
Szkoła Policji w Katowicach: Dostawy produktów żywnościowych w postaci artykułów
mrożonych, konserw drobiowych, rybnych i pasztetów drobiowych oraz produktów rybnych do

Szkoły Policji w Katowicach w 2020 r.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

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: 617137-N-2019

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

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Szkoła Policji w Katowicach, Krajowy numer identyfikacyjny 27667677500000, ul. ul. Gen.
Jankego  276, 40-684  Katowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 032 6069440, 6069441, e-
mail zam.pub@spkatowice.policja.gov.pl, faks 032 6069249, 6069279. 
Adres strony internetowej (url): http://katowice.szkolapolicji.gov.pl 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Państwowa jednostka organizacyjna

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Dostawy produktów żywnościowych w postaci artykułów mrożonych, konserw drobiowych,
rybnych i pasztetów drobiowych oraz produktów rybnych do Szkoły Policji w Katowicach w
2020 r.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
13/ZP/2019

II.2) Rodzaj zamówienia: 
Dostawy

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 są dostawy produktów żywnościowych w postaci artykułów
mrożonych, konserw drobiowych, rybnych i pasztetów drobiowych oraz produktów rybnych do
Szkoły Policji w Katowicach w okresie od dnia podpisania umowy, jednak nie wcześniej niż od
1.01.2020 r. do 30.06.2020 r. 2. Zamówienie zostało podzielone na 3 zadania: 1) ZADANIE NR
1: „Dostawy mrożonek do Szkoły Policji w Katowicach w 2020 r.” Pełny wykaz asortymentu
będącego przedmiotem dostaw oraz maksymalna ilość zamawianych produktów została podana
w Specyfikacji asortymentowo - ilościowo – wartościowej stanowiącej załącznik nr 1a do SIWZ.
UWAGA !! Niewypełnienie kolumny nr 3 ww. specyfikacji (dotyczy załącznika nr 1a) lub
zaproponowanie produktów niezgodnych z wymaganiami Zamawiającego,równoznaczne będzie



z odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 Pzp. W celu potwierdzenia, że oferowane
dostawy dla Zadania nr 1 odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego,
zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich mogą żądać Zamawiający od Wykonawcy, (Dz.U. z 2016 r. poz.
1126) zwanego dalej „rozporządzeniem” Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia wraz z
ofertą karty produktów, lub innych podobnych dokumentów (np. etykiety otrzymane od
producentów) z których wynikałby ich skład oraz spełnienie wymagań określonych przez
Zamawiającego. 2) ZADANIE NR 2: „Dostawy konserw drobiowych i rybnych oraz pasztetów
drobiowych do Szkoły Policji w Katowicach w 2020 r.” Pełny wykaz asortymentu będącego
przedmiotem dostaw oraz maksymalna ilość zamawianych produktów została podana w
Specyfikacji asortymentowo - ilościowo – wartościowej stanowiącej załącznik nr 1b do SIWZ.
UWAGA !! Niewypełnienie kolumny nr 3 ww. specyfikacji (dotyczy załącznika nr 1b) lub
zaproponowanie produktów niezgodnych z wymaganiami Zamawiającego, równoznaczne będzie
z odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 Pzp. W celu potwierdzenia, że oferowane
dostawy dla Zadania nr 2 odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego,
zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich mogą żądać Zamawiający od Wykonawcy, (Dz.U. z 2016 r. poz.
1126) zwanego dalej „rozporządzeniem” Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia wraz z
ofertą karty produktów, lub innych podobnych dokumentów (np. etykiety otrzymane od
producentów) z których wynikałby ich skład oraz spełnienie wymagań określonych przez
Zamawiającego. 3) ZADANIE NR 3: „Dostawy produktów rybnych do Szkoły Policji w
Katowicach w 2020 r.” Pełny wykaz asortymentu będącego przedmiotem dostaw oraz
maksymalna ilość zamawianych produktów została podana w Specyfikacji asortymentowo -
ilościowo – wartościowej stanowiącej załącznik nr 1c do SIWZ. UWAGA !! Niewypełnienie
kolumny nr 3 ww. specyfikacji (dotyczy załącznika nr 1c) lub zaproponowanie produktów
niezgodnych z wymaganiami Zamawiającego, równoznaczne będzie z odrzuceniem oferty na
podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 Pzp. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy dla Zadania nr 3
odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, zastosowanie mają przepisy
Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów,
jakich mogą żądać Zamawiający od Wykonawcy, (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126) zwanego dalej
„rozporządzeniem” Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą karty produktów,
lub innych podobnych dokumentów (np. etykiety otrzymane od producentów) z których
wynikałby ich skład oraz spełnienie wymagań określonych przez Zamawiającego. 3. Podane w
Specyfikacjach asortymentowo-ilościowo-wartościowych stanowiących załączniki nr 1a, 1b i 1c
do SIWZ ilości są wielkościami szacunkowymi i nie zobowiązują Zamawiającego do zakupu
produktów w tych ilościach. 4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niezrealizowania
przedmiotu zamówienia o wartości do 50% łącznego wynagrodzenia brutto. Z tytułu
niezrealizowania części zamówienia Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia finansowe
oraz prawne. 5. Dostawa, rozładunek i wniesienie realizowane będą na koszt Wykonawcy
wkalkulowany w cenę produktów objętych umową. 6. Dostawa przedmiotu zamówienia
wykonywana będzie środkami transportu dopuszczonymi do przewozu żywności. 7. Osoby
wykonujące dostawę muszą legitymować się aktualnym orzeczeniem lekarskim dla celów
sanitarno-epidemiologicznych, które okazują na żądanie Zamawiającego. 8. Oferowane produkty
muszą spełniać wymagania wymienione w obowiązujących przepisach prawa dotyczącego
produkcji i obrotu żywności. Każdy produkt musi być wyprodukowany i wprowadzony do
obrotu zgodnie z wymogami systemu HACCP. 9. Szczegóły realizacji dostaw określone zostały
we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. 10. Wykonawca zapewni ochronę
przekazywanych danych osobowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych (dalej RODO). Obowiązek poinformowania
podwykonawców, podmiotów trzecich i członków konsorcjum o przetwarzaniu danych
osobowych spoczywa na Wykonawcy. Oświadczenie Wykonawcy o wypełnieniu obowiązków
wynikających z art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe
bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o niniejsze zamówienie Wykonawca
złoży na załączniku nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy.



CZĘŚĆ NR: 1   NAZWA: Dostawy mrożonek do Szkoły Policji w
Katowicach w 2020 r.

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 

tak
II.5) Główny Kod CPV: 15331170-9

Dodatkowe kody CPV: 15313000-5, 15851220-6, 15311100-2, 15332400-8, 15131310-1,
15131000-5, 15241500-4, 15243000-3, 15241400-3, 15241200-1, 15234000-7, 15220000-6

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: 10/12/2019 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 43082.00 
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1 
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: NORDIS S.A. 
Email wykonawcy: adam.ptak@nordis.com.pl 
Adres pocztowy: ul. Głogowska 35 
Kod pocztowy: 45-315 
Miejscowość: Opole 
Kraj/woj.: opolskie 

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 45236.10 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 45236.10 



CZĘŚĆ NR: 3   NAZWA: Dostawy produktów rybnych do Szkoły Policji
w Katowicach w 2020 r.

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 45236.10 
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
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.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10/12/2019 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 39105.00 
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1 
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: NORDIS S.A. 
Email wykonawcy: adam.ptak@nordis.com.pl 
Adres pocztowy: ul. Głogowska 35 
Kod pocztowy: 45-315 
Miejscowość: Opole 
Kraj/woj.: opolskie 

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 41060.25 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 41060.25 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 41060.25 
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
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. 


