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Bielsk Podlaski: Dostawa artykułów spożywczych 

Numer ogłoszenia: 5604 - 2015; data zamieszczenia: 09.01.2015 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej , ul. Kleszczelowska 1, 

17-100 Bielsk Podlaski, woj. podlaskie, tel. 85 8332760, 8332763, faks 85 8332760. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzoz-bielsk.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

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

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 

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

zamówienia jest dostawa artykułów spożywczych. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.51.12.00-8, 15.51.20.00-0, 15.53.00.00-2, 

15.54.40.00-3, 15.81.11.00-7, 15.81.14.00-0, 15.61.21.00-2, 15.83.10.00-2, 15.85.11.10-2, 

15.89.31.00-5, 14.41.00.00-8, 15.31.00.00-4. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 6. 

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

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

http://www.spzoz-bielsk.pl/


III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: nie wymagane 

III.2) ZALICZKI 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 

OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej w przedmiocie zamówienia 

działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; b) 

posiadania wiedzy i doświadczenia; c) dysponowania odpowiednim potencjałem 

technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; d) sytuacji ekonomicznej 

i finansowej; e) Koncesję lub pozwolenie odpowiedniego Urzędu na prowadzenie handlu 

przedmiotem zamówienia, jeśli ustawy jej wymagają. (w przypadku braku tych wymogów, 

Zamawiający wymaga oświadczenia odpowiedniej treści) f) Aktualną, poświadczoną za 

zgodność z oryginałem kopię dokumentu Państwowej Inspekcji Sanitarnej z którego 

wynika, że Wykonawca spełnia wymagania konieczne do zapewnienia higieny w procesie 

produkcji lub obrocie artykułami żywnościowymi oraz do zapewnienia właściwej jakości 

tych artykułów. 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 

USTAWY 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 

22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

należy przedłożyć: 

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o 

których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące 

dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca: 

 informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej 

wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, 

wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 



III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy, należy przedłożyć: 

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

 aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, 

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w 

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

zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie 

wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, przedkłada: 

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

potwierdzający, że: 

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i 

zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na 

raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 

wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.3.2) 



 zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania 

albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 

1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

składania ofert; 

 zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania 

albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 

1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

albo składania ofert. 

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

 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy 

do grupy kapitałowej; 

 

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, 

USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM 

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają 

określonym wymaganiom należy przedłożyć: 

 inne dokumenty 

Koncesję lub pozwolenie odpowiedniego Urzędu na prowadzenie handlu przedmiotem 

zamówienia, jeśli ustawy jej wymagają. (w przypadku braku tych wymogów, Zamawiający 

wymaga oświadczenia odpowiedniej treści) Aktualną, poświadczoną za zgodność z 

oryginałem kopię dokumentu Państwowej Inspekcji Sanitarnej z którego wynika, że 

Wykonawca spełnia wymagania konieczne do zapewnienia higieny w procesie produkcji 

lub obrocie artykułami żywnościowymi oraz do zapewnienia właściwej jakości tych 

artykułów. 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 



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

 1 - Cena - 90 

 2 - Termin dostawy - 10 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

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

zamówienia: www.spzoz-bielsk.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Siedziba 

Zamawiającego, zamówienia publiczne, pok. nr 23. 

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

ofert: 19.01.2015 godzina 10:00, miejsce: SPZOZ w Bielsku Podlaskim, ul. Kleszczelowska 1, 17-

100 Bielsk Podlaski, sekretariat pok. nr 9. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na 

sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dostawa mleka i jego przetworów. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: mleko, śmietana. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.51.11.20-0, 15.51.20.00-0. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. 

 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

o 1. Cena - 90 

o 2. Termin dostawy - 10 

 

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dostawa serów i masła. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Twaróg Masło Ser żółty 

Jogurt naturalny Kefir. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.53.00.00-2, 15.54.40.00-3. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. 



 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

o 1. Cena - 90 

o 2. Termin dostawy - 10 

 

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Dostawa pieczywa. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Chleb, bułki. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.81.11.00-7, 15.81.14.00-0. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. 

 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

o 1. Cena - 90 

o 2. Termin dostawy - 10 

 

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Dostawa artykułów spożywczych. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Cukier Dżem Koncentrat 

Kasza Makaron Herbata. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.83.10.00-2, 15.85.11.10-2. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. 

 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

o 1. Cena - 90 

o 2. Termin dostawy - 10 

 

 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Dostawa mąki. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Mąka pszenna drożdże. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.61.21.00-2. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. 

 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

o 1. Cena - 90 

o 2. Termin dostawy - 10 

 

 

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Dostawa mrożonek dla potrzeb żywienia pacjentów. 



 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Mieszanka kompotowa 

Mieszanka warzywna Marchew mrożona Ryba filety z miruny Udka kurczaka Płaty śledziowe 

małosolne Flaki wołowe krojone Filet z kurczaka. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.89.31.00-5. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. 

 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

o 1. Cena - 90 

o 2. Termin dostawy - 10 

 

 

 
 


