
Ogłoszenie nr 510023708-N-2020 z dnia 10-02-2020 r. 

Szkoła Podstawowa Nr 6: przygotowanie i dostarczanie obiadów trzydaniowych uczniów Szkoły 
Podstawowej nr 6 im. Ryszarda Peryta w Zielonej Górze, oraz przygotowanie i dostarczanie 

całodniowego posiłku składającego się ze śniadania, obiadu i podwieczorku dla oddziału 
przedszkolnego dzieci 6-letnich przy Szkole Podstawowej nr 6 w Zielonej Górze 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe 

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego 

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
nie 

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 

Numer ogłoszenia: 501242-N-2020 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: 
Szkoła Podstawowa Nr 6, Krajowy numer identyfikacyjny 97054389600000, ul. św. Kingi  1, 

65-215  Zielona Góra, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 684 548 747, e-mail 

sp6@zg.interklasa.pl, faks 684 548 747. 

Adres strony internetowej (url): www.bip.sp6.zgora.pl 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
przygotowanie i dostarczanie obiadów trzydaniowych uczniów Szkoły Podstawowej nr 6 im. 

Ryszarda Peryta w Zielonej Górze, oraz przygotowanie i dostarczanie całodniowego posiłku 

składającego się ze śniadania, obiadu i podwieczorku dla oddziału przedszkolnego dzieci 

6-letnich przy Szkole Podstawowej nr 6 w Zielonej Górze 

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

SP6.2300-01/2020 

II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi 

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 jest przygotowanie i dostarczanie obiadów trzydaniowych uczniów 

Szkoły Podstawowej nr 6 im. Ryszarda Peryta w Zielonej Górze, oraz przygotowanie i 

dostarczanie całodniowego posiłku składającego się ze śniadania, obiadu i podwieczorku dla 

oddziału przedszkolnego dzieci 6-letnich przy Szkole Podstawowej nr 6 w Zielonej Górze, CPV 

– 55.52.31.00-3 , 55.52.40.00-9 a. w ilości maksymalnie dziennie 105 obiadów dla uczniów 
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Szkoły Podstawowej nr 6 w Zielonej Górze - zupa – 250ml, - ziemniaki, makaron, kasze, ryż i 

inne – 200g - porcja mięsa (kotlet, gulasz, pulpety i inne) lub ryby (filet, kotlet mielony i inne) – 

150g - pierogi, naleśniki z serem, placuszki z jabłkami, ryż z jabłkami, makaron z sosem i inne – 

300g - surówka, jarzyny – 150g - woda – 200ml ilość dni żywieniowych: 165 w terminie od dnia 

10 lutego 2020r. do 23 grudnia 2020r. z wyłączeniem dni wolnych od zajęć: przerwa 

egzaminacyjna 20-22.04.2020r. przerwa świąteczna od 09.04.2020r. do 14.04.2020r., przerwa 

wakacyjna od 24.06.2020r. do 03.09.2020r. Usługa obejmuje przygotowywanie obiadu , 

dostarczenie go Zamawiającemu: Szkoła Podstawowa nr 6 w Zielonej Górze ul. św.Kingi 1, 65-

215 Zielona Góra Razem: 17 325 obiadów b. w ilości maksymalnie dziennie: 24 całodziennych 

posiłków dla dzieci oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 6 w Zielonej Górze - 

zupa – 250ml, - ziemniaki, makaron, kasze, ryż i inne – 200g - porcja mięsa (kotlet, gulasz, 

pulpety i inne) lub ryby (filet, kotlet mielony i inne) – 150g - pierogi, naleśniki z serem, 

placuszki z jabłkami, ryż z jabłkami, makaron z sosem i inne – 300g - surówka, jarzyny – 150g - 

woda – 200ml ilość dni żywieniowych 206 w terminie od dnia 10 lutego 2020r. do 31 grudnia 

2020r. z wyłączeniem dni wolnych od zajęć: dni świąteczne, przerwa wakacyjna od 01-07-2020 

do 31-07-2020r., przerwa świąteczna od 25.12.2020r. do 27.12.2020r. Usługa obejmuje 

przygotowywanie całodniowych posiłków i dostarczanie ich Zamawiającemu: Szkoła 

Podstawowa nr 6 ul. św. Kingi 1, 65-215 Zielona Góra Razem 5144 posiłki. Całość przedmiotu 

zamówienia wynosi: 17325 szt. obiadów oraz 5144 posiłków całodziennych ( śniadanie, obiad, 

podwieczorek). 2. Ogólne wymagania dla Wykonawcy: 1) Zamawiający na podstawie art. 29 

ust. 3a ustawy Pzp wymaga, aby przy realizacji zamówienia Wykonawca lub Podwykonawca 

zatrudniał na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks 

pracy ( tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 1040 z późn. zm.) osoby bezpośrednio wykonujące 

czynności: związane z gotowaniem, pomocą kuchenną i nadzorowaniem osób. Wykonawca 

zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy oświadczenie 

dotyczące zatrudnienia osób wykonujących ww. zakres prac. Uwaga! Za niezrealizowanie 

każdorazowo obowiązku ( za każdego pracownika ), o którym mowa w § 8 ust. 2 umowy 

Zamawiający będzie miał prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 1000,00 zł brutto. 2) 

Zatrudnienie na podstawie Umowy o pracę winno trwać przez cały okres trwania umowy. 

Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu w terminie określonym zapisami 

umowy i aktualizowania na bieżąco, tj. za każdym razem, gdy dojdzie do zmiany personalnej, 

listy osób biorących udział przy realizacji zamówienia. Na każde pisemne wezwanie 

Zamawiającego, Wykonawca będzie zobligowany przedstawić wykaz i dokumenty 

potwierdzające zatrudnienie osób na umowę o pracę przy realizacji zamówienia tj. osób 

wykonujących czynności bezpośrednio związanych z gotowaniem, pomocą kuchenną i 

nadzorowaniem osób. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do : a) żądania oświadczeń 

i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) 

żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 3) Wykonawca 

winien działać zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. 

U. z 2019 r., poz. 1781). tj. zachowa w tajemnicy wszelkie informacje poufne, których 

dowiedział się w czasie realizacji zadania, jak również po wygaśnięciu umowy z jakiejkolwiek 

przyczyny. Przez informacje poufną należy rozumieć każdą informację, której ujawnienie 

osobom trzecim może wyrządzić jakąkolwiek szkodę. 4) Zamawiający wymaga aby Wykonawca 

dysponował : a. minimum 1 środkiem transportu (samochodem) przeznaczonym do przewozu 

przygotowanych posiłków zgodnie z obowiązującymi przepisami o dopuszczeniu pojazdu do 

przewozu żywności przez Państwowego Inspektora Sanitarnego, b. lokalem gastronomicznym 

( zakładem) , który spełnia wymagania higieniczno- sanitarne dla zakładów produkujących lub 

wprowadzających do obrotu posiłki, środki spożywcze. Wyłoniony Wykonawca zobowiązany 

jest złożyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy kopie Decyzji dotyczącej samochodu i 

lokalu zgodnie z wymaganiami j.w. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w 

SIWZ. 

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie było podzielone na części:
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nie 

II.5) Główny Kod CPV: 55523100-3

Dodatkowe kody CPV: 55524000-9 

SEKCJA III: PROCEDURA 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
nie

III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/02/2020 

IV.2) Całkowita wartość zamówienia 
Wartość bez VAT 156663.43 

Waluta zł 

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH 
Liczba otrzymanych ofert:  3 

w tym: 

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3 

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  

0 

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  

0 

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0 

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0 

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

nie

Nazwa wykonawcy: BUKOR Sp. z o.o., Zakład Produkcyjno- Usługowy 

Email wykonawcy: bukor.spzoo@gmail.com 

Adres pocztowy: ul. Młyńska 6 

Kod pocztowy: 64-600 

Miejscowość: Oborniki 

Kraj/woj.: wielkopolskie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: 

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: 

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: 

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ 
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 173008.71 

Oferta z najniższą ceną/kosztem 173008.71 

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 193058.22 

Waluta: zł 

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
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Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia 

podwykonawcy/podwykonawcom 

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub 

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) Uzasadnienie wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego 

udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 
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