
G M I N A Z A K R Z E W O 
ul. Lesna 1 

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU 
WOJ kuiawsko-pomor.' Kie 

NIP 891 1622070, R ĝon 91086&465 
o wartosci szacunkowej ponizej kwoty okreslonej w przepisach wydanych na podstawie 

art. 11 ust. 8 

Nr sprawy nadany przez zamawiajacego: 271.2.6.2016 

Postepowanie prowadzone zgodnie z ustawâ  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien 
publicznych (tekst jednolity: Dz. U . z 2015 r., poz. 2164 z pozn. zm.). 

1. Nazwa (firma') i adres zamawiajacego: 
Gmina Wiejska Zakrzewo, ul. Lesna 1, 87-707 Zakrzewo, wojewodztwo: kujawsko-
pomorskie, powiat: aleksandrowski, tel.: 54 272 09 31, faks: 54 272 03 46, 
Nazwiska osob upowaznionych do kontaktow: 
> Pan Przemyslaw Skowronski - inspektor ds. gospodarki wodnej i ochrony srodowiska, 

tel.: 54 272 09 39, pokoj nr 2, w godz. 9 0 0 - 14 0 0. 
> Pani Anna Blachowicz - Zastepca Dyrektora Zespolu w Zakrzewie, tel.: 54 2720175, 

w godz. 13 0 0 - 15 0 0, w sprawach dotyczacych przedmiotu zamowienia. 

2. Okreslenie trybu zamowienia: 
Przetarg nieograniczony. 

3. Adres strony internetowei, na ktorej zamieszczona bedzie specyfikacja istotnych 
warunkow zamowienia: 
www.zakrzewo.com.pl 

4. Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zamowienia, z podaniem informacji 
o mozliwosci skladania ofert czesciowych: 

Przedmiotem zamowienia jest sukcesywna dostawa artykulow zywnosciowych na potrzeby 
stolowki szkolnej w budynku Zespolu Szkol w Zakrzewie, Publicznej Szkoly Podstawowej w 
Zakrzewie przy ulicy Osiedlowej 25 w roku 2017. 
(CPV: 03212000-5; 15112000-6; 15131700-2; 15110000-2; 15131120-2; 15131130-5; 
03110000-5; 03212100-1; 03221000-6; 15221000-3; 15229000-9; 15331170-9; 15500000-3; 
15511000-3; 03142500-3; 15600000-4; 15400000-2; 15811100-7; 15811400-0). 

Zakres dostawy zostal okreslony w Szczegolowym Opisie Przedmiotu Zamowienia 
stanowiacym zalacznik nr 6 do SIWZ. 

Zamawiajacy dopuszcza skladanie ofert czesciowych. 
Zamowienie udzielone zostanie w pieciu czesciach: 
Czesc I zamowienia - mieso, wedliny, przetwory miesne (drobiowe i wieprzowe), 
Czesc II zamowienia - ziemniaki, warzywa, owoce, kiszonki, soki owocowe i soki 
warzywne. 
Czesc III zamowienia - ryby mrozonki - wykaz produktow stanowi. 
Czesc IV zamowienia - jaja, nabial. 
Czf sc V zamowienia - przyprawy, przetwory sypkie, produkty straczkowe i przetwory. 

Wykaz produktow dla poszczegolnych czesci zamowienia zostal szczegolowo okreslony w 
zal^czniku Nr 6 do SI WZ. 
Wykonawca moze zlozyc oferte na jedn^, dwie, trzy, cztery lub piec czesci zamowienia. 
Oferta na dan^ czesc zamowienia musi obejmowac wszystkie pozycje okreslone w danej 
czesci zamowienia 

http://www.zakrzewo.com.pl
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5. Informacja o mozliwosci lub wymogu zlozenia oferty wariantowei: 

Zmawiaj^cy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych. 

6. Termin wykonania zamowienia: 
Od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. 

7. Warunki udzialu w postepowaniu oraz podstawy wykluczenia: 
W postepowaniu mogâ  wziac udzial wykonawcy, ktorzy: 

1) nie podlegaj^ wykluczeniu; 
Warunek ten bedzie spelniony przez Wykonawce, jezeli: 
- zlozy oswiadczenie. 

2) spelniajg. warunki udzialu w postepowaniu: 
- zamawiajacy nie okresla warunkow. 

8. Wykaz oswiadczen lub dokumentow, potwierdzaj^cych spelnianie warunkow udzialu 
w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia: 

8.1 .W celu wykazania spelniania przez wykonawce warunkow opisanych w pkt 5 niniejszej 
specyfikacji (art. 22 ust. 1 ustawy), zamawiajacy zada dostarczenia przez wykonawce, 
nastepujacych oswiadczen lub dokumentow: 

a) podpisane oswiadczenie o spelnianiu warunkow udzialu w postepowaniu skladane 
na podstawie art. 25a ust. 1 w zwiazku z art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy, na druku, ktory 
stanowi zalacznik nr 2 do SIWZ, w terminie skladania ofert, 

b) podpisane oswiadczenie o braku przeslanek do wykluczenia z postepowania 
skladane na podstawie art. 25a ust. 1 w zwiazku z art. 24 ust. 1 pkt 12-22 ustawy, na 
druku, ktory stanowi zalacznik nr 3 do SIWZ, w terminie skladania ofert, 

c) Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 
informacji, o ktorej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiajacemu 
oswiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy 
kapitalowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, na druku, ktory stanowi 
zalacznik nr 4 do SIWZ. Wraz ze zlozeniem oswiadczenia, Wykonawca moze 
przedstawic dowody, ze powiazania z innym Wykonawcy nie prowadz^ do 
zaklocenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamowienia. 

d) Wykonawca, ktorego oferta zostala najwyzej oceniona, na wezwanie 
Zamawiaj^cego w wyznaczonym, nie krotszym niz 5 dni, terminie sklada aktualne 
na dzien zlozenia oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajace okolicznosci, o 
ktorych mowa w art. 25 ust. 1 w zakresie potwierdzenia braku podstaw wykluczenia: 

- zaswiadczenie wlasciwego naczelnika urzcdu skarbowego potwierdzajace, 
ze wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkow, wystawione nie wczesniej 
niz 3 miesiace przed uplywem terminu skladania ofert, lub inny dokument 
potwierdzajacy, ze wykonawca zawarl porozumienie z wlasciwym organem 
podatkowym w sprawie splat tych naleznosci wraz z ewentualnymi 
odsetkami lub grzywnami, w szczegolnosci uzyskal przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych platnosci lub 
wstrzymanie w calosci wykonania decyzji wlasciwego organu, 

- zaswiadczenie wlasciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakladu 
Ubezpieczeh Spolecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Spolecznego albo inny dokument potwierdzajacy, ze wykonawca nie zalega 
z oplacaniem skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, 
wystawiony nie wczesniej niz 3 miesiace przed uplywem terminu skladania 
ofert, lub inny dokument potwierdzajacy, ze wykonawca zawarl 
porozumienie z wlasciwym organem w sprawie splat tych naleznosci wraz z 
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolnosci uzyskal 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty 
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zaleglych platnosci lub wstrzymanie w calosci 
wykonania decyzji wlasciwego organu, 

- odpis z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 
dzialalnosci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagaj^ wpisu do 
rejestru lub ewidencji. 

Wykonawca, ktory polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotow, musi 
udowodnic zamawiajacemu, ze realizujac zamowienie, bedzie dysponowal niezbednymi 
zasobami tych podmiotow, w szczegolnosci przedstawiajac zobowiazanie tych podmiotow 
do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobow na potrzeby realizacji zamowienia. 
Przez pisemne zobowiazanie nalezy rozumiec zobowiazanie zlozone w formie oryginalu. 
Wykonawca sklada zobowiazanie wraz z formularzem oferty. Zamawiajacy zada od 
wykonawcy, ktory polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotow na zasadach 
okreslonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotow 
dokumentow w zakresie potwierdzenia braku podstaw wykluczenia. 

8.2. Wykonawca, ktory polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotow, musi 
udowodnic zamawiajacemu, ze realizujac zamowienie, bedzie dysponowal 
niezbednymi zasobami tych podmiotow, w szczegolnosci przedstawiajac 
zobowiazanie tych podmiotow do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobow na 
potrzeby realizacji zamowienia. Przez pisemne zobowiazanie nalezy rozumiec 
zobowiazanie zlozone w formie oryginalu. Wykonawca sklada zobowiazanie wraz z 
formularzem oferty. Zamawiajacy zada od wykonawcy, ktory polega na zdolnosciach 
lub sytuacji innych podmiotow na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy, 
przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotow dokumentow w zakresie 
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia. 

8.3. Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentow, potwierdzajacych brak podstaw do 
wykluczenia, sklada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktorym 
wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj^ce odpowiednio, ze: 

a) nie zalega z oplacaniem podatkow, oplat, skladek na ubezpieczenie spoleczne 
lub zdrowotne albo ze zawarl porozumienie z wlasciwym organem w sprawie 
splat tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w 
szczegolnosci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozlozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w calosci wykonania 
decyzji wlasciwego organu, 

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadlosci. 
8.4. Wykonawcy wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia, zgodnie z art. 23 ust. 

2 ustawy wykonawcy ustanawiaj^ pelnomocnika do reprezentowania ich 
w postepowaniu o udzielenie zamowienia albo reprezentowania w postepowaniu 
i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego. W takim przypadku 
nalezy dolaczyc pelnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawcow 
wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia. Na podstawie art. 25a ust. 6 w 
przypadku wspolnego ubiegania sie o zamowienie przez wykonawcow, oswiadczenia 
sporzadzone odpowiednio wedlug zalacznikow nr 2 i nr 3 do SIWZ sklada kazdy 
z wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie o zamowienie. Dokumenty te powinny 
potwierdzac spelnianie warunkow udzialu w postepowaniu oraz brak podstaw 
wykluczenia w zakresie, w ktorym kazdy z wykonawcow wykazuje spelnianie 
warunkow udzialu w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Jezeli oferta 
wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia zostanie wybrana 
jako najkorzystniejsza, zamawiajacy moze zadac przed zawarciem umowy w sprawie 
zamowienia publicznego umowy regulujacej wspolprace tych wykonawcow. Zgodnie 
z art. 141 ustawy wykonawcy wspolnie ubiegaj^cy sie o udzielenie zamowienia 
ponosza^ solidary odpowiedzialnosc za wykonanie umowy i wniesienie 
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. 



9. Informacja na temat wadium: 
Zamawiajacy nie wymaga zlozenia wadium. 

10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 
Najnizsza cena - 60. 
Termin platnosci - 40. 

11. Termin skladania ofert, adres, na ktory oferty musza zostac wyslane, oraz iezyk lub iezyki, 
w iakich musz^ one bye sporzadzone; 
Oferty sporzadzone w jezyku polskim nalezy skladac w siedzibie zamawiajacego: Urzad 
Gminy w Zakrzewie, ul. Lesna 1, 87-707 Zakrzewo, w pokoju nr 8, w terminie do dnia 
27 grudnia 2016 r. do godz. 11:00. 

12. Termin zwiazania oferta: 
Termin zwiazania ofertq wynosi 30 dni. 

13. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: 
Zamawiajacy nie zamierza zawrzec umowy ramowej w tym postepowaniu. 

14. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupow wraz z adresem 
strony internetowej, na ktorej beda zamieszczone dodatkowe informacje dotyczace 
dynamicznego systemu zakupow: 
Zmawiaj^cy nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupow w tym 
postepowaniu. 

15. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystnieiszej oferty z zastosowaniem aukeji 
elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na ktorej bedzie prowadzona aukeja 
elektroniczna: 
Zamawiajacy nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukeji 
elektronicznym w tym postepowaniu. 

16. Informacja o przewidywanych zamowieniach, o ktorych mowa w art.67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub 
art. 134 ust. 6 pkt 3,jezeli zamawiajacy przewiduje udzielenie takich zamowien. 
Zamawiajacy nie przewiduje zamowien uzupelniaj^cych w tym postepowaniu. 

17. Ogloszenie o zamowieniu zostalo zamieszczone w Biuletynie Zamowien Publicznych nr 
368684 - 2016 w dniu 16 grudnia 2016 r. 

Zakrzewo, 16 grudnia 2016 r. , 


