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Wrocław: Dostawa marchwi dla zwierząt 

Numer ogłoszenia: 408226 - 2014; data zamieszczenia: 12.12.2014 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: ZOO Wrocław Sp. z o. o. , ul. Wróblewskiego 1-5, 51-618 

Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 71 3483024, faks 71 3483768. 

• Adres strony internetowej zamawiającego: http://zoo.wroclaw.bip-e.pl/ 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka prawa handlowego. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa marchwi dla 

zwierząt. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem 

zamówienia jest dostawa partiami marchwi dla zwierząt. 2. Przedmiot zamówienia jest 

podzielony na trzy zadania, tj.: Zadanie nr 1 - Marchew kopcowa konsumpcyjna - 10.000 

kg Zadanie nr 2 - Marchew kopcowa pastewna gruba - 13.000 kg Zadanie nr 3 - Marchew 

wczesna pastewna gruba - 6.000 kg 3. Wszystkie rodzaje marchwi powinny spełniać 

następujące warunki: a) Nie zawierać środków chemicznych, a maksymalnie do 

dopuszczalnej ich ilości, zgodnie z Polską Normą i Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 

dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 85, poz. 801 z późn. zm.) w sprawie najwyższych 

dopuszczalnych poziomów pozostałości chemicznych środków ochrony roślin, które mogą 

znajdować się w środkach spożywczych lub na ich powierzchni, b) Posiadać 

charakterystyczny kształt, barwę, zapach i smak, c) Być myte, czyste, d) Być workowane. 

http://zoo.wroclaw.bip-e.pl/


Nie mają znaczenia odmiany marchwi. 4. Wykonawca będzie dostarczał towar z określonej 

części i wybranego przez siebie Zadania przez cały okres dostaw w częściowych partiach 

na zamówienie telefoniczne lub drogą faksową. 5. Dostawy realizowane będą w godzinach 

porannych, nie później niż do godziny 10:00. 6. Ilości oraz czas dostaw poszczególnych 

partii towaru będzie określał Zamawiający w zależności od jego bieżących potrzeb. 

Wykonawca będzie dostarczał przedmiot zamówienia własnym środkiem transportu i na 

własny koszt do Magazynu Zamawiającego. Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie 

możliwość korygowania ilości dostarczanego towaru - zarówno ilości poszczególnych 

partii towaru, jak i całości zamówienia w zależności od potrzeb ZOO Wrocław. Jakość 

dostaw będzie sprawdzana przy odbiorze. 7. Zapłata wynagrodzenia za wykonanie dostaw 

w ramach danego zamówienia, dokonywana będzie każdorazowo po dostarczeniu 

zamówionej partii żywności i w terminie 30 dni od daty dostawy towaru przelewem na 

konto Wykonawcy. 8. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na własny koszt i 

ryzyko. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03.22.11.12-4. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3. 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 
 
 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 

31.08.2015. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.2) ZALICZKI 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE 

MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA 
SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ 

NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których 
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu należy przedłożyć: 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 
1 ustawy, należy przedłożyć: 



• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 

ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania potwierdzający, że: 

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 

dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o 

tym, że nie należy do grupy kapitałowej; 

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.3) ZMIANA UMOWY 

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 
1. Zamawiający informuje, iż przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy 

w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w 



przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z 

uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: a) zmiana terminu realizacji 

przedmiotu Umowy - przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz 

Wykonawcy skutkujące niemożliwością dotrzymania terminów wynikających z umowy, b) 

zmiana specyfikacji asortymentowo-ilościowej dostaw, w szczególności w zakresie 

podanych szacunkowych ilości dostaw - przyczyny niezależne od Zamawiającego, których 

nie można przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w szczególności zmniejszenie lub 

zwiększenie ilości zwierząt, itp., c) zmiana obowiązującej stawki VAT - jeśli zmiana stawki 

VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, 

Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w 

kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę, d) zmiana sposobu rozliczania umowy lub 

dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy - na skutek zmian przepisów prawnych, e) 

zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 3571 Kodeksu cywilnego z 

uwzględnieniem faktu, że za rażącą zostanie uznana strata w wysokości, o której mowa w 

art. 397 kodeksu spółek handlowych, f) w innych sytuacjach, których nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy i mających charakter zmian nieistotnych, 

tj. nie odnoszących się do warunków, które gdyby zostały ujęte w ramach pierwotnej 

procedury udzielania zamówienia, umożliwiłyby dopuszczenie innej oferty niż ta, która 

została pierwotnie dopuszczona. Przewidziane powyżej okoliczności stanowiące podstawę 

zmian do umowy, stanowią uprawnienie Zamawiającego nie zaś jego obowiązek 

wprowadzenia takich zmian. 2. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 uPzp: 

zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, zmiany 

danych teleadresowych, zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy. 3. Wszelkie 

zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności za 

zgodą obu stron. 4. Wszelkie zmiany muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 

140 ust. 3 uPzp stanowiącego, że umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej 

poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia: http://bip.um.wroc.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: ZOO 

Wrocław Sp. z o.o. Ul. Wróblewskiego 1/5 51 - 618 Wrocław Sekretariat Zarządu ZOO 

Wrocław Sp. z o.o. (I piętro). 

http://bip.um.wroc.pl


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 
ofert: 19.12.2014 godzina 14:00, miejsce: ZOO Wrocław Sp. z o.o. Ul. Wróblewskiego 1/5 

51 - 618 Wrocław Sekretariat Zarządu ZOO Wrocław Sp. z o.o. (I piętro). 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 

ofert). 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być 
przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zadanie nr 1. 

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie nr 1 - 

Marchew kopcowa konsumpcyjna - 10.000 kg. 

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03.22.11.12-4. 

• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2015. 

• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 
 
CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zadanie nr 2. 

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie nr 2 - 

Marchew kopcowa pastewna gruba - 13.000 kg. 

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03.22.11.12-4. 

• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2015. 

• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 
 
CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Zadanie nr 3. 

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie nr 3 - 

Marchew wczesna pastewna gruba - 6.000 kg. 

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03.22.11.12-4. 

• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.08.2015. 

• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 
 
 


