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Oznaczenie sprawy : MZŻ.Ż.263.1.2015  
 
 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WARUNKÓW NIEZBĘDNYCH DO SPEŁNIENIA 
 
 
 

I. Zamawiający :  
Miejski Zespół Żłobków w Łodzi, 91- 063 Łódź, ul. Zachodnia 55a,  
Tel/faks : 42 632-23-61; tel. 42 632-24-08; 42 639-98-27; e-mail: sekretariat@mzz.lodz.pl  
www.bip.mzz.lodz.pl 
 
 

II. Tryb udzielenia zamówienia 
Postępowanie o wartości nieprzekraczającej 30 000 EURO -  art.4 pkt. 8 – nie stosuje się ustawy Pzp.  
Nomenklatura jest określona według Wspólnego Słownika Zamówień ( CPV ) nazwą: 
03100000-2 – produkty rolnictwa i ogrodnictwa 
- 03142500-3 – jaja 
 
 

III.   Opis przedmiotu zamówienia    03142500-3 - jaja 
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa jaj kurzych i jaj przepiórczych świeżych do 30 

żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi. 
 

Lp. Wyszczególnienie 
j.m. 

(kg/l) 
Ilość Norma 

1. 
Jaja kurze świeże chowu wolno wybiegowego, klasy A, 
kategoria wagowa L,  

szt. 92 900 PN-A-86503:1998/Az/:2002 

2. Jaja przepiórcze świeże klasy A szt. 250 PN-A-86503:1998/Az/:2002 

 
2. Dostawy realizowane będą  od poniedziałku do piątku, 4-5 razy w miesiącu w godzinach 8:00 – 12:00 

do każdego ze żłobków objętych dostawą. 
3. Dostarczane jaja kurze i jaja przepiórcze przeznaczone do bezpośredniego spożycia będą odpowiadać 

wymaganiom określonym w Ustawie z dnia 25.08.2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.             
(Dz. U. z 2010r. Nr 136, poz. 914 z późniejszymi zmianami). Zamawiane jaja będą klasy jakościowej A, 
jaja kurze chowu wolno wybiegowego, kategorii wagowej L (jaja duże o wadze od 63 g do 72,9 g) 
zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 589 z dnia 23. 06. 2008r. w sprawie norm  handlowych                   
w odniesieniu do jaj ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania Rozporządzenia Rady (WE)                  
nr 1234/2007 w sprawie norm handlowych odnoszących się do jaj. 

4. Termin minimalnej trwałości jaj kurzych i przepiórczych  - 21 dni.  
5. Cechy dyskwalifikujące jaja kurze i jaja przepiórcze (wady):          

 niewłaściwe opakowanie, uszkodzone opakowanie, brak prawidłowego oznaczenia na 
opakowaniu pozwalającego na rozpoznanie producenta, daty przydatności do spożycia, nietypowy 
dla produktu barwa, zapach, smak, konsystencja, oznaki zmian dyskwalifikujących produkt pod 
względem jakości min.: oznaki zepsucia, zapleśnienia, obecność zanieczyszczeń fizycznych, 
obecność szkodników żywych, martwych oraz ich pozostałości, 

 towar niezgodny z zamówieniem pod względem jakościowym i wagowym,       

 brak oznakowania,          

 skorupa uszkodzona, zabrudzona,          

 obcy, nieswoisty zapach.         
6. Zamawiane i dostarczane jaja kurze oraz przepiórcze muszą odpowiadać PN oraz wszelkim normom 

określonym w obowiązujących przepisach dotyczących jakości zdrowej żywności tj.: 

- nie mogą wykazywać oznak nieświeżości lub zepsucia,      

- mają być świeże, o dobrym smaku, z długim okresem przydatności do spożycia dla danego 
artykułu,  

- ich opakowania muszą być zamknięte i nieuszkodzone, musi na nich widnieć informacja o nazwie 
środka spożywczego (skład), nazwa i adres producenta, data przydatności do spożycia, numer 
partii, 

- winny posiadać wymagane atesty, certyfikaty, być w pierwszym gatunku i jakości, 
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Opakowania/wytłaczanki tekturowe max 30 szt. /pojemniki:      

- Opakowania/wytłaczanki tekturowe/pojemniki musza posiadać atest PZH odnośnie dopuszczenia 
do kontaktu  z żywnością,  

- pojemniki transportowe powinny być gładkie, czyste , bezwonne, łatwe do mycia i odkażania, 
zapewniające zachowanie właściwej jakości w czasie transportu, 

- opakowania/wytłaczanki tekturowe/pojemniki powinny być czyste, suche, bez uszkodzeń 
mechanicznych, wolne od szkodników oraz obcych zapachów, zapewniające właściwą jakość                    
i trwałość wyrobu. Wszystkie materiały opakowaniowe oraz gotowe opakowania przeznaczone do 
bezpośredniego kontaktu z żywnością, powinny mieć odpowiednie atesty. Opakowania powinny 
być  prawidłowo oznakowane i prawidłowo zamknięte,  

- muszą na nich widnieć informację zgodne z obowiązującymi przepisami: nazwa artykułu,  wykaz 
składników,  data produkcji , data minimalnej trwałości lub termin przydatności do spożycia, 
zawartość netto wyrażona w jednostkach masy, nazwa i adres producenta,  kraj pochodzenia,  
oznaczenie partii produkcyjnej umożliwiające identyfikację artykułu, 

 
Transport:            

- transport do siedziby Zamawiającego powinien być realizowany środkami transportu                                 
( posiadającymi decyzje lub zaświadczenia lub opinie wydane przez organ Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej lub Organ Inspekcji Weterynaryjnej   – dopuszczające środki transportu wskazane                     
w wykazie pojazdów  do przewozu artykułów spożywczych) dostosowanymi do przewozu 
żywności w warunkach zapewniających utrzymanie właściwej jakości,  

- osoby wykonujące zamówienia  (kierowcy i pomocnicy) muszą posiadać aktualne zaświadczenie 
lekarskie : sanitarno - epidemiologiczne, zezwalające na pracę w kontakcie  z żywnością. 
 

7.  Wymagane jest dostarczanie wymienionych dokumentów (również na żądanie Zamawiającego)-  

- do każdej dostawy dołączony zostanie Handlowy Dokument Identyfikacyjny zgodnie z ustawą                 
z dnia 16.12.2005 o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. 2006r. Nr 17, poz. 127                            
z późniejszymi zmianami, 

- raz w miesiącu zaświadczenie lekarsko - weterynaryjne dla jaj konsumpcyjnych, 

- raz na cztery miesiące aktualne badanie jaj w kierunku salmonelli. 
 

8. Szczegółowy opis asortymentu i wymagań jakościowych określono w Formularzu cenowym  
stanowiącym załącznik  Nr 2  oraz załączniku Nr 7 do opisu przedmiotu zamówienia. 

9. Dostarczane produkty powinny posiadać Handlowy Dokument Identyfikacyjny (uwzględniany na 
poszczególnych fakturach). 

10. Oferowane ceny jednostkowe netto w trakcie obowiązywania Umowy nie mogą wzrosnąć. 
11. Poszczególne pozycje asortymentowe dostarczane będą w ilościach określonych przez Zamawiającego                

w poszczególnych pojedynczych zamówieniach. Zamawiający nie dopuszcza możliwości dostarczania 
poszczególnych pozycji asortymentowych w ilościach uzależnionych od  wielkości opakowania 
własnego (nie dopuszcza się odchyleń w realizacji dostaw w stosunku do zamówienia).  

12. Szczegółowe zamówienia dostaw będą zgłaszane przez każdy żłobek z co najmniej dwudniowym 
wyprzedzeniem w formie elektronicznej (e-mail) lub telefonicznej. Żłobki będą miały możliwość 
korekty zamówienia w dniu poprzedzającym dostawę. Wykaz żłobków objętych dostawą stanowi 
załącznik Nr 6 do opisu przedmiotu zamówienia. 

13. Podczas realizacji Umowy z wybranym w toku postępowania Wykonawcą, Zamawiający będzie 
szczegółowo kontrolował dostarczane artykuły w celu zapobieżenia wydatkowania środków 
publicznych na artykuły nie spełniające wymagań pod względem jakości. 

 
 

IV. Termin wykonania zamówienia. 
- od 01. 03. 2015r. do 29. 02. 2016 r. 

 

 

V. Załącznikami do oferty stanowiącymi jej integralna część są:. 
1. Formularz ofertowy stanowiący załącznik Nr 1; 
2. Formularz cenowy stanowiący załącznik Nr 2; 
3. Oświadczenie Wykonawcy – załącznik Nr 3  - złożone w formie oryginału i podpisane przez osobę 

uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy: 
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a. o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na postawie art. 24 
ust 1 i 2 ustawy Pzp, które może być potwierdzone dodatkowo kserokopią aktualnego 
zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego Oddziału Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających 
odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, składek na ubezpieczenie 
zdrowotne lub społeczne, lub potwierdzeniem, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert; 

b. o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wymagane na podstawie art. 44 ustawy Pzp,  
4.    Kserokopia aktualnego odpisu 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, wystawionego nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Złożenie przez osobę fizyczną 
oświadczenia zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku nr 3 czyni zadość wymogowi złożenia 
oświadczenia o którym mowa wyżej; 

5. Oświadczenie o dopuszczeniu oferowanych artykułów do obrotu na terenie Polski oraz                                   
o posiadaniu lub rozpoczęciu wdrażania systemu HACCP  wraz z wykazem środków transportu – 
załącznik Nr 5, do którego należy załączyć decyzje/zaświadczenia/opinie wydane przez organ 
Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub Organ Inspekcji Weterynaryjnej  dotyczące spełnienia wymagań 
koniecznych do zapewnienia higieny w obrocie artykułami żywnościowymi dopuszczające do 
transportu żywności samochody transportowe Wykonawcy oraz o ile zakład posiada certyfikowany 
system HACCP/System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności – kopie takiego certyfikatu; 

6. Polisa OC a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności; 

7. Zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów zezwalające na działalność w zakresie produkcji i obrotu 
żywnością, zatwierdzającą zakres prowadzonej działalności  (kserokopia wpisu do rejestru zakładów) 
zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie wzorów dokumentów 
dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu 
żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2007r. Nr 106, 
poz. 730) – jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

8. Decyzja administracyjna o spełnianiu wymagań w zakresie higieny i kontroli produktów pochodzenia 
zwierzęcego wydanej zgodnie z  ustawą z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia 
zwierzęcego (Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 127 z późniejszymi zmianami) przez właściwy terytorialnie 
organ Inspekcji Weterynaryjnej (kserokopia świadectwa nadzoru weterynaryjnego zakładu                             
w przypadku producenta) lub decyzja właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej (kserokopia 
dokumentu w przypadku hurtowni z której pochodzi surowiec spożywczy) w sprawie zatwierdzenia, 
warunkowego zatwierdzenia lub przedłużenia warunkowego zatwierdzenia zakładów, które 
wprowadzają do obrotu produkty pochodzenia zwierzęcego nieobjętych urzędową kontrolą organów 
Inspekcji Weterynaryjnej zgodnie  z ustawą  z dnia 25 sierpnia 2006 r.  o bezpieczeństwie żywności                  
i żywienia  (Dz. U. Nr 171, poz. 1225 z późniejszymi zmianami)- jeżeli ustawy nakładają obowiązek 
posiadania takich uprawnień;  

9. Aktualne  zaświadczenie lekarsko - weterynaryjne dla zaoferowanych jaj konsumpcyjnych, 
10. Aktualne badanie zaoferowanych jaj w kierunku salmonelli, 
11. Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy) do reprezentowania i podpisania dokumentacji ofertowej, jeżeli 

Wykonawca jest reprezentowany niezgodnie z zapisem we właściwym rejestrze lub zaświadczeniu                     
o wpisie do ewidencji o działalności gospodarczej. 

 
 

VI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi , ul. Zachodnia 

55a , w pokoju nr 11 (sekretariat). Termin składania ofert upływa w dniu 13.02.2015r. o godz. 12:00.  

 
 

VII. Umowa o wykonanie zamówienia. 
1.   Zamawiający będzie wymagał zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorze umowy - załącznik     

Nr 4 do opisu przedmiotu zamówienia. 
2. Zamawiający, przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy (w formie aneksu), w przypadku wystąpienia co 
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najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podanych warunków ich 
wprowadzania: 
a) Ustawowa zmiana obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT); 
b) Inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego i Wykonawcy skutkujące niemożliwością 

wykonania przedmiotu zamówienia. 
Zmiany możliwe są do wprowadzenia w przypadku gdy istnieje obiektywna konieczność ich wprowadzenia, 
np.: gdy realizowanie zamówienia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze 
stron rażąca stratą w rozumieniu art. 357 ze znakiem 1 Kodeksu Cywilnego lub zmiana taka wynika                        
z okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 
Wszystkie powyższe postanowienia , stanowią wykaz zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę.  
Postanowienia nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 
 
 

VIII. Postanowienia dodatkowe. 
1.   Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
 
 
 

IX. Załączniki do opisu przedmiotu zamówienia i warunków niezbędnych do spełnienia. 
Załącznik Nr 1    – Formularz ofertowy, 
Załącznik Nr 2 – Formularz cenowy,   
Załącznik Nr 3    – Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu  w opłatach oraz o  spełnieniu warunków 

udziału w postępowaniu,  
Załącznik Nr 4 – Wzór umowy wraz z protokółem reklamacyjnym, 
Załącznik Nr 5    – Oświadczenie o  posiadaniu niezbędnych świadectw dopuszczających przedmiot 

zamówienia na terenie Polski oraz o posiadaniu lub rozpoczęciu systemu HACCP 
wraz z  wykazem środków transportu, 

Załącznik Nr 6    – Wykaz żłobków objętych dostawą, 
Załącznik Nr 7    – Wymagania jakościowe dla jaj kurzych i  jaj przepiórczych będących przedmiotem 

zamówienia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Łódź, dnia 06 lutego  2015 r. 


