów
żywnościowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca zobowiązany jest do
wniesienia towarów do magazynów żywnościowych znajdujących się w placówkach
oświatowych. Wykonawca ma obowiązek przekazania dostarczonego do stołówek towaru w
obecności intendenta lub upoważnionego do przyjęcia towaru pracownika. Wykonawca
dostarczy produkty spełniające wymagania, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia
z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży
dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać
środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych
jednostkach (Dz.U. 2016 poz. 1154). Ponadto przedmiot zamówienia, a także sposób jego
przewozu i przechowywania powinien być zgodny z: - rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013r. ustanawiające wspólną
organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72,
(EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (D. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str.
671 z późn. zm.), - rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 852/2004 w
sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 1 z późn. zm.), rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października
2011r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności (Dz. Urz. UE L 304
z 22.11.2011r. z późn. zm.), - ustawą z dnia 16 grudnia 2005r. o produktach pochodzenia
zwierzęcego (tekst jednolity – Dz.U. 2020 poz. 1753) oraz aktami wykonawczymi wydanymi na
podstawie tej ustawy; - ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno –
spożywczych (tekst jednolity – Dz. U. 2021 poz. 630); - rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia
26 lipca 2016r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i
młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki
spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach
(Dz. U. 2016, poz. 1154); - innymi, wyżej nie wymienionymi przepisami prawa dotyczącymi
środków spożywczych (obowiązujące ustawy wraz z rozporządzeniami do nich oraz dyrektywy i
rozporządzenia UE). Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany okazać w
stosunku do każdego produktu odpowiedni certyfikat zgodności z Polską Normą lub normami
europejskimi. Wykonawca zobowiązuje się do zaopatrywania Zamawiającego w produkty
spożywcze w pierwszym gatunku, zróżnicowane smakowo, rodzajowo. Mięso wieprzowe,
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wołowe, wędliny, mięso drobiowe, podroby, wędliny drobiowe, wyroby garmażeryjne oraz jaja –
zgodnie z obowiązującymi wymaganiami, świeże z bieżącej produkcji. Warzywa, owoce,
ziemniaki - świeże, pierwsza klasa jakości, produkty kierowane na rynek bezpośrednio po
zbiorze, jak i po odpowiednim czasie przechowywania w warunkach zapewniających minimalne
zmiany w wyglądzie i podstawowych parametrach opisujących ich własności, odpowiednio
zapakowane, transport do Zamawiającego musi zapewniać pełnowartościowość produktów.
Zamawiający odmówi przyjęcia warzyw, ziemniaków, owoców porażonych mokrą bądź suchą
zgnilizną, zapleśniałych, zgnitych, zaparzonych, zwiędniętych, zafermentowanych, porażonych
chorobami, z obcym zapachem, uszkodzonych mechanicznie (w tym uszkodzenia powstałe w
czasie transportu od Wykonawcy do Zamawiającego – zmarznięcia, zaparzenia, zwiędnięcia itp.,
będące wynikiem transportowania produktów w nieodpowiednich warunkach), uszkodzonych
przez szkodniki, z obecnością szkodników lub ich pozostałości, łykowatych, miękkich, ze
sparciałymi korzeniami. Mleko lub produkty mleczne zgodnie z obowiązującymi wymaganiami,
zawierające nie więcej niż 10 g cukrów w 100 g/ml produktu gotowego do spożycia, bez dodatku
substancji słodzących zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE) nr 1333/2008. Tłuszcze mleczne
do smarowania (masło, olej) – wg rozporządzenia (UE) nr 1308/2013. Olej – roślinny rafinowany
o zawartości kwasów jednonienasyconych powyżej 50% i zawartości kwasów
wielonienasyconych poniżej 40%. Wyroby mleczarskie, nabiał, ryby i mrożonki, pozostałe
artykuły żywnościowe według ważnej daty do spożycia w okresie zaplanowanego przez
zgłaszającego zapotrzebowania na dostawę i zużycie, w przypadku pozostałych artykułów
żywnościowych ważność przydatności do spożycia musi wynosić co najmniej 3 miesiące od daty
dostawy. Pieczywo świeże z bieżącej produkcji, o obniżonej zawartości soli zgodnie z
obowiązującymi przepisami– maksymalnie 12 godzin od momentu wypieku. Przyprawy – o
jednolitym smaku charakterystycznym dla użytych składników, bez obcych posmaków i
zapachów, opakowane w torebki odpowiednio oznakowane, czyste, bez oznak zawilgocenia,
zapleśnienia, obecności szkodników, całe, szczelne. Soki – bez dodatku cukru. Dostawa mięsa,
drobiu i przetworów mięsnych powinna odbywać się w zamkniętych opakowaniach lub
pojemnikach plastikowych z pokrywami, posiadającymi stosowne atesty, pojemnikach
plombowanych lub metkowanych, czystych i nieuszkodzonych. Produkty spożywcze powinny
być dostarczane w oryginalnych, nienaruszonych opakowaniach zawierających oznaczenia
fabryczne tzn. rodzaj, nazwę wyrobu, ilość, datę przydatności do spożycia, skład, nazwę i adres
producenta oraz inne oznakowania zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa
żywnościowego. Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego użyczenia skrzynek przy
każdorazowej dostawie towaru do stołówek na okres do następnej dostawy. Wykonawca
dostarczający mrożonki zobowiązuje się do użyczenia Zamawiającemu na czas realizacji
zamówienia zamrażarki – dotyczy stołówki Szkoły Podstawowej w Ośnie Lubuskim. Wykonawca
dostarczy każdą zamówioną partię dostaw w ilości, terminie i w godzinach ustalonych przez
zgłaszającego zapotrzebowanie. Artykuły żywnościowe dostarczane będą sukcesywnie na
podstawie zamówienia złożonego telefonicznie lub pisemnie przez zgłaszającego
zapotrzebowanie. Wykonawca dostarczy zamówioną partię dostaw każdorazowo w ustalonych
godzinach: 1)Mięso wieprzowe, wołowe, drobiowe, podroby, wędliny wieprzowe, wołowe,
drobiowe – 6:00 – 6:30, 2) Warzywa, ziemniaki, owoce – 7:00 – 9:30, 3)Wyroby mleczarskie,
nabiał – 7:00 – 8:00, 4)Pieczywo – 6:00 – 7:00, 5)Pozostałe artykuły – 7:00 – 9:00. Dostawy
artykułów żywnościowych dotyczące części I, II, III, IV, V zamówienia wykonawcy mają
obowiązek realizować codziennie od poniedziałku do piątku – wg złożonego zapotrzebowania
przez intendentów. Zamawiający zastrzega, iż maksymalne ilości dostaw w zestawieniach
rodzajowo – ilościowych zostały podane dla celów obliczenia ceny i określenia maksymalnego
pułapu wartości zobowiązania wobec dostawcy, natomiast dostawy mogą objąć ilości mniejsze,
zgodne z rzeczywistym zapotrzebowaniem. Zamawiający jest obowiązany zapłacić kwotę
wynikającą ze złożonych zamówień w trakcie trwania umowy.
4.5.3.) Główny kod CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
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03000000-1 - Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne
15100000-9 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne
15200000-0 - Ryby przetworzone i konserwowane
15300000-1 - Owoce, warzywa i podobne produkty
15400000-2 - Oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne
15500000-3 - Produkty mleczarskie
15600000-4 - Produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych
15800000-6 - Różne produkty spożywcze
15900000-7 - Napoje, tytoń i produkty podobne
4.5.5.) Wartość części: 42450,50 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA
Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)
5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)
6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2
6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2
6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 109436,25 PLN
6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 140973,02 PLN
6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 109436,25 PLN
6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)
7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie
zamówienia: Nie
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Wykonawca
7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakład Przetwórstwa Mięsnego
Krzysztof Sobieraj
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5980002044
7.3.3) Ulica: Ogrodowa 15e
7.3.4) Miejscowość: Krzeszyce
7.3.5) Kod pocztowy: 66-435
7.3.6.) Województwo: lubuskie
7.3.7.) Kraj: Polska
7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)
8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-11-30
8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 109436,25 PLN
8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)
5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)
6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2
6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2
6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 40047,00 PLN
6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 51742,95 PLN
6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 40047,00 PLN
6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
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6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)
7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie
zamówienia: Nie
Wykonawca
7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakład Przetwórstwa Mięsnego
Krzysztof Sobieraj
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5980002044
7.3.3) Ulica: Ogrodowa 15e
7.3.4) Miejscowość: Krzeszyce
7.3.5) Kod pocztowy: 66-435
7.3.6.) Województwo: lubuskie
7.3.7.) Kraj: Polska
7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)
8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-11-30
8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 40047,00 PLN
8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)
5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)
6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1
6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1
6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
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6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 162549,45 PLN
6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 162549,45 PLN
6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 162549,45 PLN
6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)
7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie
zamówienia: Nie
Wykonawca
7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Handel Hurtowy Dariusz
Łukasiewicz
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5991983235
7.3.3) Ulica: Myśliborska 1a
7.3.4) Miejscowość: Baczyna
7.3.5) Kod pocztowy: 66-432
7.3.6.) Województwo: lubuskie
7.3.7.) Kraj: Polska
7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)
8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-30
8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 162549,45 PLN
8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)
5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)
6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2
6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2
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6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 33716,82 PLN
6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 33924,87 PLN
6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 33924,87 PLN
6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)
7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie
zamówienia: Nie
Wykonawca
7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: EDAM Edward Gromiak
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5990013003
7.3.3) Ulica: Cicha 8c
7.3.4) Miejscowość: Gorzów Wlkp.
7.3.5) Kod pocztowy: 66-400
7.3.6.) Województwo: lubuskie
7.3.7.) Kraj: Polska
7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)
8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-14
8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 33924,87 PLN
8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)
5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem
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5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy
5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

w postępowaniu dotyczącym części V nie została złożona żadna oferta
Część 6

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)
5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 6)
6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1
6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1
6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 50662,50 PLN
6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 50662,50 PLN
6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 50662,50 PLN
6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 6)
7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie
zamówienia: Nie
Wykonawca
7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakład Przetwórstwa Mięsnego
Krzysztof Sobieraj
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5980002044
7.3.3) Ulica: Ogrodowa 15e
7.3.4) Miejscowość: Krzeszyce
7.3.5) Kod pocztowy: 66-435
7.3.6.) Województwo: lubuskie
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7.3.7.) Kraj: Polska
7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 6)
8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-11-30
8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 50662,50 PLN
8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
Część 7

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 7)
5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 7)
6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1
6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0
6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 80715,19 PLN
6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 80715,19 PLN
6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 80715,19 PLN
6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 7)
7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie
zamówienia: Nie
Wykonawca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: REN Sp. z o.o.
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9481998168
7.3.3) Ulica: Tartaczna 3
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7.3.4) Miejscowość: Radom
7.3.5) Kod pocztowy: 26-600
7.3.6.) Województwo: mazowieckie
7.3.7.) Kraj: Polska
7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 7)
8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-11-30
8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 80715,19 PLN
8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
Część 8

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 8)
5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 8)
6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2
6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2
6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2425,50 PLN
6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2598,75 PLN
6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2425,50 PLN
6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 8)
7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie
zamówienia: Nie
Wykonawca
7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca
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7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: EDAM Edward Gromiak
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5990013003
7.3.3) Ulica: Cicha 8c
7.3.4) Miejscowość: Gorzów Wlkp.
7.3.5) Kod pocztowy: 66-400
7.3.6.) Województwo: lubuskie
7.3.7.) Kraj: Polska
7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 8)
8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-11-30
8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2425,50 PLN
8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
Część 9

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 9)
5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 9)
6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2
6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2
6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 41999,82 PLN
6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 48016,41 PLN
6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 41999,82 PLN
6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 9)
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7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie
zamówienia: Nie
Wykonawca
7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Hurtownia Spożywcza Janmark
Sp. j. Janusz Piotrowski, Jakub Kępiński
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5990204878
7.3.3) Ulica: Podmiejska 21 A
7.3.4) Miejscowość: Gorzów Wlkp.
7.3.5) Kod pocztowy: 66-400
7.3.6.) Województwo: lubuskie
7.3.7.) Kraj: Polska
7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 9)
8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-11-30
8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 41999,82 PLN
8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
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