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                                      OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  - dostawy 

 
Zamieszczanie ogłoszenia :  obowiązkowe 

 
Ogłoszenie dotyczy :  zamówienia publicznego 
 

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej:  Nie 

 
Nazwa projektu lub programu 
O zamówienie mogą się ubiegać wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz 

wykonawcy, których działalność lub działalność ich wyodrębnionych 
organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje 

społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie 
marginalizowanych:  Nie 
 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub 
więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30% osób 
zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %). 

 
 

SEKCJA I : ZAMAWIAJĄCY 
 
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający:  Nie 

 
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/ 

powierzyli przeprowadzenie postępowania:  Nie 
 
Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/ powierzyli 

prowadzenie postępowania:  
 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających:  Nie 

 
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie 

oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów 
wraz danymi do kontaktów:  
 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw 
członkowskich Unii Europejskiej:  Nie 

 
 
I. 1 ) NAZWA I ADRES : Gmina Miasto Włocławek - Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy 

we Włocławku, ul. Leśna 24, 87-800 Włocławek, 
woj. kujawsko –pomorskie, państwo Polska, tel. 54 413 46 66 , faks  54 413 46 66, e-mail 

mowwloc@poczta.onet.pl  
          

▪ Adres strony internetowej zamawiającego :  

http: //mow.wloclawek.pl 
     http://mow-wloclawek.rbip.mojregion.info/ 

                             

                                              

http://mow-wloclawek.rbip.mojregion.info/
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I. 2 ) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO : Administracja samorządowa 

 
 

SEKCJA II : PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
 
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

 
II. 1 )  Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  

DOSTAWA ARTYKUŁÓW MLECZARSKICH dla  Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego 
we Włocławku  
(znak sprawy: MOW- 4/12/2018) 

 
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy 

 
II. 3)  Określenie przedmiotu oraz wielkość lub zakres zamówienia:  

1. Przedmiotem zamówienia są  DOSTAWY ARTYKUŁÓW MLECZARSKICH dla 

Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego wg klasyfikacji CPV: 

 

                                  15000000 – 8    Żywność  
 

15.50.00.00 – 3   Produkty mleczarskie 

15.51.00.00 – 6   Mleko i śmietana 

15.54.00.00 – 5   Produkty serowarskie 

    

Przedmiot zamówienia musi odpowiadać parametrom ilościowym i jakościowym 
określanym przez zamawiającego – szczegółowy opis w SIWZ.        
 
2. Jakość wymienionego wyżej asortymentu nie może odbiegać od jakości towaru 

dostępnego w ogólnej sieci handlowej. 
 

3. Wykonawca zapewnia transport do magazynu w siedzibie zamawiającego na 
własny koszt, dlatego cena oferty musi zawierać koszty transportu i rozładunku. 

 

4. Transport przedmiotowych artykułów, o których mowa w pkt. III/ 1, musi odbywać 
się w warunkach spełniających wymogi sanitarno - epidemiologiczne. 

 

5. Miejscem dostaw jest magazyn Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego we 
Włocławku, ul. Leśna 24. 

 

6. Ilość przedmiotowych artykułów, o których mowa w pkt. III/1, może ulec 
wartościowo zmianie maksymalnie o minus 15 % ogółem od wartości umowy na 
dostawy w/w przedmiotu zamówienia. 

 

7. Zamawiający będzie zamawiał określoną partię towaru telefonicznie lub faksem                            
z jednodniowym wyprzedzeniem, najpóźniej do godziny l2:00 

 

8. Dostawy odbywać się będą przez okres obowiązywania umowy, ilościowo według 
zapotrzebowania zamawiającego - w dowolny dzień tygodnia każdorazowo do 
godz. 13:00. 
W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru dostawy braków ilościowych  
i jakościowych Wykonawca dostarcza towar wolny od wad jakościowych  
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i uzupełnia braki ilościowe: w terminie jednodniowym od momentu zgłoszenia 
reklamacji. 
 

9.Przedmiot zamówienia musi odpowiadać parametrom ilościowym i jakościowym   
   określonym przez zamawiającego. 

 

 

II. 4) Czy  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających :  nie 
 
II. 5 ) Wspólny Słownik Zamówień ( CPV ) :  15 10 00 00 – 8  

 
II.6 ) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej : nie 

 
II. 7)  CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  
Okres w miesiącach: 12 miesięcy   

 
SEKCJA III : INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 
 
III.1)   WADIUM 

 
Informacja na temat wadium: nie dotyczy 

 
III.2)   ZALICZKI 
 

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie 
 
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA 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: 
 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Spełnienie niniejszego 
warunku udziału w postępowaniu wykonawca wskazuje przez złożenie oświadczenia                        
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy. 

 
III.3.2) Wiedza i doświadczenie 
 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: 
 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Spełnienie niniejszego 
warunku udziału w postępowaniu wykonawca wskazuje przez złożenie oświadczenia                    
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy. 
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III.3.3) Potencjał techniczny 

 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: 

 
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Spełnienie niniejszego 
warunku udziału w postępowaniu wykonawca wskazuje przez złożenie oświadczenia                    

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy. 
 

 
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 
 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: 
 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Spełnienie niniejszego 
warunku udziału w postępowaniu wykonawca wskazuje przez złożenie oświadczenia                                          
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy. 

 
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 
 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: 
 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Spełnienie niniejszego 
warunku udziału w postępowaniu wykonawca wskazuje przez złożenie oświadczenia                    
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy. 

 
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: 
 

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

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, 
 

- aktualny odpis z właściwego rejestru /Urząd Skarbowy, ZUS, KRK, CEiDG, jeżeli odrębne 
przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, na 
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 
Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia 

w/w odpisu w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnego na dzień złożenia 
dokumentu potwierdzającego okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, 
 

- wykonawca powołujący się przy wykazaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu 
na potencjał 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 
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III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

 
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, 

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 ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału  
w postępowaniu. 

 
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 należą do 

grupy kapitałowej.  
 
SEKCJA IV :  PROCEDURA 

 
IV. 1) Tryb  udzielenia  zamówienia:  przetarg  nieograniczony  

 
IV.2) Kryteria oceny ofert: najniższa cena 
 

IV.3) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie 
 

IV.4)  ZMIANA  UMOWY 
 
Czy Przewiduje  się istotne zmiany  postanowień  zawartej umowy w stosunku do 

treści oferty, na podstawie  której dokonano wyboru oferty :  tak 
 
1. W przypadku zmiany urzędowej stawki  podatku VAT na artykuły wymienione                        

w formularzu cenowym, stanowiącym  załącznik nr 2 do umowy, wykonawca niezwłocznie      
i pisemnie powiadamia o tym fakcie Zamawiającego, przytaczając podstawę prawną. 2. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do uwzględnienia zmiany urzędowej stawki podatku VAT 
na artykuły wymienione w formularzu cenowym , stanowiącym załącznik nr 2 do umowy   
w przypadku, kiedy zmiany te są korzystne dla zamawiającego lub nie można było ich 

przewidzieć w chwili składania oferty przez Wykonawcę. 
3. W przypadku zmian , o których stanowi pkt 1 w trakcie obowiązywania umowy, zmiana 

stawek podatku VAT na artykuły wymienione w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik 
nr 2 do umowy, następuje z dniem wejścia w życie stosownych przepisów tym                  
zakresie, z zastrzeżeniem pkt 1 i 4. 

4. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną               
na piśmie pod rygorem nieważności – z zastrzeżeniem pkt 5. 

5. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do                        
treści, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem zmian 
przewidzianych w pkt 1-3. 
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IV.4. INFORMACJE  ADMINISTRACYJNE 

 
 

 
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępne SIWZ:  
 

http://mow-wloclawek.rbip.mojregion.info 
http://mow.wloclawek.pl 

 
 
SIWZ można uzyskać pod adresem:  

 
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy, ul. Leśna 24, 87-800 Włocławek 

 
IV. 4. 2 ) Termin składania  wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
lub ofert:  

 
data : 20.12.2018r.  godz. 09 : 00 
Miejsce: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy , ul. Leśna 24, 87-800 Włocławek - sekretariat 

 
IV.4.3 ) Termin związania ofertą:  

 
okres w dniach : 30 ( od ostatecznego terminu składania ofert ) 
 

 
IV.4.4)  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   

 


