Ogłoszenie nr 2022/BZP 00036057/01 z dnia 2022-01-26

Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Dostawy
DOSTAWA WARZYW I OWOCÓW DO OBIEKTÓW „SOLPARK KLESZCZÓW” SP. Z O.O.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Nazwa zamawiającego: SOLPARK KLESZCZÓW SP. Z O.O.
1.2.) Oddział zamawiającego: SOLPARK
1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 100686253
1.4) Adres zamawiającego
1.4.1.) Ulica: SPORTOWA 8
1.4.2.) Miejscowość: Kleszczów
1.4.3.) Kod pocztowy: 97-410
1.4.4.) Województwo: łódzkie
1.4.5.) Kraj: Polska
1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski
1.4.7.) Numer telefonu: 447316500
1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@kompleks-solpark.pl
1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.solpark-kleszczow.pl
1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b46847fd-f5b9-11eb-b885-f28f91688073
2.2.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00036057/01
2.3.) Wersja ogłoszenia: 01
2.4.) Data ogłoszenia: 2022-01-26 13:38

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO
ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA
3.1.) Charakter zamówienia:

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne
3.2.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o
zamiarze zawarcia umowy: Tak
3.2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00137438/01
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3.3.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej:

Nie
3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
3.6.) Rodzaj zamówienia:

Dostawy
3.7.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

DOSTAWA WARZYW I OWOCÓW DO OBIEKTÓW „SOLPARK KLESZCZÓW” SP. Z O.O.
3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

IV.1 .Przedmiotem zamówienia jest dostawa warzyw i owoców do obiektów „SOLPARK
KLESZCZÓW” Sp. z o.o. w Kleszczowie.
IV.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Formularz cenowy.
IV.3. Przedmiot zamówienia określony w pkt. IV.1. obejmuje produkty wysokiej jakości,
spełniające wymagania dotyczące przechowywania, pakowania i transportu zawarte w Polskich
Normach oraz posiadające ważne terminy przydatności do spożycia, zapewniające
bezpieczeństwo konsumenta, odpowiadające jakości handlowej określonej w obowiązujących
przepisach o jakości handlowej i deklarowanej przez producenta w jego oznakowaniu. Warzywa
i owoce muszą spełniać wymagania minimalne, czyli muszą być:
• świeże
• całe,
• zdrowe,
• czyste,
• wolne od szkodników oraz uszkodzeń spowodowanych przez szkodniki,
• wolne od nadmiernego zawilgocenia powierzchniowego,
• wolne od jakichkolwiek obcych zapachów i smaków,
• wystarczająco rozwinięte i odpowiednio dojrzałe,
• w stanie umożliwiającym transport i dotarcie do miejsca przeznaczenia w stanie
nieuszkodzonym,
• oznakowane krajem pochodzenia.
IV.4. Zamawiane produkty dostarczane będą przez Wykonawcę w opakowaniach z materiałów
przeznaczonych do kontaktów z żywnością. Opakowania te muszą zapewnić pełną identyfikację
w tym, nazwę produktu, nazwę i adres producenta, termin przydatności do spożycia (nie krótszy
niż ¾ okresu przydatności od daty produkcji) oraz inne elementy wymagane przepisami prawa.
Opakowania jednostkowe dla produktów muszą być suche, czyste i bez uszkodzeń
mechanicznych i obcych zapachów oraz powinny zapewnić ochronę przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz zanieczyszczeniem, jak również odpowiednie warunki w czasie
przechowywania i transportu.
IV.5. Częstotliwość dostaw: Dostawy realizowane będą przez cały okres trwania Umowy,
zgodnie z bieżącymi potrzebami Zamawiającego. Realizacja zamówienia następować będzie w
dni robocze (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy do
obiektu Zamawiającego, w godzinach uzgodnionych przez Zamawiającego z Wykonawcą, w
okresie czasowym od godziny 8.00 - 12.00. W zakresie planowanego terminu dostawy –
Zamawiający może uwzględnić sugestię Wykonawcy.
IV.6. Transport do siedziby Zamawiającego powinien być realizowany środkami transportu
dostosowanymi do przewozu warzyw i owoców oraz spełniającymi wymogi sanitarne zgodnie z
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obowiązującymi przepisami w warunkach zapewniających utrzymanie właściwej jakości.
IV.7. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania towarów do obiektów Zamawiającego
transportem na własny koszt i ryzyko.
IV.8. Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania we własnym zakresie wyładunku i
wniesienia dostarczonego towaru do pomieszczeń magazynowych Zamawiającego wskazanych
przez przedstawiciela Zamawiającego (strefa magazynowa lub strefa przyjęcia towaru).
IV.9. Zamówienia jednostkowe składane będą przez cały okres objęty Umową za
pośrednictwem poczty e-mail. Zamawiający zastrzega sobie możliwość korekty zamówienia do
godziny 15.30 przed dniem realizacji.
IV.10. Dostawy realizowane będą w terminie do maksymalnie 48 godzin od chwili złożenia
zamówienia jednostkowego.
IV.11. Ilość asortymentu będącego Przedmiotem Zamówienia określona w Formularzu
Cenowym jest ilością szacunkową (tj. określone zostały jedynie na potrzeby porównania ofert
oraz określenia szacunkowej wartości Umowy i nie będą stanowić zobowiązania Zamawiającego
do ich wykonania ani nie dadzą prawa Wykonawcy do roszczeń wynikających z niewykonania
niniejszych ilości w okresie obowiązywania Umowy). Zamawiający zastrzega sobie prawo do
zmniejszenia lub zwiększenia ilości dostaw o nie więcej niż 10% wartości wynagrodzenia
określonego w § 7 ust.1 Umowy (także poszczególnych pozycji asortymentu), w zależności od
rzeczywistych potrzeb (wynikających z rodzaju diet klientów, ze zmiennej ilości klientów
Zamawiającego, zależnych od zakresu zarezerwowanych terminów szkoleń, konferencji,
eventów, sezonu, w związku z zakresem świadczonych usług i ogólnie prowadzonej przez
Zamawiającego działalności), bez konieczności podpisywania przez Strony Aneksu do Umowy.
Zamawiający będzie regulował należności tylko za faktycznie dokonane dostawy przedmiotu
zamówienia w zależności od rzeczywistych potrzeb w okresie obowiązywania niniejszej umowy
uzależnionych od zakresu zarezerwowanych szkoleń, konferencji, eventów, sezonu, w związku z
zakresem świadczonych usług i prowadzonej przez Zamawiającego działalności, z
uwzględnieniem kwoty wskazanej przez Zamawiającego do której będzie realizowane
zamówienie.
3.9.) Główny kod CPV: 15300000-1 - Owoce, warzywa i podobne produkty

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE
4.1.) Data zawarcia umowy: 2021-09-08
4.2.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

od 2021-09-08 do 2021-12-31
4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:
4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w
art. 58 ust. 2 ustawy): HURTOWNIA WARZYW I OWOCÓW S.C.
4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7710107685
4.3.3.) Ulica: MODRZEWIOWA 10
4.3.4.) Miejscowość: PIOTRKÓW TRYBUNALSKI
4.3.5.) Kod pocztowy: 97-300
4.3.6.) Województwo: łódzkie
4.3.7.) Kraj: Polska
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4.4.) Wartość umowy: 66550,80 PLN
4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2021/BZP 00199636/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY
5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak
5.2.) Termin wykonania umowy: 2021-12-31
5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Tak
5.4.) Informacje o zmianach umowy
5.4.1.) Liczba zmian: 0
5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 32964,90 PLN
5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak
5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie
wymagania:

nie dotyczy

2022-01-26 Biuletyn Zamówień Publicznych

Ogłoszenie o wykonaniu umowy - - Dostawy

