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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.csp.edu.pl

Legionowo: Dostawa warzyw i owoców do Centrum Szkolenia Policji w
Legionowie i do Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach
Numer ogłoszenia: 164161 - 2013; data zamieszczenia: 19.08.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Szkolenia Policji , ul. Zegrzyńska 121, 05-119 Legionowo, woj. mazowieckie,
tel. 22 6053257, faks 22 6053585.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.csp.edu.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: szkolenie policji.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa warzyw i owoców do Centrum Szkolenia
Policji w Legionowie i do Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest
dostawa warzyw i owoców do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie i do Zakładu Kynologii Policyjnej w
Sułkowicach. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na dziesięć części: 1) CZĘŚĆ I - WARZYWA
OKOPOWE - dostawa do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie; 2) CZĘŚĆ II - WARZYWA ŚWIEŻE - dostawa
do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie; 3) CZĘŚĆ III - WARZYWA KWASZONE - dostawa do Centrum
Szkolenia Policji w Legionowie; 4) CZĘŚĆ IV - ZIEMNIAKI - dostawa do Centrum Szkolenia Policji w
Legionowie; 5) CZĘŚĆ V - PIECZARKA - dostawa do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie; 6) CZĘŚĆ VI KAPUSTA ŚWIEŻA - dostawa do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie; 7) CZĘŚĆ VII - JABŁKA - dostawa do
Centrum Szkolenia Policji w Legionowie; 8) CZĘŚĆ VIII - OWOCE - dostawa do Centrum Szkolenia Policji w
Legionowie; 9) CZĘŚĆ IX - WARZYWA OKOPOWE, ZIEMNIAKI - dostawa do Zakładu Kynologii Policyjnej CSP
w Sułkowicach; 10) CZĘŚĆ X - WARZYWA ŚWIEŻE, KWASZONE, PIECZARKA, KAPUSTA ŚWIEŻA, OWOCE
- dostawa do Zakładu Kynologii Policyjnej CSP w Sułkowicach. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
określony został w części SIWZ Opis przedmiotu zamówienia. 4. W nawiązaniu do art. 144 ustawy Zamawiający
w przypadku zmniejszenia liczby żywionych zastrzega możliwość niezrealizowania przedmiotu zamówienia do
30% wynagrodzenia. Z tytułu niezrealizowania części zamówienia Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia
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finansowe oraz prawne. 5. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot umowy w opakowaniach
zbiorczych odpowiednio posortowany i zabezpieczony przed uszkodzeniem, w warunkach temperaturowych
zalecanych przez producenta oraz czystym środkiem transportu przystosowanym do przewozu przedmiotu
umowy.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03.22.14.10-3, 03.22.12.40-0, 03.22.11.20-3, 03.22.23.21-9,
03.22.21.11-4.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 10.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Nie dotyczy
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
W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków szczegółowych, o których mowa w art. 22
ust. 1 ustawy do oferty musi zostać dołączona decyzja lub zaświadczenie właściwych organów
Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej dotyczące możliwości produkcji lub obrotu danego
produktu spożywczego będącego przedmiotem niniejszego zamówienia.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków szczegółowych, o których mowa w art. 22
ust. 1 ustawy do oferty musi zostać dołączony wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń
technicznych dostępnych Wykonawcy w celu realizacji zamówienia z informacją o podstawie
dysponowania tymi zasobami, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. Wykonawca musi
wykazać dysponowanie, co najmniej jednym środkiem transportu przystosowanym do przewozu
przedmiotu zamówienia.
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
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ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót
budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi
zasobami;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy
przedłożyć:
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 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;
III.6) INNE DOKUMENTY
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Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Nie dotyczy

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: tak, adres strony, na której będzie prowadzona:
https://aukcje.uzp.gov.pl/index.php
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
W nawiązaniu do art. 144 ustawy Zamawiający w przypadku zmniejszenia liczby żywionych zastrzega możliwość
niezrealizowania przedmiotu zamówienia do 30% wynagrodzenia. Z tytułu niezrealizowania części zamówienia
Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia finansowe oraz prawne.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.csp.edu.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Siedziba
Zamawiającego,budynek nr 41, pokój nr 101.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.08.2013
godzina 11:00, miejsce: Siedziba Zamawiającego, budynek nr 41, pokój nr 101.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii
Europejskiej: Nie dotyczy.
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: Warzywa okopowe.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa do Centrum Szkolenia
Policji w Legionowie, zamówienie realizowane będzie partiami (dwa razy w tygodniu).
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2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03.20.00.00-3.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2014.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Warzywa świeże.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa do Centrum Szkolenia
Policji w Legionowie, zamówienie realizowane będzie partiami (2 razy w tygodniu).
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03.20.00.00-3.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2014.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Warzywa kwaszone.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa do Centrum Szkolenia
Policji w Legionowie, zamówienie realizowane będzie partiami (raz w tygodniu). Opakowanie jednostkowe beczki plastikowe: kapusta kwaszona - 70 - 80 kg; ogórek kwaszony - 100 - 110 kg.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03.20.00.00-3.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2014.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Ziemniaki.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa do Centrum Szkolenia
Policji w Legionowie, zamówienie realizowane będzie partiami (dwa razy w tygodniu). Termin dostawy
młodych ziemniaków - od 01 maja 2014 r. do 30 czerwca 2014 r.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03.21.21.00-1.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2014.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Pieczarka.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa do Centrum Szkolenia
Policji w Legionowie, zamówienie realizowane będzie partiami (według potrzeb).
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03.20.00.00-3.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2014.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Kapusta świeża.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa do Centrum Szkolenia
Policji w Legionowie, zamówienie realizowane będzie partiami (dwa razy w tygodniu). Termin dostawy
młodej kapusty - od 01 maja 2014 r. do 30 czerwca 2014 r.
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2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03.22.14.10-3.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2014.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Jabłka.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa do Centrum Szkolenia
Policji w Legionowie, zamówienie realizowane będzie partiami (raz w tygodniu).
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03.22.23.21-9.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2014.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Owoce.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa do Centrum Szkolenia
Policji w Legionowie, zamówienie realizowane będzie partiami (dwa razy w tygodniu).
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03.20.00.00-3, 03.22.21.11-4, 03.22.22.20-1, 03.22.22.40-7,
03.22.22.10-8.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2014.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Warzywa okopowe, ziemniaki.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa do Zakładu Kynologii
Policyjnej CSP w Sułkowicach, zamówienie realizowane będzie partiami (raz w tygodniu). Termin dostawy
młodych ziemniaków - od 01 czerwca 2014 r. do 30 czerwca 2014 r.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03.20.00.00-3.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2014.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: Warzywa świeże, kwaszone, pieczarka, kapusta świeża, owoce.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa do Zakładu Kynologii
Policyjnej CSP w Sułkowicach, zamówienie realizowane będzie partiami: warzywa świeże - dwa razy w
tygodniu; warzywa kwaszone, kapusta, jabłka - raz w tygodniu; pieczarka, gruszka, owoce (banan,
mandarynka, cytryna) - według potrzeb. Termin dostawy młodej kapusty - od 01 czerwca 2014 r. do 30
czerwca 2014 r.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03.20.00.00-3.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2014.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
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