Sieradz: Dostawy drobiu i jaj kurzych w 2010r. z podziałem na części: część 1 - drób;
część 2 - jaja kurze.
Numer ogłoszenia: 424390 - 2009; data zamieszczenia: 10.12.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
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.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.15sbwd.internetdsl.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Wojskowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawy drobiu i jaj kurzych w 2010 r. z podziałem
na części: część 1 - drób; część 2 - jaja kurze..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia są
dostawy drobiu oraz jaj kurzych w 2010 r. z podziałem na części: część 1 - drób; część 2 - jaja kurze.
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do SIWZ: 1)Załączniki nr 2 i 3 Szczegółowa
wielkość zamówienia w zakresie asortymentów i ilości przedmiotu zamówienia - arkusze kalkulacyjne
stanowiące integralną część SIWZ. 2)Załącznik nr 4 Opis przedmiotu zamówienia - w zakresie specyfikacji
technicznej przedmiotu zamówienia (parametry jakościowe, okres przydatności do spożycia, opakowania, inne
szczegółowe wymagania); 3.Przedmiot zamówienia winien spełniać wymagania zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa żywnościowego, a w szczególności zgodnie z: 1)ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o
bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2006 r., Nr 171, poz. 1225 z późn.zm.); 2)ustawą z dnia 21
grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno - spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 z późn.
zm.); 3)ustawą z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2006 r., Nr 17, poz.
127, z późn. zm); 4)rozporządzeniem WE nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia
2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia
zwierzęcego (Dz. Urz. UEL 139 z dnia 30.04.2004 r.) 5)rozporządzeniem WE nr 852/2004 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z
30.04.2004 r.); 6)rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1881/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. ustalającego
najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych (Dz. Urz. UE.L z 20
grudnia 2006r. Nr 364. 5); 6)rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1441/2007 z dnia 5 grudnia 2007 r.
zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2073/2005 w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących
środków spożywczych (Dz. Urz. UE z dnia 7 grudnia 2007 r., nr 322.12 7)rozporządzeniem Komisji (WE) nr
178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i
wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz
ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz.U. UE L z dnia 1 lutego 2002 r. z późn.zm.).
8)rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie wykazu towarów, które podlegają
granicznej kontroli sanitarnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 20 poz. 122); 4.Przedmiot zamówienia dostarczony będzie w
opakowaniach zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa żywnościowego, a w szczególności z:
1)rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków
spożywczych (Dz. U. z 2007 r., Nr 137, poz. 966 z późn. zm.); 2)rozporządzeniem WE nr 1935 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; 3) ustawą z dnia 25 sierpnia
2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2006 r., Nr 171, poz. 1225 z późn.zm.). 5.Przedmiot
zamówienia dostarczony będzie środkiem transportu spełniającym wymagania Rozporządzenia (WE) Nr
852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków
spożywczych, w związku z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t. j. Dz. U.
z 2006 r. Nr 171, poz. 1225 z późn. zm.). 6.W szczególnie uzasadnionych przypadkach (np.: osiągnięcia
wyższych stanów gotowości bojowej, szkolenia rezerw osobowych, poligonów, likwidacji klęsk żywiołowych lub
innych zadań postawionych Odbiorcom przez organa władzy państwowej, restrukturyzacji sił zbrojnych, zmiany
stanu żywionych, itp.) Wykonawca zagwarantuje realizację dostaw w odmiennych ilościach i częstotliwościach
w stosunku do określonych treścią umowy do poszczególnych miejsc stacjonowania jednostek wojskowych
oraz innych wskazanych przez Zamawiającego na terenie kraju, według cen określonych w zawartej między
Zamawiającym i Wykonawcą umowie. Zmiany te następować będą w ramach ustalonej wartości przedmiotu
zamówienia i jego ilości w treści zawartej umowy. 7.Każdorazowo wielkość poszczególnych dostaw będzie

realizowana sukcesywnie, około 3 razy w tygodniu w godz. od 8:00 do 11:00 wg potrzeb wskazanych przez
Zamawiającego telefonicznie lub faxem na 2 dni przed terminem planowanej dostawy, Wykonawca w terminie
jednego dnia od momentu złożenia zamówienia potwierdzi przyjęcie zamówienia do realizacji. Milczenie
Wykonawcy będzie traktowane jako przyjęcie zamówienia. 8.Szczegółową wielkość zamówienia przedstawiają
załączniki nr 2 i 3 - wycena przedmiotu zamówienia - arkusze kalkulacyjne stanowiące integralną część SIWZ.
9.Opis przedmiotu zamówienia przedstawia zał. nr 4. 10.Ceny pozostaną stałe przez cały okres realizacji
zamówienia. 11. Każdorazowo Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia pełnego asortymentu będącego
przedmiotem danego zamówienia pod groźbą kar umownych (zgodnie z ogólnymi warunkami umowy zał. nr 7).
12.W celu potwierdzenia spełnienia przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do pierwszej dostawy świadectwo jakości handlowej wydanej przez
WIJHARS. 13.Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych o
parametrach jakościowych, technologicznych oraz nie gorszych niż podne w zal. nr 2 do SIWZ. 14.Wykonawca,
który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać,
że oferowane przez niego dostawy przedmiotu zamówienia spełniają wymagania określone przez
Zamawiającego zał. nr 4 (podstawa prawna art. 30 ust. 5).
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.11.20.00-6, 03.14.25.00-3.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2010.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: nie dotyczy
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1)posiadają
uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek
posiadania takich uprawnień; 2)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny,
a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne
zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do
wykonania zamówienia; 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia; 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art.
24 ust. 1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych. 2. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału
w postępowaniu na podstawie oferty oraz załączonych dokumentów i wykluczy z postępowania
Wykonawców, którzy 1) Złożą nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego
postępowania; 2) Nie złożą wymaganych oświadczeń o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
lub dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków wymienionych w punkcie X SIWZ; 3) Nie
zgodzą się na przedłużenie okresu związania ofertą; 3. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w
wyznaczonym terminie nie złożą dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w
postępowaniu, lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym
terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na
wezwanie przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez
wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, nie później niż w dniu w którym upłynął termin
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert. (art. 26
ust. 3 Prawa zamówień publicznych). 4. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej
oferty zawiadamia Wykonawcę o wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, podając
uzasadnienie faktyczne i prawne. 5. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 6.
Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wystąpi przynajmniej jedna przesłanka unormowana w art. 89 ust. 1
Prawa zamówień publicznych w brzmieniu: 1)jest niezgodna z ustawą. 2)jej treść nie odpowiada treści
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3. 3)jej złożenie
stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
4)zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 5)została złożona przez
Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego
do składania ofert. 6)zawiera błędy w obliczeniu ceny. 7)wykonawca w terminie 3 dni od dnia
doręczenia zawiadomienia nie zgodzi się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3.
8)jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 7. Zamawiający niezwłocznie po wyborze
najkorzystniejszej oferty zawiadamia wszystkich Wykonawców o odrzuceniu ofert, podając
uzasadnienie faktyczne i prawne. 8. Zgodnie z art. 23 ust. p.z.p. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać
się o udzielenie zamówienia.
• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na ofertę składają się następujące

dokumenty i załączniki: dla części 1 i 2: 1.Podpisane oświadczenia o nie podleganiu wykluczeniu z
postępowania w sprawie udzielenia zamówienia (art. 24 ust. 2 pkt 3 Prawa zamówień publicznych),
(załącznik nr 8); 2.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia
do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert (§ 1 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 19.05.2006 r., Dz. U. Nr 87, poz. 605
późniejszymi zmianami); lub aktualne zaświadczenie z Urzędu Miasta, Gminy lub wójta gminy o
posiadaniu gospodarstwa rolnego - dotyczy rolników, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 grudnia
1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. 2008 Nr 50 poz. 291 ze zm.); 3.Aktualną polisę
ubezpieczeniową OC (ważną przez cały okres związania umową) w zakresie prowadzonej działalności
gospodarczej, posiadającej rozszerzony zakres ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, za
szkody osobowe lub rzeczowe wyrządzone przez produkty wyprodukowane, dostarczone, sprzedane
przez ubezpieczonego oraz spowodowane przez nie wykonanie lub nienależne wykonanie zamówienia
w okresie ubezpieczenia; 4.Oświadczenie Wykonawcy (załącznik nr 5), że przedmiot zamówienia
dostarczony będzie środkiem transportu spełniającym wymagania Rozporządzenia (WE) Nr 852/2004
Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków
spożywczych, w związku z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.
j. Dz. U. z 2006 r. Nr 171, poz. 1225 z późn. zm.). 5.Zaświadczenie wystawione przez właściwego
miejscowo wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (WIJHARS) lub
karta zgłoszeniowa z potwierdzeniem przyjęcia przez WIJHARS, potwierdzające, że prowadzona przez
wykonawcę działalność gospodarcza w zakresie produkcji, składowania, konfekcjonowania i obrotu
artykułami rolno-spożywczymi została zgłoszona właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania lub
siedzibę wykonawcy wojewódzkiemu inspektorowi jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych na
podstawie art. 12 ustawy z dnia z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolnospożywczych - nie dotyczy rolników w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników ,w
zakresie prowadzonej działalności rolniczej 6.Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania przez
oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, obowiązany jest dołączyć do oferty
cenowej dokument wystawiony na Wykonawcę przez organy upoważnione do urzędowej kontroli
żywności lub certyfikat stwierdzający, że u Wykonawcy w produkcji i w obrocie zaoferowanego do
dostawy asortymentu został wdrożony i jest stosowany system HACCP- jeżeli Wykonawca realizuje
dostawy z udziałem podwykonawców i nie posiada wyżej wymienionego dokumentu przedstawia on
dokumenty w/w wystawione dla producentów. 7.Wykonawca zobowiązany jest dołączyć decyzję
wydaną przez właściwy organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub Inspekcji Weterynaryjnej o
spełnieniu wymagań koniecznych do zapewnienia higieny w procesie produkcji lub w obrocie oraz
zapewnienia właściwej jakości zdrowotnej tych artykułów (na podst. ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o
bezpieczeństwie żywności i żywienia), 8.Podpisane oświadczenie dotyczące części zamówienia, które
Wykonawca powierza podwykonawcy lub oświadczenie, że nie powierza żadnej części podwykonawcy
(Załącznik nr 6) 9.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 2, składa dokument lub
dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające
odpowiednio, że: 1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 2) nie orzeczono wobec
niego zakazu ubiegania się o zamówienie; 3) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu. 10.Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 9 ppkt 1), 2) i 3), zastępuje
się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio
kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 11. W
przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie do oferty załączyć dokumenty:
1)umowę regulującą współpracę Wykonawców występujących wspólnie, w której ustanawia się
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego 2)oświadczenia i dokumenty
wymienione w punktach 1 - 8 dla każdego Wykonawcy z osobna. Wymagane dokumenty należy
przedstawić w formie oryginałów albo kopii. Dokumenty złożone w formie kopii muszą być opatrzone
klauzulą za zgodność z oryginałem i poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną
do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym.
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.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.15sbwd.internetdsl.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Jednostka Wojskowa Nr
1551 ul. Wojska Polskiego 78 98-200 Sieradz.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.12.2009
godzina 09:00, miejsce: Kancelaria Jawna Jednostka Wojskowa Nr 1551 ul. Wojska Polskiego 78 98-200
Sieradz.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii
Europejskiej: nie dotyczy.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: drób;.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia zawiera załącznik do SIWZ: 1) Załączniki nr 2 Szczegółowa wielkość zamówienia w
zakresie asortymentów i ilości przedmiotu zamówienia - arkusz kalkulacyjny stanowiący integralną
część SIWZ. 2)Załącznik nr 4 Opis przedmiotu zamówienia - w zakresie specyfikacji technicznej
przedmiotu zamówienia (parametry jakościowe, okres przydatności do spożycia, opakowania, inne
szczegółowe wymagania);.
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.11.20.00-6.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2010.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: jaja kurze.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia zawiera załącznik do SIWZ: 1)Załączniki nr 3 Szczegółowa wielkość zamówienia w
zakresie asortymentów i ilości przedmiotu zamówienia - arkusz kalkulacyjny stanowiący integralną
część SIWZ. 2)Załącznik nr 4 Opis przedmiotu zamówienia - w zakresie specyfikacji technicznej
przedmiotu zamówienia (parametry jakościowe, okres przydatności do spożycia, opakowania, inne
szczegółowe wymagania);.
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03.14.25.00-3.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2010.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

