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Znak Sprawy: ZP/15/2016 
 
Ogłoszenie nr 36949 - 2017 z dnia 2017-03-06 r. 
 

Lipsko: NA DOSTAWY MIĘSA I WĘDLIN. 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – 

 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego 
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  
nie 
Nazwa projektu lub programu 

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak  
Numer ogłoszenia: 14508 
 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak  
Numer ogłoszenia: 17521 
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego 
nie 
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 
przeprowadzenie postępowania  
nie 
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających  
nie 
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii 
Europejskiej  
nie 
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich 
Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:: 
Informacje dodatkowe: 
I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku, krajowy numer 
identyfikacyjny 67099777300000, ul. ul. Śniadeckiego  2, 27300   Lipsko, państwo Polska, woj. mazowieckie, tel. 
483 783 500, faks 483 783 663, e-mail 1400081@zoz.org.pl 
Adres strony internetowej (URL): www.spzzoz-lipsko.mazowsze.pl 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Podmiot prawa publicznego 
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): 
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku 
wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli 
zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez 
każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I 
należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę): 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  
„NA DOSTAWY MIĘSA I WĘDLIN”. 
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):  
II.2) Rodzaj zamówienia: 
Dostawy 
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - 
określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:  
1. Przedmiotem zamówienia są dostawy artykułów żywnościowych w postaci mięsa i wędlin. Oferowane towary muszą 
być świeże, dobrej jakości, posiadać wymagane prawem atesty dopuszczające żywność do spożycia i muszą posiadać przy 
dostawie metkę z widoczną datą produkcji, składem produktu i terminem przydatności do spożycia - szczegółowy opis 
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dostawie metkę z widoczną datą produkcji, składem produktu i terminem przydatności do spożycia - szczegółowy opis 
przedmiotu zamówienia oraz zakres dostaw określono w formularzu asortymentowo-cenowym (załącznik numer 2 do 
SIWZ). 2. Określone ilości są szacunkowe i mogą ulec zmianie w zależności od aktualnych potrzeb Zamawiającego. 3. 
Dostawy odbywać się będą sukcesywnie na koszt i ryzyko Wykonawcy, co najmniej 2 razy w tygodniu (wtorek i piątek) w 
godzinach 7.00-8.30 wg zamówienia telefonicznego, które będzie złożone najpóźniej w dniu poprzedzającym dostawę do 
godz.12-tej. 4. Ilość dostarczonych artykułów powinna być zgodna z ilością na fakturze i potwierdzona przez pracownika 
magazynu żywnościowego. 5. Dostawa niezgodna z zamówieniem będzie zwrócona dostawcy z koniecznością wymiany na 
właściwą. 6. Zamawiający zastrzega, że zaproponowany przez Wykonawcę w ramach niniejszego postępowania 
asortyment winien spełniać wszystkie wymogi podane załączniku nr 2 do SIWZ. W związku z tym niezbędnym jest 
wypełnienie przez Wykonawcę załącznika Nr 2 do SIWZ w sposób precyzyjny, kompletny i jednoznaczny. Niewypełnienie 
Załącznika nr 2 do SIWZ w opisany wyżej sposób lub zaproponowanie produktów niezgodnych z wymaganiami 
Zamawiającego, równoznaczne będzie z odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 Ustawy prawo zamówień 
publicznych. 7 .Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patent czy pochodzenie 
– należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o 
parametrach techniczno /eksploatacyjno /użytkowych nie gorszych niż te, podane w opisie przedmiotu zamówienia. 8. 
Zamawiający wymaga zachowania stałości cen przez okres 6 miesięcy od dnia obowiązywania umowy. 
II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie podzielone jest na części: 
Tak 
 
II.5) Główny Kod CPV: 15131130-5 
Dodatkowe kody CPV: 15113000-3, 15112000-6, 15114000-0, 15111000-9 
SEKCJA III: PROCEDURA 
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  
Przetarg nieograniczony 
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów  
III.3) Informacje dodatkowe:  
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

CZĘŚĆ NR: 1   NAZWA: mięso 

Postępowanie/część zostało unieważnione nie  

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:  

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15/02/2017 

IV.2 Całkowita wartość zamówienia 
Wartość bez VAT58345.00 

WalutaPLN 

 

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH 
Liczba otrzymanych ofert4 
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UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM  
Cena wybranej oferty/wartość umowy 61262,25 

Oferta z najniższą ceną/kosztem 61262,25 

> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 102593,40 

Waluta: PLN 

 

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa  
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia 
podwykonawcy/podwykonawcom  
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub 
podwykonawcom:  
 IV.8) Informacje dodatkowe:  

CZĘŚĆ NR: 2   NAZWA: wędliny 

Postępowanie/część zostało unieważnione nie  

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:  
 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15/02/2017 

IV.2 Całkowita wartość zamówienia 
Wartość bez VAT83995.00 

WalutaPLN 

 

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH 
Liczba otrzymanych ofert4 

w tym  

Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3 

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii 
Europejskiej:  
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii 
Europejskiej:  
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 
 

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:  
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA 
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:  

nie  

Zakład Przetwórstwa Mięsnego Nowakowski Sp. z o.o.,  ,  Dąbrowa 6,  26-332,  Sławno,  kraj/woj. 

mazowieckie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak  

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie  

Skrót literowy nazwy państwa:  

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie  

Skrót literowy nazwy państwa:  

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ 
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM  
Cena wybranej oferty/wartość umowy 88194,75 

Oferta z najniższą ceną/kosztem 88194,75 

> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 102593,40 

Waluta: PLN 

 

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa  
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia 
podwykonawcy/podwykonawcom  
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub 
podwykonawcom:  
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podwykonawcom:  
 IV.8) Informacje dodatkowe:  
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA 

Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ 
IV.9.1) Podstawa prawna 
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.  
 
IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu  
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z 
przepisami.  
 

 
 

 
 

..................................................                                                                    ……………………………………………..    

                              /sporządził/                                                                                                                                             /zatwierdził/     


