
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 
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Rybnik: Dostawy nabiału, warzyw, kiszonek, jabłek, mrożonek 

(warzyw i owoców) dla potrzeb SPZOZ Państwowego Szpitala dla 

Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku 

Numer ogłoszenia: 320066 - 2014; data zamieszczenia: 26.09.2014 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: SPZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku , ul. Gliwicka 33, 44-201 Rybnik, woj. śląskie, tel. 032 

4328138, faks 032 4328169. 

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.psychiatria.com 

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: Dostawy nabiału, warzyw, kiszonek, jabłek, mrożonek (warzyw i owoców) dla potrzeb SPZOZ 

Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy nabiału, warzyw, kiszonek, 

jabłek, mrożonek (warzyw i owoców) dla potrzeb SPZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku. Przedmiot zamówienia 

został podzielony na 9 części (pakietów):Pakiet 1 - Nabiał I, Pakiet 2 - Nabiał II, Pakiet 3 - Nabiał III, Pakiet 4 - Warzywa, kiszonki, jabłka I, Pakiet 5 - 

Warzywa, kiszonki, jabłka II, Pakiet 6 - Warzywa, kiszonki, jabłka III, Pakiet 7 - Warzywa, kiszonki, jabłka IV, Pakiet 8 - Warzywa, kiszonki, jabłka V, Pakiet 

9 - Mrożonki (warzywa i owoce). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Formularz asortymentowo - cenowy stanowiący Załącznik nr 1 do 

SIWZ. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania całej ilości/wartości umowy bez konsekwencji finansowych, uzależniając swoją decyzję od 

faktycznych potrzeb Zamawiającego występujących podczas obowiązywania umowy podpisanej z wybranym Wykonawcą. Dostawy odbywać się będą na 

koszt i ryzyko Sprzedawcy w terminie do 3 dni od złożenia zamówienia przez Kupującego, wraz z rozładunkiem, do pomieszczeń magazynowych Kuchni 

od poniedziałku do piątku, w godz. od 5.00 do 7.00. z tym, że: Zamawiający wymaga aby dostawa asortymentu z pakietu nr 1 odbywała się również w 

soboty, czyli codziennie oprócz niedziel i świąt o godz. 5.00. Zamawiający wymaga aby dostawa asortymentu z pakietu nr 2, 4 realizowana była 2 razy w 

tygodniu, do godziny 7.00 rano. Zamawiający wymaga aby dostawa asortymentu z pakietu nr 3, 7, 9 realizowana była 3 razy w tygodniu, do godziny 7.00 

rano. Zamawiający wymaga aby dostawa asortymentu z pakietu nr 5, 6, 8 realizowana była 1 raz w tygodniu, do godziny 7.00 rano. Jeżeli termin dostawy 

wypada w dniu wolnym od pracy lub poza godzinami pracy Kuchni Szpitalnej dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie 

dostawy. Wykonawca gwarantuje stałość cen oferowanego towaru przez cały okres trwania umowy. Strony dopuszczają możliwość zmiany ceny brutto 

przedmiotu umowy wyłącznie w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT, na podstawie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności. 

W przypadku stwierdzenia wad jakościowych towaru lub niedoborów ilościowych, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o powyższym Wykonawcę. 

Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia dostawy lub też dostarczenia towaru wolnego od wad, tożsamego pod względem jakościowym i ilościowym 

z towarem zamówionym, w terminie do 3 dni od momentu zgłoszenia. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia dostarczonego towaru i 

żądania wymiany na wolny od wad w przypadku:dostarczenia towaru złej jakości, dostarczenie towaru niezgodnego z umową/zamówieniem, dostarczenie 

towaru w niewłaściwych opakowaniach. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia towaru dostarczonego ze zwłoką.. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.51.10.00-3, 15.55.13.00-8, 15.53.00.00-2, 03.20.00.00-3, 15.33.11.70-9, 03.21.21.00-1, 03.22.10.00-6, 

03.22.14.00-0, 03.22.23.21-9. 



II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 9. 

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 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert (zaksięgowane na 

rachunku Zamawiającego). Numer części Wadium Pakiet 1-3 000,00 Pakiet 2-5 000,00 Pakiet 3-2 000,00 Pakiet 4-300,00 Pakiet 5-800,00 Pakiet 6-1 

000,00 Pakiet 7-200,00 Pakiet 8-200,00 Pakiet 9-1 500,00 W przypadku złożenia oferty częściowej Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w 

kwocie określonej dla danej części. W przypadku złożenia oferty na kilka części, kwota wadium stanowi sumę wadiów ustalonych dla poszczególnych 

części zamówienia. Jeżeli wysokość wniesionego wadium będzie niższa niż suma wynikająca z poszczególnych części zamówienia, Zamawiający uzna, 

że wadium nie zostało wniesione w wymaganej wysokości. Wadium może być wniesione w następujących formach: pieniądzu, poręczeniach bankowych 

lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach 

bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 

2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275). Oferta niezabezpieczona wadium w wymaganej 

formie spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem 

na rachunek bankowy Zamawiającego: PEKAO S.A. o/Rybnik 24 1240 4272 1111 0000 4835 2352 Wadium wnoszone w innej formie aniżeli pieniężna 

należy złożyć w kasie w siedzibie zamawiającego, ul. Gliwicka 33, pok. nr 9, czynnej w godz. 8.00 do 14.30 (przerwa od 10.00 - 12.00) a potwierdzenie 

jego wniesienia należy dołączyć do oferty. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub 

unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy PZP, 

natomiast Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejszą - niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający zatrzymuje 

wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP, nie złożył dokumentów lub 

oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub pełnomocnictw chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. 

Zamawiający zatrzymuje wadium również w przypadkach określonych w art. 46 ust 5 ustawy PZP. 

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 Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny 

spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy - w tym okresie, wykonał a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, co najmniej 1 porównywalne zamówienie 

(dla każdego pakietu oddzielnie), polegające na dostawie: Pakiet 1 - minimum jedną dostawę nabiału o wartości co najmniej 90 000,00 zł brutto; 

Pakiet 2 - minimum jedną dostawę nabiału o wartości co najmniej 127 000,00 zł brutto; Pakiet 3 - minimum jedną dostawę nabiału o wartości co 

najmniej 49 000,00 zł brutto; Pakiet 4 - minimum jedną dostawę warzyw, kiszonek, jabłek o wartości co najmniej 6 000,00 zł brutto; Pakiet 5 - 

minimum jedną dostawę warzyw, kiszonek, jabłek o wartości co najmniej 14 000,00 zł brutto; Pakiet 6 - minimum jedną dostawę warzyw, 

kiszonek, jabłek o wartości co najmniej 22 000,00 zł brutto; Pakiet 7 - minimum jedną dostawę warzyw, kiszonek, jabłek o wartości co najmniej 4 

000,00 zł brutto; Pakiet 8 - minimum jedną dostawę warzyw, kiszonek, jabłek o wartości co najmniej 4 000,00 zł brutto; Pakiet 9 - minimum jedną 

dostawę mrożonek o wartości co najmniej 32 000,00 zł brutto; z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców (według 

Załącznika nr 6 do SIWZ); do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że wskazane w wykazie dostawy zostały wykonane lub są 

wykonywane należycie. 

• III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny 

spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny 

spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny 

spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 

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: 

• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie 

ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz 

których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; 

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; 

• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub 

zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 

potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 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.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

Wypełniony Formularz asortymentowo - cenowy zgodny w treści z wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ; Wypełniony Formularz oferty wraz z 

oświadczeniem o zapoznaniu się z treścią specyfikacji i wzorem umowy, o związaniu z ofertą - zgodny w treści z wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do 

SIWZ; Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu, z którego wynika zakres, podpisane przez osoby uprawnione do 

reprezentowania Firmy (jeżeli Wykonawca jest reprezentowany przez pełnomocnika lub jeżeli istnieje ustawowy obowiązek ustanowienia pełnomocnika); 

UWAGA: Pełnomocnictwo powinno być przedstawione oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 

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.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 

Wykonawca gwarantuje stałość cen oferowanego towaru przez cały okres trwania umowy. Strony dopuszczają możliwość zmiany ceny brutto przedmiotu 

umowy wyłącznie w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT, na podstawie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.psychiatria.com 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: SPZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w 

Rybniku, ul. Gliwicka 33, 44 - 201 Rybnik Budynek Administracji, pok. 22.. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.10.2014 godzina 09:30, miejsce: SPZOZ Państwowy 

Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku, ul. Gliwicka 33, 44 - 201 Rybnik Budynek Administracji, pok. 22.. 

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: Pakiet 1 - Nabiał I. 

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pakiet szczegółowo opisany w Formularzu Asortymentowo-Cenowym, 

stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. 

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.51.10.00-3, 15.55.13.00-8, 15.53.00.00-2, 03.20.00.00-3, 15.33.11.70-9, 03.21.21.00-1, 03.22.10.00-

6, 03.22.14.00-0, 03.22.23.21-9. 

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

• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 
 

 
CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Pakiet 2 - Nabiał II. 

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pakiet szczegółowo opisany w Formularzu Asortymentowo-Cenowym, 

stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. 

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.51.10.00-3, 15.55.13.00-8, 15.53.00.00-2, 03.20.00.00-3, 15.33.11.70-9, 03.21.21.00-1, 03.22.10.00-

6, 03.22.14.00-0, 03.22.23.21-9. 

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

• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 
 

 
CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Pakiet 3 - Nabiał III. 

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pakiet szczegółowo opisany w Formularzu Asortymentowo-Cenowym, 

stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. 

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.51.10.00-3, 15.55.13.00-8, 15.53.00.00-2, 03.20.00.00-3, 13.33.11.70-9, 03.21.21.00-1, 03.22.10.00-

6, 03.22.14.00-0, 03.22.23.21-9. 

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

• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 
 

 
CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Pakiet 4 - Warzywa, kiszonki, jabłka I. 

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pakiet 4 - Warzywa, kiszonki, jabłka I. 

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.51.10.00-3, 15.55.13.00-8, 15.53.00.00-2, 03.20.00.00-3, 15.33.11.70-9, 03.21.21.00-1, 03.22.10.00-

6, 03.22.14.00-0, 03.22.23.21-9. 

• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.05.2015. 

• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 
 

 
CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Pakiet 5 - Warzywa, kiszonki, jabłka II. 



• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pakiet szczegółowo opisany w Formularzu Asortymentowo-Cenowym, 

stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. 

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.51.10.00-3, 15.55.13.00-8, 15.53.00.00-2, 03.20.00.00-3, 15.33.11.70-9, 03.21.21.00-1, 03.22.10.00-

6, 03.22.14.00-0, 03.22.23.21-9. 

• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2015. 

• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 
 

 
CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Pakiet 6 - Warzywa, kiszonki, jabłka III. 

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pakiet szczegółowo opisany w Formularzu Asortymentowo-Cenowym, 

stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. 

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.51.10.00-3, 15.55.13.00-8, 15.53.00.00-2, 03.20.00.00-3, 15.33.11.70-9, 03.21.21.00-1, 03.22.10.00-

6, 03.22.14.00-0, 03.22.23.21-9. 

• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2015. 

• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 
 

 
CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Pakiet 7 - Warzywa, kiszonki, jabłka IV. 

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pakiet szczegółowo opisany w Formularzu Asortymentowo-Cenowym, 

stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. 

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.51.10.00-3, 15.55.13.00-8, 15.53.00.00-2, 03.20.00.00-3, 15.33.11.70-9, 03.21.21.00-1, 03.22.10.00-

6, 03.22.10.00-6, 03.22.14.00-0, 03.22.23.21-9. 

• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.03.2015. 

• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 
 

 
CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Pakiet 8 - Warzywa, kiszonki, jabłka V. 

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pakiet szczegółowo opisany w Formularzu Asortymentowo-Cenowym, 

stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. 

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.51.10.00-3, 15.55.13.00-8, 15.53.00.00-2, 03.20.00.00-3, 15.33.11.70-9, 03.21.21.00-1, 03.22.10.00-

6, 03.22.14.00-0, 03.22.23.21-9. 

• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.03.2015. 

• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 
 

 
CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Pakiet 9 - Mrożonki (warzywa i owoce). 

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pakiet szczegółowo opisany w Formularzu Asortymentowo-Cenowym, 

stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. 

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.51.10.00-3, 15.55.13.00-8, 15.53.00.00-2, 03.20.00.00-3, 15.33.11.70-9, 03.21.21.00-1, 03.22.10.00-

6, 03.22.14.00-0, 03.22.23.21-9. 

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

• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

 


