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Ogłoszenie
Numer

Id

2021-8907-65328

65328

Powstaje w kontekście projektu
RPZP.07.06.00-32-K007/19 - Podgrodzie-Przystań samodzielności

Tytuł

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych w częściach na
potrzeby
Szczecińskiego Stowarzyszenia "Złoty Wiek"
Warunki zmiany umowy
1. Niniejsza Umowa nie może zostać zmieniona w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano
wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu
o zamówieniu lub w Zaproszeniu oraz określił warunki takiej zmiany.
2. Zmiany do umowy może inicjować zarówno Zamawiający jak i Wykonawca, składając pisemny wniosek
do drugiej strony, zawierający szczegółowy opis zmiany i jej uzasadnienie.
3. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień umowy polegających na:
1) zmianie terminu realizacji przedmiotu umowy.
Zmiana któregokolwiek z terminów realizacji przedmiotu umowy może nastąpić w następujących
przypadkach:
a) w przypadku, gdy nastąpi zmiana stanu prawnego lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
mająca wpływ na termin realizacji przedmiotu umowy;
b) w sytuacji, gdy wystąpi okoliczność leżąca po stronie Zamawiającego, uniemożliwiająca lub znacznie
utrudniająca realizacje przedmiotu umowy w terminie;
c) w sytuacji, gdy termin realizacji przedmiotu umowy nie będzie mógł zostać dochowany z uwagi na
wystąpienie siły wyższej; przez Siłę Wyższą strony rozumieją okoliczności o charakterze wyjątkowym,
których Strony w trakcie zawierania Umowy nie były w stanie przewidzieć, ani im zapobiec, w szczególności
katastrofy spowodowane przez siły przyrody takie jak: huragany, intensywne opady deszczu lub śniegu,
powodzie, trzęsienia ziemi, skażenia radioaktywne i inne oraz zaburzenia życia zbiorowego, jak: strajk
powszechny lub strajki branżowe, rozruchy, wojna i inne, które zaistniały po zawarciu niniejszej Umowy;
d) w sytuacji, gdy na termin realizacji przedmiotu umowy wpłyną lub będą mogły mieć wpływ okoliczności
związane z wystąpieniem wirusa SARS-CoV-2 lub choroby wywołanej tym wirusem (COVID-19), dotyczące
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w szczególności:
- nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż
stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji przedmiotu umowy;
- decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego upoważnienia
państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19,
nakładających na Wykonawcę obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub
kontrolnych;
- poleceń wydanych przez wojewodów lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministrów związanych
z przeciwdziałaniem COVID-19, o których mowa w art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o
szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID–19,
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych;
- wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności w dostępie do sprzętu
lub trudności w realizacji usług transportowych;
- innych okoliczności, które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczają możliwość wykonania
umowy zgodnie z jej treścią.
2) zmianie wynagrodzenia wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług VAT;
w takiej sytuacji wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość
brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów, zmiana cen w sytuacji o której
mowa w niniejszym ustępie może mieć zastosowanie od dnia wejścia w życie stosownych przepisów prawa
w tym zakresie.
3) zmianie asortymentu wskazanego w ofercie na inny, jeżeli zaproponowany pierwotnie nie będzie
dostępny na rynku z powodu zaprzestania jego produkcji oraz pod warunkiem, że oferowany asortyment
spełni wymagania określone w Zaproszeniu i nie spowoduje to zmiany ceny ani terminu dostawy.
5. W sytuacjach, o których mowa w ust. 4 pkt 1, termin realizacji umowy może ulec przedłużeniu o czas
trwania okoliczności stanowiących przeszkody w terminowej i zgodnej z umową realizacji przedmiotu
umowy.
6. Wprowadzenie zmian, o których mowa w pkt 4 pkt 1 lit. d wymaga przedłożenia przez Wykonawcę
informacji o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem wirusa SARS-CoV-2 lub choroby wywołanej
tym wirusem (COVID-19) na należyte wykonanie umowy oraz potwierdzenia okoliczności, na które powołuje
się Wykonawca, poprzez stosowne oświadczenia lub dokumenty.
7. Zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron. Zmiana umowy
wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Załączniki
Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2021-08-20
1. Zaproszenie do składania ofert
2. Zał. nr 1 do Zaproszenia Formularz oferty cenowej
3. Zał. 1A Formularz oferty cenowej Artykuły spożywcze
4. Zał. 1B Formularz oferty cenowej Pieczywo i wyroby cukiernicze
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5. Zał. 1C Formularz oferty cenowej Warzywa
6. Zał. 1D Formularz oferty cenowej Owoce
7. Zał. 1E Formularz oferty cenowej Artykuły mrożone
8. Zał. 1F Formularz oferty cenowej Ryby i przetwory rybne
9. Zał. nr 2 do Zaproszenia - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
10. Zał. nr 3 do Zaproszenia - Wzór umowy

Czy dopuszczalna oferta częściowa?
TAK

Data opublikowania ogłoszenia

Data ostatniej zmiany

2021-08-20

2021-08-20

Termin składania ofert

Planowany termin podpisania umowy

2021-09-02 10:00:00

2021-09

Dane adresowe ogłoszeniodawcy
Szczecińskie Stowarzyszenie Złoty Wiek
Hryniewieckiego 9
70-606 Szczecin
NIP: 8522384067

Osoby do kontaktu
Katarzyna Kałucka
tel.: 504265228
e-mail: kontakt@stowarzyszenie-zlotywiek.pl

Części zamówienia
Część: 1
Tytuł części 1

Część I - Artykuły spozywcze
Budżet części 1
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7054,47 PLN
Czy dopuszczalne oferty wariantowe
NIE

Przedmioty zamówienia do części 1
Typ
Dostawa

Podkategoria
Dostawy inne

Opis
Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych w częściach na potrzeby
Szczecińskiego Stowarzyszenia Złoty Wiek
A. Część I – Artykuły spożywcze

Okres gwarancji
termin do spożycia

Kody CPV
15890000-3 Różne produkty spożywcze i produkty suszone

Miejsca realizacji
adres
Kraj

Województwo

Polska

zachodniopomorskie

Powiat

Gmina

gryﬁński

Cedynia

Miejscowość
Stara Rudnica
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Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Dodatkowe warunki udziału

Opis
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z
postępowania.
2. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę, który:
1) jest z nim powiązany osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie
się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania
zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego
czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające
w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2) w stosunku, do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub
sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015
r. – Prawo restrukturyzacyjne lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który
po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli
układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo
upadłościowe,
3) w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w
szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie
wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą
stosownych środków dowodowych,
4) z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym
stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z
zamawiającym, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.
Przesłanki wykluczenia wykonawców o charakterze społecznym:
z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi
którakolwiek z okoliczności wskazanych:
1) Wykonawcę będącego osobą ﬁzyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
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a) powierzenia wykonania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2
ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),
b) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego,
przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko
wiarygodności dokumentów, o których w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo
skarbowe,
c) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym brew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej - lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
2) Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne
lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu przed upływem terminu
składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne
lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty
tych należności;
3) Wykonawcę, wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia
publiczne;
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania:
W celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania z
powodów określonych w pkt 2 oraz 3 , wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania
ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do
Zaproszenia.
5. O udzielenie zamówienia publicznego mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają poniższe
warunki:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i ﬁnansowej.

Kryteria oceny do części 1
Czy kryterium cenowe?
TAK

Opis
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Cena 100%

Część: 2
Tytuł części 2

Część II - Pieczywo i wyroby cukiernicze
Budżet części 2

992,76 PLN
Czy dopuszczalne oferty wariantowe
NIE

Przedmioty zamówienia do części 2
Typ
Dostawa

Podkategoria
Dostawy inne

Opis
Przedmiotem zamówienia są Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych w częściach na potrzeby
Szczecińskiego Stowarzyszenia „Złoty Wiek”
B. Część II – Pieczywo i wyroby cukiernicze

Okres gwarancji
termin do spożycia

Kody CPV
15810000-9 Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie
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Miejsca realizacji
adres
Kraj

Województwo

Polska

zachodniopomorskie

Powiat

Gmina

gryﬁński

Cedynia

Miejscowość
Stara Rudnica

Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Dodatkowe warunki udziału

Opis
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z
postępowania.
2. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę, który:
1) jest z nim powiązany osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie
się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania
zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego
czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające
w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2) w stosunku, do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub
sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015
r. – Prawo restrukturyzacyjne lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który
po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli
układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd
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zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo
upadłościowe,
3) w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w
szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie
wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą
stosownych środków dowodowych,
4) z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym
stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z
zamawiającym, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.
Przesłanki wykluczenia wykonawców o charakterze społecznym:
z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi
którakolwiek z okoliczności wskazanych:
1) Wykonawcę będącego osobą ﬁzyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) powierzenia wykonania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2
ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),
b) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego,
przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko
wiarygodności dokumentów, o których w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo
skarbowe,
c) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym brew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej - lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
2) Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne
lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu przed upływem terminu
składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne
lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty
tych należności;
3) Wykonawcę, wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia
publiczne;
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania:
W celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania z
powodów określonych w pkt 2 oraz 3 , wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania
ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do
Zaproszenia.
5. O udzielenie zamówienia publicznego mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają poniższe
warunki:
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1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i ﬁnansowej.

Kryteria oceny do części 2
Czy kryterium cenowe?
TAK

Opis
Cena 100%

Część: 3
Tytuł części 3

Część III - Warzywa
Budżet części 3

3547,36 PLN
Czy dopuszczalne oferty wariantowe
NIE

Przedmioty zamówienia do części 3
Typ
Dostawa

Podkategoria
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Dostawy inne

Opis
Przedmiotem zamówienia są Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych w częściach na potrzeby
Szczecińskiego Stowarzyszenia „Złoty Wiek”
C. Cześć III – Warzywa

Okres gwarancji
termin do spożycia

Kody CPV
15300000-1 Owoce, warzywa i podobne produkty

Miejsca realizacji
adres
Kraj

Województwo

Polska

zachodniopomorskie

Powiat

Gmina

gryﬁński

Cedynia

Miejscowość
Stara Rudnica

Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Dodatkowe warunki udziału

Opis
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z
postępowania.
2. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę, który:
1) jest z nim powiązany osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie
się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania
zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego
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czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające
w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2) w stosunku, do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub
sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015
r. – Prawo restrukturyzacyjne lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który
po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli
układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo
upadłościowe,
3) w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w
szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie
wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą
stosownych środków dowodowych,
4) z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym
stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z
zamawiającym, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.
Przesłanki wykluczenia wykonawców o charakterze społecznym:
z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi
którakolwiek z okoliczności wskazanych:
1) Wykonawcę będącego osobą ﬁzyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) powierzenia wykonania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2
ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),
b) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego,
przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko
wiarygodności dokumentów, o których w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo
skarbowe,
c) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym brew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej - lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
2) Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne
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lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu przed upływem terminu
składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne
lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty
tych należności;
3) Wykonawcę, wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia
publiczne;
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania:
W celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania z
powodów określonych w pkt 2 oraz 3 , wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania
ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do
Zaproszenia.
5. O udzielenie zamówienia publicznego mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają poniższe
warunki:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i ﬁnansowej.

Kryteria oceny do części 3
Czy kryterium cenowe?
TAK

Opis
Cena 100%

Część: 4
Tytuł części 4

Część IV - Owoce
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Budżet części 4

2372,85 PLN
Czy dopuszczalne oferty wariantowe
NIE

Przedmioty zamówienia do części 4
Typ
Dostawa

Podkategoria
Dostawy inne

Opis
Przedmiotem zamówienia są Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych w częściach na potrzeby
Szczecińskiego Stowarzyszenia „Złoty Wiek”
D. Część IV – Owoce

Okres gwarancji
termin do spożycia

Kody CPV
15300000-1 Owoce, warzywa i podobne produkty

Miejsca realizacji
adres
Kraj

Województwo

Polska

zachodniopomorskie

Powiat

Gmina

gryﬁński

Cedynia

Miejscowość
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Stara Rudnica

Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Dodatkowe warunki udziału

Opis
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z
postępowania.
2. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę, który:
1) jest z nim powiązany osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie
się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania
zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego
czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające
w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2) w stosunku, do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub
sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015
r. – Prawo restrukturyzacyjne lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który
po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli
układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo
upadłościowe,
3) w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w
szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie
wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą
stosownych środków dowodowych,
4) z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym
stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z
zamawiającym, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.
Przesłanki wykluczenia wykonawców o charakterze społecznym:
z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi
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którakolwiek z okoliczności wskazanych:
1) Wykonawcę będącego osobą ﬁzyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) powierzenia wykonania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2
ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),
b) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego,
przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko
wiarygodności dokumentów, o których w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo
skarbowe,
c) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym brew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej - lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
2) Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne
lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu przed upływem terminu
składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne
lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty
tych należności;
3) Wykonawcę, wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia
publiczne;
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania:
W celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania z
powodów określonych w pkt 2 oraz 3 , wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania
ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do
Zaproszenia.
5. O udzielenie zamówienia publicznego mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają poniższe
warunki:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i ﬁnansowej.

Kryteria oceny do części 4
Czy kryterium cenowe?
TAK
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Opis
Cena 100%

Część: 5
Tytuł części 5

Część V - Artykuły mrożone
Budżet części 5

948,65 PLN
Czy dopuszczalne oferty wariantowe
NIE

Przedmioty zamówienia do części 5
Typ
Dostawa

Podkategoria
Dostawy inne

Opis
Przedmiotem zamówienia są Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych w częściach na potrzeby
Szczecińskiego Stowarzyszenia „Złoty Wiek”
E. Część V - Artykuły mrożone

Okres gwarancji
termin do spożycia

Kody CPV
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15896000-5 Produkty głęboko mrożone

Miejsca realizacji
adres
Kraj

Województwo

Polska

zachodniopomorskie

Powiat

Gmina

gryﬁński

Cedynia

Miejscowość
Stara Rudnica

Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Dodatkowe warunki udziału

Opis
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z
postępowania.
2. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę, który:
1) jest z nim powiązany osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie
się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania
zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego
czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające
w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2) w stosunku, do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub
sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015
r. – Prawo restrukturyzacyjne lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który
po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli
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układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo
upadłościowe,
3) w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w
szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie
wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą
stosownych środków dowodowych,
4) z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym
stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z
zamawiającym, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.
Przesłanki wykluczenia wykonawców o charakterze społecznym:
z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi
którakolwiek z okoliczności wskazanych:
1) Wykonawcę będącego osobą ﬁzyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) powierzenia wykonania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2
ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),
b) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego,
przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko
wiarygodności dokumentów, o których w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo
skarbowe,
c) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym brew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej - lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
2) Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne
lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu przed upływem terminu
składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne
lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty
tych należności;
3) Wykonawcę, wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia
publiczne;
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania:
W celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania z
powodów określonych w pkt 2 oraz 3 , wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania
ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do
Zaproszenia.
5. O udzielenie zamówienia publicznego mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają poniższe
warunki:
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1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i ﬁnansowej.

Kryteria oceny do części 5
Czy kryterium cenowe?
TAK

Opis
Cena 100%

Część: 6
Tytuł części 6

Część VI - Ryby i przetwory rybne
Budżet części 6

2145,21 PLN
Czy dopuszczalne oferty wariantowe
NIE

Przedmioty zamówienia do części 6
Typ
Dostawa

Podkategoria
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Dostawy inne

Opis
Przedmiotem zamówienia są Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych w częściach na potrzeby
Szczecińskiego Stowarzyszenia „Złoty Wiek”
F. Część VI - Ryby i przetwory rybne

Okres gwarancji
termin do spożycia

Kody CPV
15200000-0 Ryby przetworzone i konserwowane

Miejsca realizacji
adres
Kraj

Województwo

Polska

zachodniopomorskie

Powiat

Gmina

gryﬁński

Cedynia

Miejscowość
Stara Rudnica

Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Dodatkowe warunki udziału

Opis
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z
postępowania.
2. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę, który:
1) jest z nim powiązany osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie
się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania
zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego
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czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające
w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2) w stosunku, do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub
sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015
r. – Prawo restrukturyzacyjne lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który
po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli
układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo
upadłościowe,
3) w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w
szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie
wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą
stosownych środków dowodowych,
4) z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym
stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z
zamawiającym, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.
Przesłanki wykluczenia wykonawców o charakterze społecznym:
z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi
którakolwiek z okoliczności wskazanych:
1) Wykonawcę będącego osobą ﬁzyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) powierzenia wykonania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2
ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),
b) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego,
przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko
wiarygodności dokumentów, o których w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo
skarbowe,
c) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym brew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej - lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
2) Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne
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lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu przed upływem terminu
składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne
lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty
tych należności;
3) Wykonawcę, wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia
publiczne;
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania:
W celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania z
powodów określonych w pkt 2 oraz 3 , wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania
ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do
Zaproszenia.
5. O udzielenie zamówienia publicznego mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają poniższe
warunki:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i ﬁnansowej.

Kryteria oceny do części 6
Czy kryterium cenowe?
TAK

Opis
Cena 100%

Podsumowanie
Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem
-> 2021-08-20 - data opublikowania
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-> 2021-09-02 10:00:00 - termin składania ofert
-> 2021-09 - planowany termin podpisania umowy

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia
Brak zdeﬁniowanych etapów dla przedmiotów zamówienia.
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