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I. Zamawiający 
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozogach 
ul.  Wojciecha Kętrzyńskiego 22, 12 – 114  Rozogi 
tel. (089) 722 69 32 
fax. (089) 722 66 22 
mail:  gops-rozogi@o2.pl  
http://rozogi-ug.bip-wm.pl , www.gopsrozogi.pl 

 
 

II.  Tryb udzielenia zamówienia 

Postępowanie jest prowadzone w trybie podstawowym, tj. w trybie przetargu nieograniczonego na mocy 
art. 10 ust. 1 oraz art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą Pzp”, o 
wartości nieprzekraczającej, wyrażonej w złotych, równowartości kwoty określonej  
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy Pzp. – usługa. 

 
III.  Opis przedmiotu zamówienia  

5. Przedmiotem zamówienia są usługi przygotowania, dowiezienia i wydawania posiłków 
podopiecznym Środowiskowego Domu Samopomocy w Orzeszkach w okresie od 02.01.2018 r. 
do 31.12.2018r. z wyłączeniem dni wolnych wynikających z organizacji pracy ŚDS. 

6. W okresie objętym zamówieniem przewiduje się wydanie łącznie około 10.800 posiłków (z 
tego: 4.230 II dań oraz 6.570 zup). Dzienna liczba posiłków ok.45 sztuk x 240 dni 
żywieniowych.  
UWAGA : Liczba osób korzystających z posiłków może ulec zmianie w przypadku wystąpienia w 
trakcie realizacji zamówienia dni wolnych, a także w przypadkach absencji chorobowej 
podopiecznych ŚDS lub innych zdarzeń losowych. Liczba posiłków może ulec zmianie również w 
sytuacji zwiększenia liczby podopiecznych. 
 

7. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych: 
55321000 – 6 – USŁUGI PRZYGOTOWANIA POSIŁKÓW 
55320000 – 9  – USŁUGI PODAWANIA POSIŁKÓW 
55521200 – 0 – USŁUGI DOWOŻENIA POSIŁKÓW 
55520000-1 – Usługi dostarczania posiłków  

 
8. Posiłki powinny mieć formę jednodaniowego ciepłego obiadu serwowanego na przemian w 

następujący sposób:  
a) trzy razy w tygodniu zupa (poniedziałek, środa, piątek)  
b) dwa razy w tygodniu drugie danie (wtorek, czwartek) 

 
9. Przez jeden posiłek dla podopiecznych ŚDS Zamawiający rozumie:  

a) zupę (bez wkładki mięsnej) ugotowaną na mięsie  w ilości 400 - 450 ml +2 kromki chleba 
(np. jarzynową, buraczkową, ogórkową, pomidorową zaprawioną śmietaną lub jogurtem 
naturalnym, lub grochowa z połówek grochu, zacierkowa, rosół z kawałkiem kurczaka, 
krupnik), 

b) drugie danie składające się z: 
− mięsa lub ryby o gramaturze 150 g. np. gulaszu, potrawki z kurczaka, klopsików, kotleta 

schabowego, kotleta z piesi z kurczaka, kotleta z pieczarkami, ryby w panierce lub bez, ryby w 
sosie, sztuki mięsa w sosie; 

− dodatków do mięsa w postaci ziemniaków, kaszy, ryżu, makaronu, klusek o gramaturze 150 g. 
− dodatków w postaci surówki o gramaturze 50 g.  



 
 

− kompotu 200 ml.  
5. Wykonawca będzie dostarczać posiłki własnym dostosowanym do przewozu żywności 

transportem w pojemnikach gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury. Przewożenie 
żywności musi odbywać się zgodnie z systemem HACCP - w trakcie transportu potraw należy 
przestrzegać następujących zasad: „potrawy serwowane na gorąco winny utrzymywać 
temperaturę 60 stopni C i czas ich przewozu nie może przekraczać jednej godziny od czasu 
ich wytworzenia do wydania”.  

6. Posiłki będą wydawane w naczyniach wielokrotnego użytku  (koszt Wykonawcy). Za ich 
uprzątnięcie odpowiada Wykonawca. Wydawanie posiłków następuje w odpowiednio do tego 
przeznaczonego miejsce. Miejsce wydawania posiłków będzie udostępnione Wykonawcy 
bezpłatnie. 

7. Wykonawca zapewni osobę niezbędną do wydawania posiłków posiadającą niezbędne 
uprawnienia oraz ważne badania lekarskie (koszt Wykonawcy). 

8. Posiłki powinny być dostarczone do ŚDS w godzinach 12:00 – 12:30. 
9. Posiłki muszą być sporządzone zgodnie z wymogami sztuki kulinarnej i sanitarnej dla żywienia 

zbiorowego. Kaloryczność i inne parametry posiłków muszą być zgodne z odpowiednimi 
normami zalecanymi w żywieniu osób dorosłych. Muszą też być wykonane ze świeżych 
artykułów spożywczych, posiadających aktualny termin ważności. Wykonawca jest zobowiązany 
przestrzegać zasad sanitarno - higienicznych na każdym etapie: produkcji posiłków, wydawania 
posiłków oraz ich przewozu.  

10. Świadczenie usług żywieniowych powinno być zgodne z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r.                              
o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2017 r., poz. 149 ze zmianami) oraz zaleceniami 
Głównego Inspektora Sanitarnego i Instytutu Żywności i Żywienia w sprawie norm wyżywienia i 
żywienia, jakie obowiązują w zakładach żywienia zbiorowego oraz jakości zdrowotnych 
żywności. Ponadto w zakresie jakości usług zadanie powinno być wykonane w sposób 
gwarantujący jakość posiłków zgodną z zalecanymi normami dotyczącymi zawartości składników 
pokarmowych zapewniając ich różnorodność. Posiłki powinny być również przygotowywane 
zgodnie z obowiązującymi zasadami GHP/GMP oraz normami HACCP w zakresie personelu, 
warunków produkcji oraz aktualnymi przepisami prawa. Wykonawca ponosi pełną 
odpowiedzialność za ich przestrzeganie. 

11. Wykonawca zobowiązany jest:  

a) przygotowywać posiłki z naturalnych produktów metodą tradycyjną, nie używając 
produktów typu instant oraz gotowych produktów (np. zup w proszku, mrożonych 
pierogów, klopsów, gołąbków, itp.),  

b) do przygotowywania potraw będą używane ziemniaki świeże – Zamawiający nie wyraża 
zgody na stosowanie płatków ziemniaczanych. 

c) do sporządzania zup oraz sosów warzywnych Wykonawca będzie używał warzyw świeżych 
lub mrożonych – wykluczenie warzyw suszonych.  

d) w jadłospisie należy uwzględnić w możliwie szerokim asortymencie produkty sezonowe – 
dotyczy to głównie warzyw. 

12. Przygotowanie, dowiezienie i wydawanie posiłków odbywać się będzie na koszt                                         
i odpowiedzialność Wykonawcy, w związku z tym przy kalkulacji kosztów należy brać pod 
uwagę wsad do kotła, transport, koszt naczyń, koszt osoby zatrudnionej do wydawania posiłków. \ 

13. Zamawiający zastrzega sobie prawo dostępu do kopii protokołów pokontrolnych oraz wszystkich 
atestów na surowce i sprzęt wykorzystany w procesie produkcji kuchennej oraz transportu.  

14. Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność za jakość dostarczanych posiłków, tj 
odpowiednią gramaturę, wartość energetyczną i odżywczą, właściwe walory smakowe i 
estetyczne, czystość mikrobiologiczną, dobór właściwych surowców oraz właściwych procesów 
technologicznych.  

15. Wymagany jest niepowtarzalny jadłospis układany przez Wykonawcę na okres 5 kolejnych dni 
żywieniowych i dostarczany do zatwierdzenia do Środowiskowego Domu Samopomocy w 
Orzeszkach z 3-dniowym wyprzedzeniem.  



 
 

16. Zamawiający zastrzega sobie prawo do oceny i weryfikacji wszystkich parametrów wykonania 
zleconej usługi na każdym etapie oraz w każdej chwili produkcji.  

17. Zapotrzebowanie na codzienną ilość posiłków będzie składał telefonicznie Kierownik ŚDS do 
godziny 9-tej  każdego dnia, w którym wykonywana będzie usługa.  

18. Dożywianie będzie realizowane  w ramach programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie 
dożywiania”  (Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia 
wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w 
zakresie dożywiania” na lata 2014–2020). 

 
IV. Termin wykonania zamówienia 

Termin realizacji zamówienia: od 2 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r.  . 

 
V. Warunki udziału w postępowaniu 

 
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:  

1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz 24 ust. 5 pkt 1, 4, 8 
ustawy. 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:  
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to 

z odrębnych przepisów, 
b) sytuacji ekonomicznej i finansowej,  
c) zdolności technicznej lub zawodowej, 
d) nie podlegają wykluczeniu  

2 Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, gdy Wykonawca 
przedłoży w ramach:  

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to 
z odrębnych przepisów:  

− decyzję o zatwierdzeniu zakładu wydaną przez właściwego Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego lub zaświadczenie, że w/w decyzja jest aktualna, tj.: wystawione 
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert (oryginał lub 
potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia)   

− zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów 
Państwowej Inspekcji Sanitarnej wydane przez właściwego Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego (oryginał lub potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia) 
wydane (wystawione) nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania 
ofert, lub zaświadczenie, że w/w zaświadczenie jest aktualne, tj.: wystawione nie wcześniej niż 
3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert , 

− decyzję właściwego terenowego inspektora sanitarnego zatwierdzającego działalność 
cateringową w zakresie dowożenia i dystrybucji posiłków obiadowych w hermetycznie 
zamykanych termosach izotermicznych odpowiednim pojazdem (oryginał lub 
potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia) 

2) zdolności technicznej lub zawodowej:  
− wykaz narzędzi: przedłoży wykaz pojazdów  przy użyciu, których będzie realizował 

zamówienie, czyli pojazdów dopuszczonych  do przewożenia żywności w ilości wystarczającej 
do realizacji zamówienia (wykaz wraz z odpowiednimi zezwoleniami dopuszczającymi 
niniejszy pojazd do przewozu żywności). 

3) wykazania się sytuacją ekonomiczną i finansową:  



 
 

− dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 
nie mniejszą niż kwota brutto całkowitej wartości zamówienia.  

 
VI. Podstawy wykluczenia  

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawców 
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 

2. Zamawiający przewiduje fakultatywne wykluczenie Wykonawcy: 
a) Na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; 
b) Na podstawie art. 24 ust 5 pkt 4 ustawy Pzp. 
c) Na podstawie art. 24 ust 5 pkt 8 ustawy Pzp. 

3. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego (art. 24 ust. 12 ustawy Pzp.) 

4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 i ust. 5 
pkt 1 i 8 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są 
wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody 
wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za 
doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz 
współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, 
organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub 
przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania 
pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego przedmiotem zbiorowym, 
orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie 
upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 

 
   

VII. Wykaz o świadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

1. Wykaz oświadczeń, które należy złożyć wraz z ofertą w celu wstępnego potwierdzenia, że 
Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu: 

− W ramach potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz , że spełnia 
warunki udziału w postępowaniu składa Oświadczenia aktualne na dzień składania ofert 
stanowiące załącznik nr 2 i 3 

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie 
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te 
potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w 
zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

 
2. Dokumenty składane w terminie 3 dni od  dnia zamieszczenia na stronie internetowej 

informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy 
− oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, 
Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą 
do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia . Wzór oświadczenia 
stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.  
Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania 
z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia. 
 

Oświadczenia, o którym mowa w pkt 2 nie należy składać wraz z ofertą. 



 
 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, powyższy dokument 
składa każdy z partnerów konsorcjum/członków spółki cywilnej oddzielnie, w imieniu swojej 
firmy. 
 

3. Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego:  
Zamawiający  przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została 
najwyżej oceniona , do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni , 
aktualnych na dzień złożenia, następujących oświadczeń  Zamawiającemu:  

1) Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w 
postępowaniu o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 Pzp:  

a) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, 
dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, 
zamawiający żąda następujących dokumentów: 

− oryginał lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię decyzji o zatwierdzeniu 
zakładu wydaną przez właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, – 
wydaną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, lub 
zaświadczenie, że ww. decyzja jest aktualna - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo składania ofert, 

− oryginał lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia o wpisie do 
rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli Organów Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego wystawione  nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, lub zaświadczenie, że 
ww. zaświadczenie jest aktualne - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo składania ofert, 

− oryginał lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię decyzji właściwego terenowego 
inspektora sanitarnego zatwierdzającego działalność cateringową w zakresie dowożenia i 
dystrybucji posiłków obiadowych w hermetycznie zamykanych termosach izotermicznych 
odpowiednim pojazdem; 

 
b) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, 

dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej, zamawiający żąda następujących 
dokumentów 

− dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę 
gwarancyjną nie mniejszą niż kwota brutto całkowitej wartości zamówienia na kwotę nie 
mniejszą niż kwota brutto ceny oferowanej w przetargu (całkowitej wartości zamówienia). 

 
c)  W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, 

dotyczących zdolności technicznej i zawodowej  zamawiający żąda następujących 
dokumentów: 

− Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w 
celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania 
tymi zasobami. 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie warunek ten należy 
spełnić łącznie, o treści zgodnej z załączonym wzorem – zał. Nr 5 do SIWZ. 

 
 
 



 
 

2) Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia, o których 
mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 Pzp: 

a) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.5 pkt. 1 ustawy Pzp. 

b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca 
nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego 
dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem 
podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, 
w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 

c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu 
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne 
lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 
ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu 
potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat 
tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu  

4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu,  
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, 
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim 
stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji musi udowodnić Zamawiającemu, że 
realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w 
szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

5. Zamawiający, ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne 
lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna pozwalają na wykazanie przez 
Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, oraz bada, czy nie zachodzą wobec 
tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12- 23 i ust. 5 pkt 1, 
4 i 8 ustawy Pzp. 
a) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty 
te zrealizują usługi do realizacji których, te zdolności są wymagane; 

b) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu 
udostępniającego zasoby, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w 
postępowaniu, lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający 
żąda, aby Wykonawca, w terminie określonym przez Zamawiającego: 
− zastąpił ten podmiot innym podmiotem, lub podmiotami lub, 
− zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 

zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną.  
6. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na 

zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w 
stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek 
łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, 
Zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności: 

a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego, 
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 



 
 

d) czy podmiot na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału 
w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 
zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

7. W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych 
w art. 22a ustawy Pzp, Zamawiający żąda, aby Wykonawca do oferty dołączył oświadczenie 
dotyczące podmiotów, na zasoby których powołuje się w zakresie wskazanym przez 
Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w rozdz. VII ust. 1 SIWZ. 

8. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że podmiot udostępniający 
zasoby nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

9. Wykonawcy składający ofertę wspólną: 
a) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich 

w postępowaniu i zawarcia umowy, 
b) pełnomocnictwo powinno jednoznacznie wynikać z umowy lub innej czynności prawnej, 
c) pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność 

z oryginałem przez notariusza, 
d) pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania i do niego 

Zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp. 
e) Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do 

nich zastosowanie zasady określone w ust. 1 – 4.  
10. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów: 
a) o których mowa w rozdz. VII.3.2) pkt. a, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, 

w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto 
jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

b) o których mowa w rozdz. VII.3.2) pkt. b i c, składa dokument lub dokumenty wystawione w 
kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie 
zalega z opłaceniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo 
zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z 
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

11. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której 
dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów o których mowa powyżej, zastępuje się je 
dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo 
osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał 
dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym albo organem samorządu 
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania 
Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby z zastrzeżeniem terminów, o których mowa 
powyżej.  

12. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w punkcie 1. niniejszego rozdziału, 
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 
ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, 
oświadczenia lub dokumenty będą niekompletne, będą zawierały błędy lub budziły wskazane 
przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, 
poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba, że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy 
podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

 
 
 
 
 



 
 

VIII .Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, jeżeli Zamawiający, w sytuacjach określonych w 

art. 10c – 10e, przewiduje inny sposób porozumiewania się niż przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej, a także wskazanie osób uprawionych do porozumiewania się z 

Wykonawcami 

1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy 
mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz 
oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale VII niniejszej SIWZ (również w przypadku 
ich złożenia w wyniku wezwania o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP) dla których 
Prawodawca przewidział wyłącznie formę pisemną. 

2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem 
sprawy określonym w SIWZ. 

3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę 
pisemnie winny być składane na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozogach , ul. 
Wojciecha Kętrzyńskiego 22, 12-114 Rozogi. 

4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą 
elektroniczną winny być kierowane na adres: gops-rozogi@o2.pl 

5. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub 
w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu 
ich otrzymania. 

6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 
7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca 

dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień 
niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli 
wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej lub 
dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek 
bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której 
udostępniono SIWZ. 

8. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym 
mowa w pkt 7 niniejszego rozdziału. 

9. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, 
jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie 
Zamawiającego. 

10. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wykonawców. 
11. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami w kwestiach formalnych są:  

a. Joanna Polańczuk  - kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rozogach, 
b. Renata  Przybyłowska – pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rozogach. 

12. Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy PZP nie pozwalają na jakikolwiek inny 
kontakt – zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z 
Wykonawcami – niż wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ.  

 
IX . Wymagania dotyczące wadium  

Wadium nie jest wymagane. 
XI. Termin zwi ązania z ofertą  

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna 
się wraz z upływem terminu składania ofert (art. 85 ust. 5 ustawy Pzp.). 

2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy, 
samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej 
na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie 
zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

3. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium. 



 
 

4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem 
okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na 
przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest 
po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego 
przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

 
XII.  Opis sposobu przygotowania oferty  

1. Oferta zostanie sporządzona zgodnie z treścią „Formularza ofertowego”, stanowiącego załącznik 
nr 1 do niniejszej SIWZ. 

2. Formularz oferty wraz ze stanowiącymi jego integralną część załącznikami oraz wszystkimi 
wymaganymi dokumentami, zostaną sporządzone przez Wykonawcę zgodnie z treścią 
postanowień niniejszej specyfikacji. 

3. Do oferty należy dołączyć wymagane dokumenty: 
a) Formularz ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 

do SIWZ  
b) Wzór oświadczenia Wykonawcy składanego na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy dotyczące 

spełniania warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2 do SIWZ  
c) Wzór oświadczenia Wykonawcy składanego na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy dotyczące 

przesłanek wykluczenia z postępowania  - załącznik nr 3 do SIWZ 
d) Wykaz wykonanych usług - Oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do 

SIWZ wraz z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są 
wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 
dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego usługi były wykonywane, a w 
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej 
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów 
– oświadczenie wykonawcy, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal 
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie 
powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert (niezbędny 
do zbadania kryterium jakościowego: doświadczenie Wykonawcy). 

e) Zaakceptowany podpisem wzór umowy stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ 
f) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie), 

o ile ofertę składa pełnomocnik. 
4. Każdy Wykonawca złoży tylko jedną ofertę, sam lub jako reprezentant spółki, zawierającą jedną, 

jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie 
wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę. 

5. Oferta będzie napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie 
długopisem lub nieścieralnym atramentem. 

6. Zamawiający żąda złożenia dokumentów w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność 
z oryginałem (każda strona) przez Wykonawcę lub jego pełnomocnika. 

7. Jeżeli któryś z wymaganych dokumentów składanych przez Wykonawcę jest sporządzony w 
języku obcym, dokument taki należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. Dokumenty 
sporządzone w języku obcym bez wymaganych tłumaczeń nie będą brane pod uwagę. 

8. Załączniki, dla których zostały określone wzory, muszą być podpisane przez Wykonawcę lub 
pełnomocnika. 

9. Formę złożenia dokumentów załączonych do oferty określa § 14 Rozporządzenia Ministra 
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający 
od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 poz. 1126). 

10. Dokumenty niewymagane niniejszą specyfikacją nie będą przez Zamawiającego rozpatrywane. 
11. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane oraz trwale spięte, w taki sposób, aby 

uniemożliwi ć samoistną dekompletację oferty (np.: zbindowana, zszyta). 



 
 

12. Wszystkie strony oferty, w tym strony wszystkich załączników oraz wszelkie miejsca, w których 
Wykonawca naniósł zmiany, będą podpisane przez Wykonawcę lub pełnomocnika. 

13. Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z 
dokumentów załączonych do oferty. 

14. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania 
ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. 

15. Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, powinien wskazać w sposób nie budzący 
wątpliwości, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz powinien zastrzec, że nie 
mogą być udostępniane. 

16. Wykonawca powinien również wykazać, nie później niż w terminie składania ofert, że 
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów art. 11 ust. 
4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. nr 
153, poz. 1503 ze zmianami). Wykonawca powinien więc wykazać, iż zastrzeżone informacje nie 
zostały ujawnione do dnia składania ofert, mają charakter techniczny, technologiczny, 
organizacyjny lub posiadają wartość gospodarczą oraz Wykonawca podjął w stosunku do nich 
czynności zmierzające do zachowania ich w poufności. Wykonawca nie może zastrzec informacji, 
o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

17. Powyższe informacje muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.  
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. nr 153, poz. 1503 z późn. zm.)” - zaleca 
się, aby były trwale, oddzielnie spięte. 

18. Powyższe zasady mają zastosowanie do informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, 
zawartych w szczególności w oświadczeniach, wyjaśnieniach i dokumentach składanych przez 
Wykonawcę w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przy czym wskazanie 
tych informacji oraz wykazanie, że stanowią one tajemnicę przedsiębiorstwa powinno nastąpić 
przed upływem terminu do złożenia przez Wykonawcę wyjaśnień lub uzupełnień. 

19. W sytuacji, gdy Wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy 
przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych lub 
odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych zasadach, jak 
pozostałe niezastrzeżone dokumenty. 

20. Wykonawca winien umieścić ofertę w kopercie zaadresowanej do Zamawiającego na adres: 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozogach, ul. Wojciecha Kętrzyńskiego 22, 12-114 
Rozogi, posiadającej oznaczenia:  

a. nazwa, adres, nr telefonu, faksu, adres e-mail Wykonawcy 
b. nazwy zamówienia: 

 
„Przygotowanie, dowiezienie i wydawanie posiłków w Środowiskowym Domu 

Samopomocy w Orzeszkach w 2018 roku”  
NIE OTWIERA Ć PRZED DNIEM   19 grudnia  2017 r. godz. 10:10 

21. Jeżeli oferta wykonawcy nie będzie oznaczona w sposób wskazany w ust. 20 Zamawiający nie 
będzie ponosić żadnej odpowiedzialności za nieterminowe wpłynięcie oferty, w szczególności w 
sytuacji, gdy oferta nie zostanie złożona do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rozogach. 

22. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, 
że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty 
przed upływem terminu składania ofert. 

23. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi być oznaczone jak w ust. 20 
oraz dodatkowo podpisane „Zmiana” lub „Wycofanie”. 

24. Wykonawca nie może wprowadzić zmian do oferty oraz wycofać jej po upływie terminu 
składania ofert. 

25. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  



 
 

 
XIII.  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert  

 
1. Wymagane jest przesłanie ofert w formie pisemnej – za pośrednictwem operatora pocztowego, w 

rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r., poz. 1113 ze 
zmianami), osobiście lub za pośrednictwem poczty, posłańca na adres Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Rozogach, ul. Wojciecha Kętrzyńskiego 22, 12-114 Rozogi. 

2. Ofertę należy złożyć do dnia 19 grudnia  2017 r. do godz. 10:00  w Gminnym Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Rozogach,  

3. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 grudnia 2017 r. o 10:10 w  Sali Narad Urzędu 
Gminy,  pokój nr 6. 

4. Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty w 
miejsce oznaczone w punkcie 1, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską. 

5. Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty, pod warunkiem , że Zamawiający 
otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian do oferty przed upływem terminu 
składania ofert. Nowa oferta musi mieć poza wyznaczonymi oznaczeniami dodatkowe oznaczenie 
„ZMIANA”. 

6. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę, poprzez złożenie 
pisemnego powiadomienia podpisanego przez osobę uprawnioną.  

7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na http://rozogi-ug.bip-wm.pl informacje 
dotyczące: 

− kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 
− firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, 
− ceny, termin wykonania zamawiania, okres gwarancji , warunki płatności zawartych w 

ofertach. 
8. Oferty złożone po terminie zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom po upływie terminu do 

wniesienia odwołania.  
 

XIV. Opis sposobu obliczania ceny oferty 

1. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę na załączonym Formularzu oferty, zgodnie z 
treścią niniejszej Specyfikacji. 

2. W Formularzu oferty należy podać cenę netto, określić procentowo wysokość podatku VAT i 
podać cenę brutto, z dokładnością do 0,01 zł. 

3. Obowiązuje zasada zaokrąglania „w górę” liczby „5” występującej na trzecim miejscu po 
przecinku np. 4,375 = 4,38. 

4. Cena oferty określona przez Wykonawcę zostanie ustalona na okres ważności umowy i nie będzie 
podlegała zmianie, poza przypadkiem zmiany podatku od towarów i usług VAT. 

5. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN. 
6. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów, w których jakiekolwiek kwoty podane 

zostały w walutach obcych, Zamawiający przeliczy te kwoty na PLN wg średniego kursu 
Narodowego Banku Polskiego, obowiązującego w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu 
w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

7. Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów. 
Tak obliczona cena będzie brana pod uwagę przez Zamawiającego w trakcie wyboru 
najkorzystniejszej oferty. 

8. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, zgodnie z opisem 
przedmiotu zamówienia oraz powinna obejmować podatki oraz inne należności publiczne. 



 
 

9. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za zastosowane przez niego stawki podatku VAT 
niezgodnej z obowiązującymi przepisami. 

10.  Cenę oferty należy określić z należytą starannością, na podstawie przedmiotu 
zamówienia z uwzględnieniem wszystkich kosztów związanych z realizacją zadania, a w 
szczególności: 
- kosztów wsadu do kotła, 
- kosztów przygotowania posiłków, 
- kosztów transportu posiłków, 
- kosztów naczyń wielokrotnego użytku (dostarczenie, uprzątnięcie)  
- kosztów zatrudnienia osób do przygotowywania, dowiezienia oraz do wydawania posiłków, 
- oraz pozostałych kosztów. 

11. Cena uwzględniania do przy badaniu kryterium cenowego będzie stanowiła uśrednioną cenę zupy 
oraz drugiego dania (średnia cena posiłku) liczonej według wzoru:  
 
Uśredniona wartość zupy i II dania =  (3 x cena zupy) + (2 x cena II dania) : 5 dni żywieniowych = 

średnia cena posiłku 
 

XV. Opis kryteriów, którymi zamawiaj ący będzie się kierował przy wyborze oferty 
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert  

 
1. Zamawiający zgodnie z wyznaczonymi kryteriami oceni i porówna jedynie te oferty, które zostały 

złożone przez Wykonawców nie wykluczonych z niniejszego postępowania oraz te oferty, które 
nie zostały odrzucone.  

2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o kryterium: 
a) Cena – 60 % (waga) – 60 punktów 
b) Doświadczenie Wykonawcy – 40 %  (waga) – 40 punktów 

3. Sposób punktowego obliczenia ofert:  

a/ „cena” – 60 %, czyli 60 punktów* (przy czym cena w tej sytuacji stanowi uśrednioną 

wartość ceny zupy oraz II dania)  

 

                     Oferta z najniższą ceną brutto 

Oferta x =  --------------------------------- x  60 pkt.   

                    cena oferty badanej brutto 
 

b/ Doświadczenie Wykonawcy – 40 % (waga) czyli 40 punktów 

Przy ocenie powyższego kryterium przyjęto następującą punktację:  

− Wykonwacy, którzy zrealizowali w okresie ostatnich 24 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert, do 2 usług przygotowania, dowiezienia oraz wydania posiłków w 
nieprzerwalnym czasie minimum 10 miesięcy dla minimum 40 osób – nie otrzymują 
punktów; 

− Wykonwacy, którzy zrealizowali w okresie ostatnich 24 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert, do 3 usług przygotowania, dowiezienia oraz wydania posiłków w 
nieprzerwalnym czasie minimum 10 miesięcy dla minimum 40 osób – otrzymuj ą 15 punktów; 

− Wykonwacy, którzy zrealizowali w okresie ostatnich 24 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert, do 4 usług przygotowania, dowiezienia oraz wydania posiłków w 
nieprzerwalnym czasie minimum 10 miesięcy dla minimum 40 osób – otrzymują 25 punktów, 

− Wykonwacy, którzy zrealizowali w okresie ostatnich 24 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert, do 5 usług przygotowania, dowiezienia oraz wydania posiłków w 
nieprzerwalnym czasie minimum 10 miesięcy dla minimum 40 osób – otrzymują 40 punktów.  



 
 

 
Ocena niniejszego kryterium zostanie dokonana na podstawie Oświadczenia stanowiącego 
załącznik nr 4 do SIWZ czyli wykazu wykonanych usług . Niniejszy wykaz musi być złożony 
wraz  z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są 
wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 
dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku 
świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o 
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie 
wykonawcy, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje 
bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert.  

4. Ostateczna ocena ofert zostanie dokonana poprzez zsumowanie punktów z poszczególnych 
kryteriów: oferta = punkty kryterium a + punkty kryterium b .  

5. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie będzie można dokonać wyboru oferty 
najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone dwie lub więcej ofert, które uzyskały tą 
samą ilość punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w 
terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składający oferty 
dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 
Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę, która uzyska największą ilość punktów.  

 

XVI.  Informacja o formalno ściach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty  

1. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich wykonawców podając informacje zgodnie z 
art. 92 ust. 1 i 1a ustawy Pzp.  

2. Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę według wzoru, stanowiącego załącznik nr 6 do 
SIWZ. 

3. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej: 
a) w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 

najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej albo 

b) w terminie 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób, 
c) przed upływem ww. terminów w przypadkach omówionych w art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a 

oraz art. 94 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, 
4. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą 

dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie 
będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

5. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy przedstawienia umowy konsorcjum.  

6. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego. 
7. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom. 
8. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się 

od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 
pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą 
przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy PZP. 

 
 

XVII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 
Nie jest wymagane. 
 
 
 
 



 
 

XVIII. Pouczenie o ośrodkach ochrony prawnej 

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi jeżeli ma lub miał 
interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku 
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. 

2. Zgodnie z art. 180 ustawy Pzp, wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku 
postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest 
zobowiązany na podstawie ustawy, można wnieść odwołanie do Prezesa Izby w formie pisemnej 
albo elektronicznej, opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za 
pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.  

3. Szczegółowe kwestie dotyczące środków ochrony prawnej reguluje dział VI ustawy – Prawo 
zamówień publicznych art. 179- 198 ustawy Pzp (Dz. U. z 2017 r., poz.1579). 

 
XIX. Informacje  dotyczące składania ofert częściowych  

Zamawiający  nie dopuszcza składanie ofert częściowych. 
 

XX.  Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą  
 

Rozliczenia za wykonany przedmiot umowy będą odbywać się w PLN, po wystawieniu faktury za 
każdy miesiąc realizacji zamówienia.   

 
XXI.  Inne informacje Zamawiaj ącego  

 
1. nie przewiduje składania ofert wariantowych, 
2. nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej, 
3. nie przewiduje się aukcji elektronicznej, 
4. nie przewiduje się zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

  
XXII  Informacje o przewidywanych zamówieniach o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 

lub art. 134 ust. 6 pkt 3, jeśli Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień 

Zamawiający informuje, iż przewiduje i dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w 
stosunku do zamówienia podstawowego opisanego w specyfikacji, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy 
Pzp.  

XXIII  Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp 
Zamawiający określił wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp: 

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, które będą wykonywać 
następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia tj.: czynności kucharki w 
trakcie realizacji zamówienia. 

2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 1 czynności. 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. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 



 
 

potwierdzenia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę osób wykonujących wskazane w 
pkt 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

a) Oświadczenie Wykonawcy  o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 
czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w 
szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia 
oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na 
podstawie umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia 
oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy; 

b) Poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę kopię umowy/umów 
o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. 
oświadczenie. Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający 
ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 
r o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL 
pracowników). Informacje takie jak data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar 
etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. 

4. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę  wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 
osób, wykonujących wskazane w pkt 1 czynności, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci 
obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w projekcie umowy. 

5. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez 
Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, traktowane będzie jako niespełnienie przez 
Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, wykonujących wskazane w 
pkt 1 czynności. 

XXIV . Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp 

Zamawiający nie określił w opisie przedmiotu zamówienia wymagań stawianych w art. 29 ust. 4 ustawy 
Pzp. 
 

XXV.  Informacj ę o obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części 
zamówienia, jeżeli Zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia zgodnie z art. 36a ust. 2 ustawy Pzp 

 
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy – jeżeli dotyczy. 
2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych 

części zamówienia – jeżeli dotyczy. 
3. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie tej części zamówienia, której 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom – jeżeli dotyczy. 

XXVI.  Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo 

 
1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi lub dokonać jej zmiany, jest obowiązany, w 
trakcie realizacji niniejszego zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania 
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany 
dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z 
projektem umowy. 

2. Dopuszcza się zmianę lub rezygnację z podwykonawcy. Jeżeli zmiana taka dotyczy podmiotu, na 
którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy 
Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, 
Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca 
lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie 
postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia. 



 
 

3. Obowiązkiem Wykonawcy jest dołączenie do faktury przedkładanej Zamawiającemu oświadczeń 
podwykonawcy i odpowiednio dalszych podwykonawców potwierdzonych przez Wykonawcę o 
stanie rozliczeń Wykonawcy z Podwykonawcą (i odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy z 
dalszymi podwykonawcami). 

XXIIV. Standardy jako ściowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a ustawy Pzp 

Zamawiający nie przewiduje skorzystanie z uprawnień wynikających z art. 91 ust. 2a ustawy Pzp. 

XXIIIV . Wymóg lub możliwość złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia 
katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 10a ust. 2 ustawy Pzp 

Zamawiający nie przewiduje możliwość złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub 
dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 10a ust. 2 ustawy Pzp. 
 

XXIX. Wykaz wzorów załączników do niniejszej SIWZ : 
 
Lp. Oznaczenie załącznika Nazwa załącznika 
1. Załącznik nr 1 Wzór formularza oferty 
2. Załącznik nr 2 Wzór oświadczenia Wykonawcy składanego na podstawie art. 

25a ust. 1 ustawy dotyczące spełniania warunków udziału w 
postępowaniu  

3. Załącznik nr 3 Wzór oświadczenia Wykonawcy składanego na podstawie art. 
25a ust. 1 ustawy dotyczące przesłanek wykluczenia z 
postępowania  

4. Załącznik nr 4 Oświadczenie dotyczące wskazania posiadania odpowiedniego 
doświadczenia  

5. Załącznik nr 5  Oświadczenie dotyczące wykazu narzędzi 
6. Załącznik nr 6 Projekt umowy 
7. Załącznik nr 7 Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej 

 
Wskazane w tabeli powyżej załączniki Wykonawca wypełnia stosownie do treści niniejszej SIWZ. Zamawiający dopuszcza 
zmiany wielkości pól załączników oraz odmiany wyrazów wynikające ze złożenia oferty wspólnej. Wprowadzone zmiany nie 
mogą zmieniać treści załączników. Pozostałe wymagane załączniki Wykonawca przygotowuje samodzielnie.   
    
       
           
 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
            Załącznik Nr 1 do SIWZ 

 
 

FORMULARZ OFERTOWY  
 
 
1. Dane Wykonawcy (Wykonawców) ……………………….…….……………….....……… 

………………………………………………………………………….…………………… 

………………………………………………………………………………………….…… 

/imię i nazwisko lub nazwa (firma) adres./ 

REGON: ………………..…...…....……… NIP: …................………………………………….                     

Nr telefonu: ...............................................; Nr faxu: ................................................................... 

      E-mail: …………………………………… 

2. Dane Pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania Wykonawcy*): 
…………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………............................................................................................. 

..................................................................................................................................................................... 
* w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Wykonawcy – Pełnomocnika 
 
 
3. Dane dotyczące Zamawiającego: 
Gminny  Ośrodek Pomocy  Społecznej w Rozogach 
ul. Wojciecha Kętrzyńskiego 22                  
12 -  114  Rozogi 
Tel.:  089/ 722 69 32  
Faks: 089/ 722 66 22 
e-mail: gops-rozogi@o2.pl 
 
 

Składam ofertę na: „Przygotowanie, dowiezienie i wydawanie posiłków w 
Środowiskowym Domu Samopomocy w Orzeszkach w 2018 roku” 

 
 
I. Zgodnie z treścią SIWZ: 
- cena zupy netto (1 posiłek)………………………………………………………………………….. 
(słownie:………………………………………………………………………………………………) 
- cena zupy brutto (1 posiłek)  ……………………………………………………………………….. 
(słownie:………………………………………………………………………………………………) 
- w tym podatek VAT w wysokości……..%, to jest w kwocie:……………………………………… 
(słownie:………………………………………………………………………………………………) 
 
 
II. Zgodnie z treścią SIWZ: 
- cena  drugiego dania netto (1 posiłek)  ……………………………………………………………... 
(słownie:………………………………………………………………………………………………) 
- cena drugiego dania brutto (1 posiłek)  ……………………………………………………………... 
(słownie:………………………………………………………………………………………………) 
- w tym podatek VAT w wysokości……..%, to jest w kwocie:……………………………………… 
(słownie:………………………………………………………………………………………………) 
 



 
 

1) Powyższa cena obejmuje pełen zakres przedmiotu zamówienia określony w dokumentacji 

przetargowej i została określona na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia i zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia 

2) Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie: ……………………………….. 
3) Warunki płatno ści: oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone we wzorze 

umowy stanowiącej załącznik do SIWZ. 

4) Oświadczamy, że  

a) zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w SIWZ i nie wnosimy do 

nich żadnych zastrzeżeń; 

b) uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania 

zamówienia; 

c) akceptujemy warunki umowy i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do 

zawarcia umowy na wymienionych warunkach w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego, 

d) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania 

ofert. 

e) posiadam(y) uprawnienia do realizacji przedmiotowego zamówienia, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 

f) przedmiot zamówienia wykonam(y) sam(i)/ z innymi podmiotami. 

 

4. Dokumenty wymienione na stronach od ….. do …... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie 

mogą być udostępnione osobom trzecim. 
 

 
miejscowość ..................................... dnia ................................... 
 

.......................................................................... 
                                                                       (pieczęć i podpis(y) osoby upoważnionej(ych) 

 
 
Załącznikami do niniejszej oferty są: 
(numerowany wykaz załączników wraz z tytułami) 

 
1/ ................................................................................................................................................ 

2/ ................................................................................................................................................ 

3/ ............................................................................................................................................... 

4/ ................................................................................................................................................ 

5/ ................................................................................................................................................ 

6/ ................................................................................................................................................ 

7/ ................................................................................................................................................ 

8/ ................................................................................................................................................ 

9/ ……………………………………………………………………………………………… 

10/ ………………………………………………………………………………………………. 

 



 
 

Złącznik nr 2 do SIWZ 
 

 
1. ZAMAWIAJ ĄCY: 
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozogach  
  ul. Wojciecha Kętrzyńskiego 22 
  12-114 Rozogi 
 

2. WYKONAWCA: 
 

.......................................... 

......................................... 

......................................... 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 
reprezentowany przez: 
…………………………………………………
…………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  
reprezentacji) 

 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (dalej jako ustawa Pzp) 
 

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU  
 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn „Przygotowanie, dowiezienie i 
wydawanie posiłków w Środowiskowym Domu Samopomocy w Orzeszkach w 2018 roku” 
 prowadzonego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozogach, oświadczam, co następuje: 
 
INFORMACJA DOTYCZ ĄCA WYKONAWCY:  
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w SIWZ, 
rozdział V Warunki udziału w postępowaniu, ust. 1. 
 
…………………..(miejscowość), dnia………………r. 

…………………………………… 
(podpis) 

 
INFORMACJA W ZWI ĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:  
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 
Zamawiającego w SIWZ, rozdział V Warunki udziału w postępowaniu, ust. 1, polegam na zasobach 
następującego/ych podmiotu/ów: 
………………………………………………………………………………………………….,  
W następującym zakresie:……………………………………………………………………… 
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu). 
 
…………………..(miejscowość), dnia………………r. 

…………………………………… 
(podpis) 

 
 
 
 



 
 

OŚWIADCZENIE DOTYCZ ĄCE PODANYCH INFORMACJI:  
 
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z 
prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w 
błąd przy przedstawianiu informacji. 
 
 
 
…………………..(miejscowość), dnia………………r. 

…………………………………… 
(podpis) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Załącznik nr 3 do SIWZ 
 

 
1. ZAMAWIAJ ĄCY: 
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozogach  
  ul. Wojciecha Kętrzyńskiego 22 
  12-114 Rozogi 
 

2. WYKONAWCA: 
 

.......................................... 

......................................... 

......................................... 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 
reprezentowany przez: 
…………………………………………………
…………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  
reprezentacji) 

 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (dalej jako ustawa Pzp) 
 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POST ĘPOWANIA  
 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przygotowanie, dowiezienie i 
wydawanie posiłków w Środowiskowym Domu Samopomocy w Orzeszkach w 2018 roku” 
 prowadzonego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozogach, oświadczam, co następuje: 
 
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 
ustawy Pzp. 

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 4 i 8 
ustawy Pzp. 

 
…………………..(miejscowość), dnia………………r. 

…………………………………… 
(podpis) 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na 
podstawie art. …………... ustawy PZP (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród 
wymienionych w art. 24 ust. 1pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 ustawy PZP). Jednocześnie oświadczam, 
że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy PZP podjąłem 
następujące środki naprawcze: 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
…………………..(miejscowość), dnia………………r. 

……………………………… 
(podpis) 



 
 

 
OŚWIADCZENIE DOTYCZ ĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY  

POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA*:  
 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym 
postępowaniu, tj.:………………………………………………………(podać pełną nazwę/firmę, adres, a 
także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG,) nie podlega/ją wykluczeniu  
z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 24 ust 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp oraz  
art. 24 ust. 5 pkt 1, 4 i 8 ustawy Pzp. 
 
…………………..(miejscowość), dnia ………………r. 

…………………………………… 
(podpis) 

 
OŚWIADCZENIE DOTYCZ ĄCE PODWYKONAWCY NIEB ĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA 

KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SI Ę WYKONAWCA*:  
Oświadczam, że następujący/e podmioty/y, będący/e podwykonawcą/ami:………………… 

………………………………………………………………………………………………………….. 
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG,), nie 
podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust 1 pkt. 12-23 
ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1,4 i 8 ustawy Pzp. 
 
…………………..(miejscowość), dnia………………r. 

…………………………………… 
(podpis) 

 
OŚWIADCZENIE DOTYCZ ĄCE PODANYCH INFORMACJI:  

 
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 
Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 
 
…………………..(miejscowość), dnia………………r. 

…………………………………… 
(podpis) 

 
 
* W załączniku nr 3 do SIWZ należy wypełnić tylko te oświadczenia i informacje, które dotyczą danego postępowania i 

Wykonawcy.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
 

Załącznik Nr 4 do SIWZ 
 

1. ZAMAWIAJ ĄCY: 
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozogach  
  ul. Wojciecha Kętrzyńskiego 22 
  12-114 Rozogi 

2. WYKONAWCA: 
 

.......................................... 

......................................... 

......................................... 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 
reprezentowany przez: 
……………………………………….. 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  
reprezentacji) 

 
WYKAZ WYKONANYCH USŁUG 

w okresie ostatnich 24 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,  
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie 

 
 

Lp. 
Nazwa i adres 

Zamawiającego 
Opis 

przedmiotu 
usługi  

Okres 
realizacji 
i miejsce 

wykonania  

Wartość 
zamówienia 

Ilość osób 
objętych 

przedmiotem 
zamówienia  

Czas 
trwania 

zamówienia 

 
 

1. 

 
 
 

     

 
 

2. 

 
 
 

     

 
 

3. 

 
 
 

     

 
4. 

 
 
 

     

 
 
 

5. 

      

 

UWAGA 
Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty dokumenty potwierdzające należyte wykonanie wskazanych  w tabeli powyżej usług np. 
listy referencyjne lub inne dokumenty potwierdzające należyte ich wykonanie. Brak dokumentu lub dokument nie potwierdzający 
należytego wykonania danej usługi skutkuje nie zaliczeniem przez Zamawiającego wykonania tej usługi. 
Do usług okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert. 
Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia o którym mowa wyżej 
może złożyć oświadczenie. 
W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie 
ma obowiązku przedkładania dowodów należytego wykonania.    
 

miejscowość ..............................................data ................ 
........................................................................... 

                                                                       (pieczęć i podpis(y) osoby upoważnionej 



 
 

Załącznik nr 5 do SIWZ 
 

 
1. ZAMAWIAJ ĄCY: 
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozogach  
  ul. Wojciecha Kętrzyńskiego 22 
  12-114 Rozogi 
 

2. WYKONAWCA: 
 

.......................................... 

......................................... 

......................................... 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 
reprezentowany przez: 
……………………………………….. 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  
reprezentacji) 

 
 

WYKAZ NARZ ĘDZI, WYPOSAŻENIA ZAKŁADU LUB URZ ĄDZEŃ TECHNICZNYCH 
do realizacji zamówienia publicznego 

 
Lp. Marka i typ pojazdu Nazwa i nr 

dokumentu 
potwierdzającego, 
że jest to samochód 

przeznaczony do 
przewozu żywności 

Nr rejestracyjny Forma własności 

1.  
 
 

   

2.  
 
 

   

3.  
 
 

   

4.  
 
 

   

 
 
UWAGA –  
Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty niezbędne dokumenty potwierdzające, że dany pojazd jest przystosowany do 
przewozu żywności.. 
Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia narzędzi i urządzeń 
jeżeli w wykazie wskazał, że dany sprzęt nie jest jego własnością. 

miejscowość ..............................................data ............................... 

 
........................................................................... 

                 (podpis) 
 
 



 
 

Załącznik Nr 6 do SIWZ 
 

 
P R O J E K T  U M O W Y 

o świadczenie usług 
zawartej pomiędzy  
Gminą Rozogi, 12-114 Rozogi, ul. Wojciecha Kętrzyńskiego 22, NIP 745-17-45-941, w imieniu której 
działa na podstawie pełnomocnictwa Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rozogach, 
ul. Wojciecha Kętrzyńskiego 22 , 12-114 Rozogi, NIP: 758 10 92 791 REGON: 550443384  
– Pani Joanny Polańczuk  
przy kontrasygnacie Głównego Księgowego – Pani  Janiny   Bors   
zwanym  w  dalszej  części  umowy  „Zamawiającym 
a wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego  
…………………........ 
..................................... 
.................................... 
................................... 
NIP: ....................................... 
REGON: .............................. 
 
zwanym  w  dalszej  części  umowy  „Wykonawcą”, w  imieniu  i na rzecz  którego  działają: 
1.  ……………………………. 
 
W  rezultacie  dokonania  przez  Zamawiającego  wyboru  oferty  Wykonawcy  została  zawarta  umowa o 
następującej treści: 
 

§ 1. 
 

1. Umowa została zawarta z w/w Wykonawcą na podstawie postępowania w trybie przetargu 
nieograniczonego przeprowadzonego w dniu ……………………….     2017 r.  

2. Przedmiotem zamówienia są usługi przygotowania, dowiezienia i wydawania posiłków w 
Środowiskowym Domu Samopomocy w Orzeszkach od 02.01.2018r. do 31.12.2018 r. 

3. Liczba posiłków dziennie określona jest na średnio 45 sztuk. Ta liczba może ulec zmianie w 
trakcie trwania umowy. 

4. Posiłki powinny mieć formę jednodaniowego ciepłego obiadu serwowanego na przemian w 
następujący sposób:  

a) trzy razy w tygodniu zupa (poniedziałek, środa, piątek)  
b) dwa razy w tygodniu drugie danie (wtorek, czwartek) 

5. Przez jeden posiłek dla podopiecznych ŚDS Zamawiający rozumie:  
a) zupę (bez wkładki mięsnej) ugotowaną na mięsie  w ilości 400 - 450 ml +2 kromki chleba (np. 

jarzynową, buraczkową, ogórkową, pomidorową zaprawioną śmietaną lub jogurtem 
naturalnym, lub grochowa z połówek grochu, zacierkowa, rosół z kawałkiem kurczaka, 
krupnik), 

b) drugie danie składające się z: 
− mięsa lub ryby o gramaturze 150 g. np. gulaszu, potrawki z kurczaka, klopsików, kotleta 

schabowego, kotleta z piesi z kurczaka, kotleta z pieczarkami, ryby w panierce lub bez, ryby w 
sosie, sztuki mięsa w sosie; 

− dodatków do mięsa w postaci ziemniaków, kaszy, ryżu, makaronu, klusek o gramaturze 150 g. 
− dodatków w postaci surówki o gramaturze 50 g.  
− kompotu 200 ml.  

 

 



 
 

§ 2. 

Wykonawca zobowiązuje się do: 

1. Przygotowania, dowiezienia i wydania posiłków wg złożonego przez kierownika ŚDS 
zapotrzebowania. Zapotrzebowanie na codzienną ilość posiłków będzie składał telefonicznie 
Kierownik ŚDS do godziny 9-tej  każdego dnia, w którym wykonywana będzie usługa. 

2. Sporządzania posiłków zgodnie z normami pokarmowymi oraz gramaturami określonymi w 
zaproszeniu do składania ofert oraz ujętymi w przepisach dotyczących żywienia. 

3. Dostarczania posiłków zgodnie z systemem HACCP, które powinny utrzymywać temperaturę 60 
stopni C i czas ich przewozu nie może przekraczać jednej godziny od czasu ich wytworzenia do 
wydania. 

4. Posiadania zgody Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej (Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego) na prowadzenie działalności w zakresie przygotowania, dowozu i 
wydania gorących posiłków. Przestrzegania przepisów sanitarnych w zakresie dożywiania oraz 
zabezpieczenie bezpieczeństwa i higieny przy wydawaniu posiłków. 

5. Posiadania dokumentu potwierdzającego fakt, że Wykonawca posiada samochód odpowiadający 
warunkom sanitarnym do transportu posiłków wydany przez Państwową Stację Sanitarno-
Epidemiologiczną, 

6. Przestrzegania przepisów sanitarnych w zakresie dożywiania oraz zabezpieczenia bezpieczeństwa 
i higieny przy wydawaniu posiłków. 

7. Zapewnienia osoby z uprawnieniami do wydawania posiłków. 
8. Zagwarantowania naczyń wielokrotnego użytku. 
9. Dostarczania posiłków do ŚDS w Orzeszkach w godzinach 12:00-12:30.  
10. Przedkładania do zaakceptowania przez Zamawiającego jadłospisu na kolejne 5 dni 
żywieniowych z 3-dniowym wyprzedzeniem.  

§ 3. 
1. Cena jednego posiłku: 

a) Zupa (wydawana w poniedziałki, środy, piątki) wynosi netto ………….. PLN, cena posiłku 
brutto (z podatkiem VAT): ………………. zł. (słownie: …………………………);  

b) II danie (wydawane we wtorki i czwartki) wynosi netto ………………….. PLN, cena posiłku 
brutto ( z podatkiem VAT) :…………….. zł ( słownie: ……………………………………), 

2. Całkowita wartość zamówienia w kwotach brutto:  Uśredniona wartość zupy i II dania (3 x cena 
zupy + 2 x cena II dania : 5 dni żywieniowych) x 45 posiłków x 240 dni żywieniowych= 
całkowita wartość brutto zamówienia (maksymalna wartość umowy) 
=………………………………………………………………………………………………….. 

3. W przypadku zmiany stawki VAT cena może ulec zmianie w trakcie trwania umowy po 
uprzednim złożeniu pisemnego, umotywowanego wniosku (tylko w uzasadnionym przypadku). 

§ 4. 

1. Umowa zawarta zostaje na okres od 02.01.2018 r. do 31.12.2018 r. z wyłączeniem dni wolnych 
wynikających z organizacji pracy ŚDS. 

2. Umowa przestaje wiązać Strony z dniem 31 grudnia 2018 r. lub z chwilą wyczerpania środków 
finansowych na realizację zadnia, czyli z momentem wykorzystania maksymalnej wartości 
umowy w wysokości ………….. zł.  

3. Zamawiający zastrzega sobie ilościowy oraz jakościowy odbiór zamówienia polegający na 
kontroli min. gramatury posiłków, temperatury posiłków gorących, jakości posiłków. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy bez wypowiedzenia w każdym czasie w 
przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień umowy lub stwierdzenia przez organy 
uprawnione zaniedbań higieniczno-sanitarnych przy przygotowywaniu, dowożeniu i wydawaniu 
posiłków  



 
 

5. Trzykrotne dostarczenie zamówienia niespełniającego wymogów jakościowych i ilościowych 
grozi zerwaniem umowy.  

6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca również jest zobowiązany okazywać dokumentację 
HACCP-u na każde żądanie Zamawiającego. 

 
7. W przypadku nie przedłużenia okresu trwania programu dożywiania - działającego na podstawie 

Uchwały Nr 221 Rady Ministrów z 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego 
programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie 
dożywiania” na lata 2014–2020 Zamawiający będzie uprawniony do odpowiedniego skrócenia 
okresu realizacji zamówienia bez ponoszenia żadnych konsekwencji i kosztów z tego wynikających. 

§ 5. 

1. Strony ustalają, że rozliczenie za wykonaną usługę będzie dokonywane w cyklach miesięcznych. 
2. Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie dołączona informacja kierownika ŚDS 

potwierdzająca wykonanie usługi za dany miesiąc. 
3. Wykonawca zobowiązuje się do wystawiania faktur określających: 

Nabywcę: Gmina Rozogi, ul. Wojciecha Kętrzyńskiego 22, 12-114 Rozogi NIP: 745-174-59-41 
Odbiorcę/Płatnika: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozogach, ul. Wojciecha 
Kętrzyńskiego 22. 12-114 Rozogi,  

4. Należność na rzecz Wykonawcy oparta na wystawionej fakturze VAT zostanie przelana na konto 
Wykonawcy w terminie 14 dni od daty dostarczenia faktury VAT. 

§ 6. 

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, które będą wykonywać 
następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia tj.: czynności kucharki w 
trakcie realizacji zamówienia. 

2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 1 czynności. 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. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 
potwierdzenia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę osób wykonujących wskazane w 
pkt 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

a) Oświadczenie Wykonawcy  o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 
czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w 
szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia 
oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na 
podstawie umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia 
oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy; 

b) Poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę kopię umowy/umów 
o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. 
oświadczenie. Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający 
ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 
r o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL 
pracowników). Informacje takie jak data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar 
etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. 



 
 

4. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę  wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 
osób, wykonujących wskazane w pkt 1 czynności, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci 
obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w niniejszej 
umowie. 

5. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez 
Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, traktowane będzie jako niespełnienie przez 
Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, wykonujących wskazane w 
pkt 1 czynności. 

§ 7. 
Wykonawca zamówienia nie może powierzyć wykonania umowy innej osobie bez zgody Zamawiającego 
wyrażonej na piśmie. 

§ 8. 
1. W razie nie wykonania umowy Wykonawca obowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w 

wysokości 50%  wynagrodzenia  za nie dostarczoną partię posiłków. 
2. W przypadku powstania zwłoki w wykonaniu usługi Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% 

miesięcznej wartości usługi za każdy dzień zwłoki. Jeżeli zwłoka przekroczy  10 dni – 15 % za każdy 
dalszy dzień zwłoki. 

 
 
 

§ 9. 
W razie zwłoki  w  wykonaniu  zamówienia  Zamawiający może: 

a) odstąpić od umowy w ciągu 7 dni od powstania zwłoki bez potrzeby wyznaczenia dodatkowego 
terminu i żądać kary umownej lub odszkodowania za zwłokę – z zagrożeniem odstąpienia od umowy. 

b) wyznaczyć dodatkowy termin wykonania zamówienia żądając kary umownej lub odszkodowania za 
zwłokę  -  z  zagrożeniem odstąpienia od umowy. 

 
§ 10. 

 
Integralną częścią umowy jest oferta Wykonawcy  wraz ze wszystkimi wymaganiami, oświadczeniami i 
dokumentami. 
 

§ 11. 
 

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy będą  miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego 
oraz  ustawy  -  Prawo zamówień  publicznych. 
 

§ 12. 
 

Sprawy  sporne  nie rozwiązane w drodze polubownej strony poddają  pod  rozstrzygnięcie  właściwym  sądom. 
 

§ 13. 
 

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 
 

§ 14. 
 

Umowa została  sporządzona  w  dwóch  jednobrzmiących  egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

Z A M A W I A J Ą C Y:      W Y K O N A W C A:  

1. ...................................................     1. ................................................... 

2. ..................................................     2. .................................................. 



 
 

       Załącznik Nr 7 do SIWZ 
Wykonawca: 
…………………………………. 
…………………………………. 
…………………………………. 
(imię i nazwisko lub pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu) 
 
reprezentowany przez: 
 
…………………………………. 
…………………………………. 
(imię i nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji – jeśli dotyczy) 
 

………………………, dnia …………………. 

OŚWIADCZENIE  

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 
ust. 1 pkt 23 ustawy – Prawo zamówień publicznych 

(w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów - Dz. U. z 
2015 r., poz. 184, 1618 i 1634) 

 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przygotowanie, 

dowiezienie i wydawanie posiłków w Środowiskowym Domu Samopomocy w Orzeszkach w 2018 
roku” , prowadzonego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozogach , oświadczam, co 
następuje: 

 
Niniejszym oświadczam (my), że należę/ nie należę (niepotrzebne skreślić) do tej samej grupy 
kapitałowej z innymi Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w niniejszym postępowaniu. 

Wykaz Wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej, którzy złożyli oferty: 

Lp. Wskazanie Wykonawcy 

  

  

  

 

W załączeniu dowody wskazujące, że istniejące między wykonawcami należącymi do tej samej grupy 
kapitałowej powiązania, nie prowadzą do zakłócenia konkurencji  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

…………………..(miejscowość), dnia………………r. 
…………………………………… 

     (podpis) 
 


