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Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa artykułów spożywczych do Dziennego Domu Pomocy Społecznej Wrzos w Tychach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Dzienny Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"
1.3.) Oddział zamawiającego: DDPSWrzos
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276940730
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Batorego 57
1.5.2.) Miejscowość: Tychy
1.5.3.) Kod pocztowy: 43-100
1.5.4.) Województwo: śląskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22C - Tyski
1.5.7.) Numer telefonu: 32 227 42 58
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@ddps.tychy.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ddps.tychy.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości
prawnej
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

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:

Dostawa artykułów spożywczych do Dziennego Domu Pomocy Społecznej Wrzos w Tychach
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a44d36af-633a-11ed-abdb-a69c1593877c
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00442012/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-16 13:37
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00103215/03/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Dostawa artykułów spożywczych do Dziennego Domu Pomocy Społecznej Wrzos w Tychach - 9 części
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
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Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/ddps_tychy
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń
oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z
wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/ddps_tychy
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Postępowanie prowadzone jest w
języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej (zwanej dalej jako „Platforma”) pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem
Platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający
będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem
jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy do konkretnego wykonawcy.
Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje (nie dotyczy oferty i załączników do oferty) wykonawca będzie
przekazywał za pośrednictwem dedykowanego na Platformie formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”. Za datę
przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem
Platformy poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość
została wysłana do zamawiającego.
Zamawiający, zgodnie z rządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i
przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania
sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) szyfrowanie na Platformie odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
g) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu
lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania
oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie
formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający
rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów:
a) .zip
b) .7Z. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi max 10MB,
oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi
max 5MB.
Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może to
skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu.
Zaleca się, aby komunikacja z wykonawcami odbywała się tylko na Platformie za pośrednictwem formularza “Wyślij wiadomość do
zamawiającego”, nie za pośrednictwem adresu e-mail.
Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, wskazanych w SWZ. W przypadku awarii platformy zakupowej, Zamawiający może również komunikować się z
Wykonawcami za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: sekretariat@ddps.tychy.pl
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych
budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem danych osobowych jest Dzienny Dom Pomocy Społecznej „Wrzos” ul.
Batorego 57, 43-100 Tychy reprezentowany przez Dyrektora;
2. W Dziennym Domu Pomocy Społecznej „Wrzos” został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym można się
kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych w DDPS „Wrzos” oraz korzystania z przysługujących
Państwu praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych pod adresem e-mail: iod@ddps.tychy.pl, telefon: 32 438 20 42;
3. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego pn. „Dostawa artykułów spożywczych do Dziennego Domu Pomocy Społecznej Wrzos w Tychach”;

2022-11-16 Biuletyn Zamówień Publicznych

Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00442012/01 z dnia 2022-11-16

4. odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o
art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp;
5. dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie
wskazanym przepisami prawa,
6. po spełnieniu celu, dla którego dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres,
który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
7. obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących wykonawcy/podwykonawcy/podmiotu jest wymogiem
ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
8. w odniesieniu do udostępnionych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do
art. 22 RODO;
9. osoba udostępniająca dane posiada:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może
skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub
prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, że przetwarzanie danych osobowych jej
dotyczących narusza przepisy RODO;
10. osobie udostępniającej dane nie przysługuje:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
- Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do wypełnienia obowiązku informacyjnego
wynikającego z art. 13 i 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z
prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że
ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
- Wykonawca/podwykonawca/podmiot na zasoby którego powołuje się wykonawca składa oświadczenie w zakresie wypełnienia
obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO;

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: 3/ZP/2022
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
4.1.9.) Liczba części: 9
4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
Część 1
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1 - Dostawa jaj kurzych, warzyw i owoców. Zakres zamówienia obejmuje: Jaja kurze (L 65-70 gr.), Ziemniaki
Ziemniaki młode (miesiąc VI), Kapusta czerwona, Kapusta biała, Kapusta pekińska, Kapusta kiszona, Ogórki kiszone,
Sałata zielona, Koperek zielony, Pomidory, Ogórki zielone, Buraki, Rzodkiewka, Papryka czerwona, Cebula, Cebula
czerwona, Szczypior, Czosnek,
Marchew, Pietruszka korzeń, Pietruszka zielona, Por, Seler, Fasola „Jaś”, Groch łuszczony, Pieczarki, Zakwas Żurek 0,5 l,
Jabłka, Gruszki, Truskawki (miesiąc VI), Banany, Cytryny, Mandarynki
Rodzynki, Wiórki kokosowe, Orzechy włoskie łuskane, Migdały płatki.
Dostawy będą dokonywane sukcesywnie partiami, w dni robocze, w godzinach od 6:30 do 8:30. Zamówienia składane będą
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drogą telefoniczną lub potwierdzane za pośrednictwem
e-mail, w zależności od potrzeb Zamawiającego, z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem. Towar musi być dostarczony
następnego dnia od złożenia zamówienia chyba, że Zamawiający wyznaczy dłuższy termin dostawy. Wykonawca dostarczy
przedmiot zamówienia własnym transportem do siedziby Zamawiającego oraz wniesie towar do pomieszczeń
magazynowych. Wykonawca ponosi koszty transportu oraz odpowiada za braki i wady powstałe w czasie transportu.
Produkty muszą być pełnowartościowe w pierwszym gatunku, dostarczane w nienaruszonych opakowaniach, nie później niż
w połowie okresu przydatności do spożycia przewidzianego dla danego produktu, zawierających oznaczenia fabryczne, tzn.
rodzaj, nazwę wyrobu, ilość, datę przydatności do spożycia, nazwę i adres producenta oraz inne oznakowania zgodne z
obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa żywnościowego.
4.2.6.) Główny kod CPV: 15300000-1 - Owoce, warzywa i podobne produkty
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-02 do 2023-06-30
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w
kryteriach
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy,
oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas wymiany wadliwego towaru
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek
kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 2
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2 - Dostawa mięsa wieprzowego.
Zakres zamówienia obejmuje: Łopatka wieprzowa b/k, Karczek wieprzowy b/k, Schab wieprzowy b/k, Żeberka wieprzowe
paski, Pieczeń wieprzowa.
Dostawy będą dokonywane sukcesywnie partiami, w dni robocze, w godzinach od 6:30 do 8:30. Zamówienia składane będą
drogą telefoniczną lub potwierdzane za pośrednictwem e-mail, w zależności od potrzeb Zamawiającego, z co najmniej
jednodniowym wyprzedzeniem. Towar musi być dostarczony następnego dnia od złożenia zamówienia chyba, że
Zamawiający wyznaczy dłuższy termin dostawy. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia własnym transportem do
siedziby Zamawiającego oraz wniesie towar do pomieszczeń magazynowych. Wykonawca ponosi koszty transportu oraz
odpowiada za braki i wady powstałe w czasie transportu. Produkty muszą być pełnowartościowe w pierwszym gatunku,
dostarczane w nienaruszonych opakowaniach, nie później niż w połowie okresu przydatności do spożycia przewidzianego
dla danego produktu, zawierających oznaczenia fabryczne, tzn. rodzaj, nazwę wyrobu, ilość, datę przydatności do spożycia,
nazwę i adres producenta oraz inne oznakowania zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa
żywnościowego.
4.2.6.) Główny kod CPV: 15100000-9 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-02 do 2023-06-30
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
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4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w
kryteriach
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy,
oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas wymiany wadliwego towaru
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek
kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 3
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 3 - Dostawa mięsa drobiowego i podrobów drobiowych
Zakres zamówienia obejmuje: Filet z kurczaka, Ćwiartka z kurczaka, Podudzie z kurczaka, Mięso gulaszowe z indyka,
Porcje rosołowe z kurczaka, Wątróbka z kurczaka, Żołądki z kurczaka
Dostawy będą dokonywane sukcesywnie partiami, w dni robocze, w godzinach od 6:30 do 8:30. Zamówienia składane będą
drogą telefoniczną lub potwierdzane za pośrednictwem e-mail, w zależności od potrzeb Zamawiającego, z co najmniej
jednodniowym wyprzedzeniem. Towar musi być dostarczony następnego dnia od złożenia zamówienia chyba, że
Zamawiający wyznaczy dłuższy termin dostawy. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia własnym transportem do
siedziby Zamawiającego oraz wniesie towar do pomieszczeń magazynowych. Wykonawca ponosi koszty transportu oraz
odpowiada za braki i wady powstałe w czasie transportu. Produkty muszą być pełnowartościowe w pierwszym gatunku,
dostarczane w nienaruszonych opakowaniach, nie później niż w połowie okresu przydatności do spożycia przewidzianego
dla danego produktu, zawierających oznaczenia fabryczne, tzn. rodzaj, nazwę wyrobu, ilość, datę przydatności do spożycia,
nazwę i adres producenta oraz inne oznakowania zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa
żywnościowego.
4.2.6.) Główny kod CPV: 15100000-9 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-02 do 2023-06-30
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w
kryteriach
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
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4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy,
oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas wymiany wadliwego towaru
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek
kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 4
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 4 - Dostawa wędlin
Zakres zamówienia obejmuje: Kiełbasa szynkowa wieprzowa
Kiełbasa kminkowa, Kiełbasa krakowska sucha, Kiełbasa jałowcowa/myśliwska, Kiełbasa krucha/pieczona, Kiełbasa
podwawelska, Kiełbasa śląska, Kiełbasa biała parzona, Kiełbasa mortadela, Kiełbaski cienkie drobiowe/wieprzowe, Parówki
cienkie drobiowe/wieprzowe, Szynka konserwowa, Szynka, gotowana wieprzowa, Schab pieczony/wędzony, Polędwica
wieprzowa, Polędwica drobiowa, Boczek wędzony surowy, Frankfruterki wędzone surowe, Kabanos wieprzowy/drobiowy
Pasztet pieczony, Pasztetowa wieprzowa/drobiowa, Salceson czosnkowy, Krupniok ślaski, Flaki wołowe krojone
Dostawy będą dokonywane sukcesywnie partiami, w dni robocze, w godzinach od 6:30 do 8:30. Zamówienia składane będą
drogą telefoniczną lub potwierdzane za pośrednictwem e-mail, w zależności od potrzeb Zamawiającego, z co najmniej
jednodniowym wyprzedzeniem. Towar musi być dostarczony następnego dnia od złożenia zamówienia chyba, że
Zamawiający wyznaczy dłuższy termin dostawy. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia własnym transportem do
siedziby Zamawiającego oraz wniesie towar do pomieszczeń magazynowych. Wykonawca ponosi koszty transportu oraz
odpowiada za braki i wady powstałe w czasie transportu. Produkty muszą być pełnowartościowe w pierwszym gatunku,
dostarczane w nienaruszonych opakowaniach, nie później niż w połowie okresu przydatności do spożycia przewidzianego
dla danego produktu, zawierających oznaczenia fabryczne, tzn. rodzaj, nazwę wyrobu, ilość, datę przydatności do spożycia,
nazwę i adres producenta oraz inne oznakowania zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa
żywnościowego.
4.2.6.) Główny kod CPV: 15100000-9 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-02 do 2023-06-30
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w
kryteriach
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy,
oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas wymiany wadliwego towaru
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek
kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 5
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
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Część 5 - Dostawa ryb i przetworów rybnych
Zakres zamówienia obejmuje: Filet morszczuk/200-300 SHP B/S,
Makrela wędzona, Filet śledziowy po wiejsku (opakowania 2,5kg), Filet śledziowy opiekany w zalewie (opakowania 2,5kg),
Paprykarz szczeciński 130gr., Tuńczyk w sosie własnym kawałki 170gr., Tuńczyk w oleju kawałki 170gr., Sałatka "Neptun"
130gr.
Dostawy będą dokonywane sukcesywnie partiami, w dni robocze, w godzinach od 6:30 do 8:30. Zamówienia składane będą
drogą telefoniczną lub potwierdzane za pośrednictwem e-mail, w zależności od potrzeb Zamawiającego, z co najmniej
jednodniowym wyprzedzeniem. Towar musi być dostarczony następnego dnia od złożenia zamówienia chyba, że
Zamawiający wyznaczy dłuższy termin dostawy. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia własnym transportem do
siedziby Zamawiającego oraz wniesie towar do pomieszczeń magazynowych. Wykonawca ponosi koszty transportu oraz
odpowiada za braki i wady powstałe w czasie transportu. Produkty muszą być pełnowartościowe w pierwszym gatunku,
dostarczane w nienaruszonych opakowaniach, nie później niż w połowie okresu przydatności do spożycia przewidzianego
dla danego produktu, zawierających oznaczenia fabryczne, tzn. rodzaj, nazwę wyrobu, ilość, datę przydatności do spożycia,
nazwę i adres producenta oraz inne oznakowania zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa
żywnościowego.
4.2.6.) Główny kod CPV: 15220000-6 - Ryby mrożone, filety rybne i pozostałe mięso ryb
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-02 do 2023-06-30
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w
kryteriach
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy,
oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas wymiany wadliwego towaru
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek
kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 6
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 6 - Dostawa mrożonek
Zakres zamówienia obejmuje: Knedle ze śliwką, Knedle z owocami(jagoda, truskawka), Fasolka szparagowa mrożona,
Groszek zielony mrożony, Kalafior mrożony, Brokuły mrożone, Dynia kostka mrożona, Mieszanka marchew+groszek,
Szpinak mrożony, Warzywa na patelnię, Porzeczka czarna mrożona
Truskawka mrożona, Mieszanka kompotowa
Dostawy będą dokonywane sukcesywnie partiami, w dni robocze, w godzinach od 6:30 do 8:30. Zamówienia składane będą
drogą telefoniczną lub potwierdzane za pośrednictwem e-mail, w zależności od potrzeb Zamawiającego, z co najmniej
jednodniowym wyprzedzeniem. Towar musi być dostarczony następnego dnia od złożenia zamówienia chyba, że
Zamawiający wyznaczy dłuższy termin dostawy. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia własnym transportem do
siedziby Zamawiającego oraz wniesie towar do pomieszczeń magazynowych. Wykonawca ponosi koszty transportu oraz
odpowiada za braki i wady powstałe w czasie transportu. Produkty muszą być pełnowartościowe w pierwszym gatunku,
dostarczane w nienaruszonych opakowaniach, nie później niż w połowie okresu przydatności do spożycia przewidzianego
dla danego produktu, zawierających oznaczenia fabryczne, tzn. rodzaj, nazwę wyrobu, ilość, datę przydatności do spożycia,
nazwę i adres producenta oraz inne oznakowania zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa
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żywnościowego.
4.2.6.) Główny kod CPV: 15331170-9 - Warzywa mrożone
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-02 do 2023-06-30
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w
kryteriach
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy,
oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas wymiany wadliwego towaru
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek
kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 7
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 7 - Dostawa nabiału
Zakres zamówienia obejmuje: Masło 82-83% tłuszczu (kostka 200gr.), Margaryna Palma (kostka 250gr.) "Bielmar" lub
równoważny, Mleko UHT karton 3,2% (1l), Ser żółty typu GOUDA "Mońki" lub równoważny, Ser żółty typu SALAMI z
dodatkami, Twaróg półtłusty krajanka, Serek kanapkowy 100gr. różne smaki, Serek topiony 100gr. Rózne smaki "Sertop"
lub równoważny, Serek homogenizowany 150gr. Różne smaki, Śmietana 18% - opakowania 5l lub 10l, Śmietana 30% opakowania 5l lub 10l
Kefir karton 1l, Jogurt owocowy 150gr., Jogurt naturalny 150gr.
Dostawy będą dokonywane sukcesywnie partiami, w dni robocze, w godzinach od 6:30 do 8:30. Zamówienia składane będą
drogą telefoniczną lub potwierdzane za pośrednictwem e-mail, w zależności od potrzeb Zamawiającego, z co najmniej
jednodniowym wyprzedzeniem. Towar musi być dostarczony następnego dnia od złożenia zamówienia chyba, że
Zamawiający wyznaczy dłuższy termin dostawy. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia własnym transportem do
siedziby Zamawiającego oraz wniesie towar do pomieszczeń magazynowych. Wykonawca ponosi koszty transportu oraz
odpowiada za braki i wady powstałe w czasie transportu. Produkty muszą być pełnowartościowe w pierwszym gatunku,
dostarczane w nienaruszonych opakowaniach, nie później niż w połowie okresu przydatności do spożycia przewidzianego
dla danego produktu, zawierających oznaczenia fabryczne, tzn. rodzaj, nazwę wyrobu, ilość, datę przydatności do spożycia,
nazwę i adres producenta oraz inne oznakowania zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa
żywnościowego.
4.2.6.) Główny kod CPV: 15500000-3 - Produkty mleczarskie
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15400000-2 - Oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-02 do 2023-06-30
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
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4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w
kryteriach
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy,
oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas wymiany wadliwego towaru
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek
kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 8
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 8 - Dostawa artykułów spożywczych różnych. Zakres zamówienia obejmuje: Pasztecik drobiowy 50g, Szyneczka
110g
Cukier, Cukier puder, Cukier waniliowy 32g, Proszek do pieczenia 30gr., Galaretka owocowa 75 gr. Winiary lub równoważny
- różne smaki, Budyń 60gr. Winiary lub równoważny - różne smaki, Kisiel 77gr. Winiary lub równoważny - różne smaki, Sól,
Kasza jęczmienna, Kasza manna, Kasza gryczana palona, Mąka pszenna typ 500, Mąka ziemniaczana, Ryż (1 kg), Ryż
paraboliczny "Risata Italiana" lub równoważny opakowanie 5 kg, Makaron kokardka duża "Lubella" lub równoważny,
Makaron muszelka "Lubella" lub równoważny, Makaron świderki "Lubella" lub równoważny
Makaron nitki "Czaniec" lub równoważny, Makaron zacierka "Goldmak" lub równoważny, Chrzan tarty 300g., Dżem,
niskosłodzony 280gr. różne smaki "Łowicz" lub równoważny
Dżemik 25gr. Różne smaki "Tymbark" lub równoważny, Groszek konserwowy 400gr. "Pudliszki" lub równoważny,
Kukurydza, konserwowa 400gr. "Pudliszki" lub równoważny, Fasola czerwona konserwowa 400 gr. "Pudliszki" lub
równoważny, Koncentrat pomidorowy 30% - opakowanie 4500gr., Koncentrat barszczu czerwonego 300gr. "Krakus" lub
równoważny, Ogórki, konserwowe 0,9l, Papryka konserwowa 0,9l, Ketchup łagodny 480ml. "Tortex" lub równoważny,
Musztarda delikatesowa 180gr.
Musztarda delikatesowa 900gr., Majonez 5l. "Kielecki" lub równoważny, Majonez 700ml. "Kielecki" lub równoważny
Miód pszczeli 25gr. "Tymbark" lub równoważny, Miód pszczeli 1,2kg, Przyprawa w płynie 960gr. "Maggi" lub równoważny
Ocet 10% 0,5l, Olej rzepakowy 1l. "Kujawski " lub równoważny
Olej rzepakowy 5l. "Kujawski " lub równoważny, Przyprawa typu "Kucharek" lub równoważna 1kg, Majeranek 20gr., Kwasek,
cytrynowy 50gr., Pieprz czarny mielony 20gr., Pieprz ziołowy 20gr.
Papryka słodka mielona 20gr., Papryka ostra mielona 20gr., Papryka wędzona 20gr., Ziele angielskie 15gr., Liść laurowy
10gr.
Kminek cały 20gr., Kminek mielony 20gr., Lubczyk 10gr., Cynamon 20gr., Czosnek mielony/granulowany, Żelatyna 30gr.
Herbata expresowa owocowa 90szt. "Saga" lub równoważna
Herbata expresowa 90szt. "Saga" lub równoważna
Kakao ciemne 150gr., Kawa rozpuszczalna 200g "Tchibo Famili"lub równoważna, Kawa mielona 250gr. "Tchibo Famili" lub
równoważna, Kawa zbożowa 150gr. "Inka" lub równoważna
Dostawy będą dokonywane sukcesywnie partiami, w dni robocze, w godzinach od 6:30 do 8:30. Zamówienia składane będą
drogą telefoniczną lub potwierdzane za pośrednictwem e-mail, w zależności od potrzeb Zamawiającego, z co najmniej
jednodniowym wyprzedzeniem. Towar musi być dostarczony następnego dnia od złożenia zamówienia chyba, że
Zamawiający wyznaczy dłuższy termin dostawy. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia własnym transportem do
siedziby Zamawiającego oraz wniesie towar do pomieszczeń magazynowych. Wykonawca ponosi koszty transportu oraz
odpowiada za braki i wady powstałe w czasie transportu. Produkty muszą być pełnowartościowe w pierwszym gatunku,
dostarczane w nienaruszonych opakowaniach, nie później niż w połowie okresu przydatności do spożycia przewidzianego
dla danego produktu, zawierających oznaczenia fabryczne, tzn. rodzaj, nazwę wyrobu, ilość, datę przydatności do spożycia,
nazwę i adres producenta oraz inne oznakowania zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa
żywnościowego.
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4.2.6.) Główny kod CPV: 15800000-6 - Różne produkty spożywcze
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15600000-4 - Produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-02 do 2023-06-30
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w
kryteriach
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy,
oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas wymiany wadliwego towaru
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek
kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 9
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 9 - Dostawa pieczywa
Zakres zamówienia obejmuje: Bułka zwykła mała 0,05kg, Bułka maślana/rogal maślany, Chleb zwykły krojony 1kg
Chleb graham krojony 0,5kg, Bułka tarta , Pizzerynka, Drożdżówka
Ciastka kruche 2,5 kg różne rodzaje, Ciastko Francuskie
Pączek
Dostawy będą dokonywane sukcesywnie partiami, w dni robocze, w godzinach od 6:30 do 8:30. Zamówienia składane będą
drogą telefoniczną lub potwierdzane za pośrednictwem e-mail, w zależności od potrzeb Zamawiającego, z co najmniej
jednodniowym wyprzedzeniem. Towar musi być dostarczony następnego dnia od złożenia zamówienia chyba, że
Zamawiający wyznaczy dłuższy termin dostawy. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia własnym transportem do
siedziby Zamawiającego oraz wniesie towar do pomieszczeń magazynowych. Wykonawca ponosi koszty transportu oraz
odpowiada za braki i wady powstałe w czasie transportu. Produkty muszą być pełnowartościowe w pierwszym gatunku,
dostarczane w nienaruszonych opakowaniach, nie później niż w połowie okresu przydatności do spożycia przewidzianego
dla danego produktu, zawierających oznaczenia fabryczne, tzn. rodzaj, nazwę wyrobu, ilość, datę przydatności do spożycia,
nazwę i adres producenta oraz inne oznakowania zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa
żywnościowego.
4.2.6.) Główny kod CPV: 15810000-9 - Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-02 do 2023-06-30
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
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4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w
kryteriach
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy,
oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas wymiany wadliwego towaru
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek
kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
Art. 109 ust. 1 pkt 5
Art. 109 ust. 1 pkt 7
Art. 109 ust. 1 pkt 8
Art. 109 ust. 1 pkt 10
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W takim przypadku wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania
ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego
zamówienia publicznego.
3. W przypadku wyboru oferty złożonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę
tych wykonawców.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na
sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
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1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień umowy, także w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących przypadkach:
a) zmiany przepisów prawa obowiązujących po dacie zawarcia umowy, wywołujących potrzebę zmian umowy wraz ze
skutkami wprowadzenia takich zmian - w takim przypadku zmianie mogą ulec wyłącznie zapisy umowy,
do których odnoszą się zmiany przepisów prawa;
b) zaistniały przyczyny niezależne od działania stron, których przy zachowaniu wszelkich należytych środków nie można
uniknąć ani im zapobiec.
c) wystąpią działania osób trzecich, które uniemożliwiają wykonanie zadań
w terminie lub inne zdarzenia mogące negatywnie wpłynąć na termin i jakość przedmiotu zamówienia;
d) ograniczenia lub rozszerzenia przez Zamawiającego zakresu przedmiotu zamówienia z przyczyn, których nie można było
przewidzieć w chwili zawierania umowy.
2. Warunkiem wprowadzenia do zawartej umowy zmian, o których mowa w ust. 1 będzie potwierdzenie powstałych
okoliczności w formie opisowej i właściwie umotywowanej, zaakceptowanej przez każdą ze stron umowy.
3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy powinny być dokonane w formie pisemnej (aneksu podpisanego przez obie strony)
pod rygorem nieważności.
4. W przypadku zmian przepisów bezwzględnie obowiązujących, na które umowa się powołuje, a w szczególności
przepisów dotyczących stawki podatku od towarów i usług, postanowienia niniejszej umowy ulegają automatycznie zmianie.
5. Zwiększenie bądź zmniejszenie ilości zamawianych produktów w zamówieniu w zależności od potrzeb nie będzie
wymagało sporządzenia aneksu do umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją
zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-25 08:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Oferta powinna być złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem
platformazakupowa.pl, pod adresem:https://platformazakupowa.pl/pn/ddps_tychy
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-25 08:30
8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni
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