Sieradz: Dostawy owoców, warzyw i podobnych produktów
w latach 2009/2010.
Numer ogłoszenia: 229367 - 2009; data zamieszczenia: 02.12.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer
ogłoszenia w BZP: 371238 - 2009r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Jednostka Wojskowa 1551, ul. Wojska Polskiego 78, 98-200 Sieradz, woj. łódzkie,
tel. 43 8261688, faks 43 8261466.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Wojskowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawy owoców, warzyw i podobnych
produktów w latach 2009/2010..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa do magazynu
zamawiającego owoców, warzyw i podobnych produktów, określonych według wspólnego słownika
zamówień (CPV): 15300000-1 owoce, warzywa i podobne produkty; z podziałem na części, w
następujących ilościach: Część 1 - dostawy warzyw przetworzonych Kapusta kwaszona 1200 kg Ogórki
kwaszone 1000 kg Arkusz kalkulacyjny - załącznik nr 2 do SIWZ. Część 2 -dostawy ziemniaków jadalnych
13000 kg Arkusz kalkulacyjny - załącznik nr 3 do SIWZ. Część 3 - dostawy marchwi i pietruszki: Marchew
jadalna świeża 1800 kg Pietruszka korzeń 600 kg Arkusz kalkulacyjny - załącznik nr 4 do SIWZ. Część 4 dostawy buraków czerwonych i cebuli: Buraki czerwone (ćwikłowe) 1500 kg Cebula biała świeża 700 kg
Arkusz kalkulacyjny - załącznik nr 5 do SIWZ. Część 5 - dostawy selera i pora: Seler świeży 650 kg Por
świeży 550 kg Arkusz kalkulacyjny - załącznik nr 6 do SIWZ. Część 6 - dostawy kapusty białej: Kapusta
biała świeża 2000 kg Arkusz kalkulacyjny - załącznik nr 7 do SIWZ. Część 7 - dostawy jabłek (gatunek 1)
5000 kg Arkusz kalkulacyjny - załącznik nr 8 do SIWZ. Wymagania jakościowe: Towar ma być świeży, w I
gatunku i zgodny ze wskazanymi w SIWZ normami. Ogórek kwaszony - w całości, twarde, PN-A77701:1997 Opakowania stanowią wiadra wykonane z materiałów opakowaniowych przeznaczonych do
kontaktu z żywnością od 10kg do 20kg. Opakowania powinny zabezpieczać produkt przed zniszczeniem i
zanieczyszczeniem, powinny być czyste, bez obcych zapachów i uszkodzeń mechanicznych. Okres
przydatności do spożycia ogórków kwaszonych deklarowany przez producenta powinien wynosić nie mniej
niż 1 miesiąc od daty dostawy do magazynu odbiorcy wojskowego. Na opakowaniu jednostkowym należy
podać następujące informacje: -nazwę produktu, -termin przydatności do spożycia, -nazwę dostawcy producenta, adres, -zawartość netto, -masę netto produktu po odcieku, -warunki przechowywania, oznaczenie partii produkcyjnej, -klasę jakości handlowej oraz pozostałe informacje zgodnie z aktualnie
obowiązującym prawem. Kapusta kwaszona - PN-A-77700:2006 Opakowania stanowią wiadra wykonane z

materiałów opakowaniowych przeznaczonych do kontaktu z żywnością od 10kg do 20kg. Opakowania
powinny zabezpieczać produkt przed zniszczeniem i zanieczyszczeniem, powinny być czyste, bez obcych
zapachów i uszkodzeń mechanicznych. Na opakowaniu jednostkowym należy podać następujące
informacje: -nazwę produktu, -termin przydatności do spożycia, -nazwę dostawcy - producenta, adres, zawartość netto, -warunki przechowywania, -oznaczenie partii produkcyjnej, -klasę jakości handlowej oraz
pozostałe informacje zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem. Okres przydatności do spożycia ogórków
kwaszonych deklarowany przez producenta powinien wynosić nie mniej niż 1 miesiąc od daty dostawy do
magazynu odbiorcy wojskowego. Ziemniaki - dostawy w workach raszlowych po 15 kg, ziemniaki o średnicy
min 5 cm, bez kłączy i zanieczyszczeń, PN-75/R-74450 Buraki czerwone - bez liści, PN-72/R-75360
Opakowania stanowią worki raszlowe od 5kg do 15kg wykonane z materiałów opakowaniowych
przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Opakowania powinny być całe, czyste, bez obcych zapachów,
zabrudzeń i pleśni. Do partii dostawczej należy dołączyć specyfikację zawierającą następujące informacje: nazwę produktu, -masę netto, -nazwę dostawcy - producenta, adres, -kraj pochodzenia, -warunki
przechowywania oraz pozostałe informacje zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem. Okres
przydatności do spożycia buraków ćwikłowych deklarowany przez producenta powinien wynosić nie mniej
niż 14 dni od daty dostawy do magazynu odbiorcy wojskowego. Cebula - PN-72/R-75357 Opakowania
stanowią worki raszlowe od 5kg do 15kg wykonane z materiałów opakowaniowych przeznaczonych do
kontaktu z żywnością. Opakowania powinny być całe, czyste, bez obcych zapachów, zabrudzeń i pleśni. Do
każdej partii dostawczej należy dołączyć specyfikację zawierającą następujące informacje: -nazwę
produktu, -masę netto, -nazwę dostawcy - producenta, adres, -kraj pochodzenia, -warunki przechowywania,
-klasę jakości handlowej oraz pozostałe informacje zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem. Okres
przydatności do spożycia cebuli deklarowany przez producenta powinien wynosić nie mniej niż 14 dni od
daty dostawy do magazynu odbiorcy wojskowego. Marchew - bez liści, PN-72/R-75358 Opakowania
stanowią worki raszlowe od 5kg do 15kg wykonane z materiałów opakowaniowych przeznaczonych do
kontaktu z żywnością. Opakowania powinny być całe, czyste, bez obcych zapachów, zabrudzeń i pleśni. Do
każdej partii dostawczej należy dołączyć specyfikację zawierającą następujące informacje: -nazwę
produktu, -nazwę dostawcy - producenta, adres, -masę netto, -kraj pochodzenia, -warunki przechowywania,
-klasę jakości handlowej oraz pozostałe informacje zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem. Okres
przydatności do spożycia marchwi deklarowany przez producenta powinien wynosić nie mniej niż 14 dni od
daty dostawy do magazynu odbiorcy wojskowego. Pietruszka - PN-R-75370:1996 Opakowania stanowią
worki raszlowe od 5kg do 15kg wykonane z materiałów opakowaniowych przeznaczonych do kontaktu z
żywnością. Opakowania powinny być całe, czyste, bez obcych zapachów, zabrudzeń i pleśni. Do każdej
partii dostawczej należy dołączyć specyfikację zawierającą następujące informacje: -nazwę produktu, masę netto, -nazwę dostawcy - producenta, adres, -kraj pochodzenia, -warunki przechowywania, -klasę
jakości handlowej oraz pozostałe informacje zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem. Okres
przydatności do spożycia pietruszki deklarowany przez producenta powinien wynosić nie mniej niż 14 dni
od daty dostawy do magazynu odbiorcy wojskowego. Seler - bez liści, PN-R-75371:1996 Opakowania
stanowią worki raszlowe od 10kg do 15kg wykonane z materiałów opakowaniowych przeznaczonych do
kontaktu z żywnością. Opakowania powinny być całe, czyste, bez obcych zapachów, zabrudzeń i pleśni. Do
każdej partii dostawczej należy dołączyć specyfikację zawierającą następujące informacje: -nazwę
produktu, -masę netto, -nazwę dostawcy - producenta, adres, -kraj pochodzenia, -warunki przechowywania,
-klasę jakości handlowej oraz pozostałe informacje zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem. Okres
przydatności do spożycia selera deklarowany przez producenta powinien wynosić nie mniej niż 14 dni od
daty dostawy do magazynu odbiorcy wojskowego. Por - PN-R-75521:1996 Opakowania stanowią worki do
10kg wykonane z materiałów opakowaniowych przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Opakowania
powinny być całe, czyste, bez obcych zapachów, zabrudzeń i pleśni. Do każdej partii dostawczej należy
dołączyć specyfikację zawierającą następujące informacje: -nazwę produktu, -masę netto, -nazwę dostawcy

- producenta, adres, -kraj pochodzenia, -warunki przechowywania, -klasę jakości handlowej oraz pozostałe
informacje zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem. Okres przydatności do spożycia porów
deklarowany przez producenta powinien wynosić nie mniej niż 14 dni od daty dostawy do magazynu
odbiorcy wojskowego. Kapusta biała - PN-68/R-75362 Opakowania stanowią worki raszlowe od 10kg do
20kg wykonane z materiałów opakowaniowych przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Opakowania
powinny być całe, czyste, bez obcych zapachów, zabrudzeń i pleśni. Do każdej partii dostawczej należy
dołączyć specyfikację zawierającą następujące informacje: -nazwę produktu, -masę netto, -nazwę dostawcy
- producenta, adres, -kraj pochodzenia, -warunki przechowywania, - klasę jakości handlowej oraz pozostałe
informacje zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem. Okres przydatności do spożycia kapusty głowiastej
białej deklarowany przez producenta powinien wynosić nie mniej niż 14 dni od daty dostawy do magazynu
odbiorcy wojskowego. Jabłka krajowe - dostawy w skrzynkach od 15kg do20 kg, PN -77/R-75024
2.Szczegółowy asortyment oraz ilości owoców, warzyw i podobnych produktów przedstawia załącznik nr 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8 - arkusz kalkulacyjny, Wycena przedmiotu zamówienia stanowiący integralną część SIWZ.
3.Każdorazowa wielkość poszczególnych dostaw i terminy ich realizacji będą określane przez
uprawnionego pracownika Zamawiającego telefonicznie lub faxem z wyprzedzeniem 2-dniowym. Dostawy
będą realizowane w godz.8 00 -12 00. 4.Przedmiot zamówienia musi być wytworzony i dostarczony zgodnie
z niżej wymienionymi normami i przepisami: -Ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności
i żywienia (Dz. U. 2006.171.1225 z późn. zm.) ; -Ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej
artykułów rolno - spożywczych (Dz. U. 2000.5.44) z późniejszymi zmianami -Rozporządzeniem ministra
zdrowia z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie wykazu towarów, które podlegają granicznej kontroli sanitarnej
(Dz. U. 2007. Nr 20 poz. 122); -Ustawą z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń
produktów rolnych i środków spożywczych oraz produktach tradycyjnych (Dz. U. 2005 Nr 10 poz. 68). rozporządzenie Rady (WE) Nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną
organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych
(Rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku) -rozporządzenia (WE) Nr 178/2002 Parlamentu
Europejskiego i Rady Ministra dnia 28 stycznia 2002 r. ustalające ogólne zasady i wymagania prawa
żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. bezpieczeństwa żywności oraz ustanawiające procedury
w zakresie bezpieczeństwa żywności; -rozporządzenia (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych; -rozporządzenia (WE) Nr 1935/2004
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r., w sprawie materiałów i wyrobów
przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylające Dyrektywy 80/590/EWG I 89/109/EWG; rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków
spożywczych (Dz. U.2007 Nr 137, poz. 966 ze zm.). -rozporządzeniem ministra zdrowia z dnia 24 stycznia
2007 w sprawie wykazu towarów, które podlegają granicznej kontroli sanitarnej (Dz. U. 2007.20.122 ze
zm.);.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.30.00.00-1, 03.22.11.11-0, 15.33.10.00-7, 03.22.11.12-4,
03.22.11.13-1, 03.22.11.11-7, 03.22.14.10-3, 03.22.23.21-9, 03.21.21.00-1.
II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części:
4154.00 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
•

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1
Nazwa: Dostawy warzyw przetworzonych
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.12.2009.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
•

P.P.H.U. SAUERKRAUT Władysława Kotschmarów, ul. Łódzka 141, 62-800 Kalisz, kraj/woj.
wielkopolskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU
OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
•
•
•

Cena wybranej oferty: 4154.00
Oferta z najniższą ceną: 4154.00 oferta z najwyższą ceną: 4154.00
Waluta: PLN.

