
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy

Sukcesywna dostawa produktów żywnościowych do kuchni gminnej w Zespole Szkolno –
Przedszkolnym w Bestwince oraz 8 stołówek szkolnych na terenie gminy Bestwina

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Bestwina

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276258144

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Krakowska 111

1.5.2.) Miejscowość: Bestwina

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-512

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@bestwina.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.bestwina.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://miniportal.uzp.gov.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Sukcesywna dostawa produktów żywnościowych do kuchni gminnej w Zespole Szkolno –
Przedszkolnym w Bestwince oraz 8 stołówek szkolnych na terenie gminy Bestwina

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-edcdcf06-ccef-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00105067/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-07-06 10:23
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2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000120/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa produktów żywnościowych do kuchni gminnej w Zespole Szkolno -
Przedszkolnym w Bestwince oraz 6 stołówek szkolnych na terenie Gminy Bestwina

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o
zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZiF.271.6.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy produktów żywnościowych dla potrzeb
żywienia dzieci. Produkty żywnościowe należy dostarczać w zależności od potrzeb do Kuchni
gminnej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym, 43– 512 Bestwinka, ul. Dworkowa 3,
- Dostawa poszczególnych części asortymentowych odbywać się będzie dwa razy w tygodniu.
Wykonawca zobowiązuje się dostarczać produkty w godzinach od 7:00 do 9:00, w terminie do 1
lub 2 dni roboczych (w zależności od zadeklarowanego przez Wykonawcę terminu) od złożenia
zamówienia. Przez dni robocze należy rozumieć dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni
ustawowo wolnych od pracy.
- W okresie wakacyjnym kuchnia gminna będzie pracowała w ograniczonym zakresie. Posiłki
będą przygotowywane dla przedszkola pełniącego dyżur w okresie wakacji, oraz Klubu
Dziecięcego „PUCHATEK”. 
Dyżur wakacyjny pełnić będzie stołówka szkolna w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w
Bestwince, 43– 512 Bestwinka, ul. Dworkowa 3. 
- Ogólne wymagania dotyczące dostarczanych produktów:
a. dostarczane produkty muszą być wyprodukowane, opakowane i dostarczone zgodnie z
obowiązującymi wymaganiami określonymi w przepisach krajowych i unijnych dotyczących
artykułów żywnościowych,
b. dostarczane produkty muszą być oznakowane w sposób zrozumiały, napisy w języku polskim
muszą być wyraźne, czytelne i nieusuwalne, data spożycia winna być nie krótsza, niż wskazana
w formularzu cenowym dla danej grupy. Produkty winny być oznaczone zgodnie z
obowiązującymi przepisami,
c. dostarczane artykuły winny być wysokiej jakości, tj. I-go gatunku bez wad fizycznych i
jakościowych,
d. dostarczane produkty muszą spełniać wymagania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do
sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą
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spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych
jednostkach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1154 ze zm.),
e. opakowania jednostkowe oraz zbiorowe powinny być oznakowane i zawierać informacje
dotyczące m. in.: nazwy i adresu producenta, nazwy dystrybutora, nazwy towaru, jego klasy
jakościowej, daty produkcji, terminu przydatności do spożycia. Opakowania powinny być
wykonane z materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono we wzorze umowy oraz w załącznikach 1a
do SWZ dla poszczególnych części stanowiących jednocześnie formularz cenowy. 
- Środek transportu musi spełniać obowiązujące wymogi sanitarne dla przewozu artykułów
żywnościowych i musi posiadać aktualną decyzję Państwowej Inspekcji Sanitarnej do przewozu
artykułów spożywczych zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o
bezpieczeństwie żywności i żywienia (t. j. z 2020 r, poz. 2021 ze zm.), zaś konwojent
dostarczający dany produkt musi posiadać aktualną książeczkę zdrowia dopuszczającą do
kontaktu z żywnością, o ile przepisy w danym asortymencie tego wymagają. Wykonawca
każdorazowo zobowiązany będzie okazać powyższe dokumenty na prośbę Zamawiającego. W
razie stwierdzenia przez Zamawiającego niezachowania warunków sanitarnych Zamawiający
może odmówić odbioru towaru, a w przypadku trzykrotnego powtórzenia się opisanej sytuacji
Zamawiający może odstąpić od umowy.
- Ilekroć w SWZ i materiałach przetargowych opisujących przedmiot zamówienia zostały
wskazane znaki towarowe, producent, dostawca, o których mowa w art. 101 ust. 1-3 ustawy
Pzp, należy je traktować jedynie jako dane pomocnicze określające minimalne parametry
jakościowe i właściwości; w takim przypadku Zamawiający dopuszcza oferowanie rozwiązań
równoważnych w stosunku do opisywanych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania
równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia
wymagania określone przez Zamawiającego.
W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty wykaz zawierający nazwy
(typy, rodzaje) i producentów przyjętych do wyceny i zastosowania przy realizacji zamówienia
oferowanych produktów oraz przedłożyć odpowiednie dokumenty (w języku polskim) opisujące
parametry oraz producenta, wymagane przepisami certyfikaty i inne dokumenty, pozwalające
jednoznacznie stwierdzić, że są one rzeczywiście równoważne. Równoważność pod względem
parametrów ma w szczególności zapewnić uzyskanie parametrów nie gorszych od założonych w
niniejszej SWZ. 
W przypadku niewskazania przez Wykonawcę w ofercie rozwiązania równoważnego
Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia zgodnie z
rozwiązaniami wskazanymi w SWZ i jej załącznikach. Jeżeli Wykonawca nie złoży ww.
dokumentów lub złożone dokumenty będą niekompletne (nie potwierdzając w ten sposób
równoważności) Zamawiający uzna treść oferty Wykonawcy za nieodpowiadającą treści SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

03221110-0 - Warzywa korzeniowe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1
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6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:
0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 35250,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 35250,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 35250,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie
zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: "VEGEMAR" Marcin Kaszper

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 361037791

7.3.3) Ulica: Wiślańska 30A

7.3.4) Miejscowość: Skoczów

7.3.5) Kod pocztowy: 43-430

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?:
Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-07-01

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 35250,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
Od 2021-07-01 do 2021-12-31

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

wartość umowy dla min. 7048,80 zł
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