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Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A 
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+pi • 77 447 23 70, fax: 77 433 67 46

Ogłoszenie nr 650206-N-2018 z dnia 2018-11-20 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej: Przygotowanie, wydawanie i dowóz posiłków dla podopiecznych 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których 
działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały 
zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie 
marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej 
kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych 
przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 
przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie 
postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie



Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz 
podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do 
kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii 
Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw 
członkowskich Unii Europejskiej -  mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe:

1.1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Pomocy Społecznej, krajowy numer identyfikacyjny 450196300000, 
ul. ul. Komisji Edukacji Narodowej 1 A , 48-303 Nysa, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 77 433 67 
46, e-mail opsnysa@op.pl, faks 77 433 67 46.
Adres strony internetowej (URL):
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów 
plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

1.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania 
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z 
innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za 
przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania 
odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z 
zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych 
zamawiających):

1.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod 
adresem (URL)

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia

mailto:opsnysa@op.pl


Tak
opsnysa@op.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod 
adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie

Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny 
sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny 
sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie, 48-303 Nysa ul.KEN 1A

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które 
nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: 
(URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przygotowanie, wydawanie i dowóz posiłków 
dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie

mailto:opsnysa@op.pl


Numer referencyjny: OPS.2721.1.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

11.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
11.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu 
wykonawcy:

11.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ja w  przypadku partnerstwa 
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 
budowlane: Przygotowanie, wydawanie i dowóz posiłków dla podopiecznych Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Nysie OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie 
dwudaniowych posiłków 7 dni w tygodniu, w tym : 1.1. przygotowywanie i wydawanie gorących 
posiłków podopiecznym OPS Nysa, przez co najmniej 5 dni w tygodniu, oraz wydawanie posiłków w 
formie suchego prowiantu na 6 i 7 dzień tygodnia i na dni świąteczne, 1.2. przygotowywanie, dowóz i 
wydawanie gorących posiłków oraz suchego prowiantu na 6 i 7 dzień tygodnia i na dni świąteczne do 
Noclegowni CARITAS w Nysie, ul. Głuchołaska 8, 48-303 Nysa oraz do Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Nysie, ul. Grodkowska 26,48-300 Nysa. 1.3. przygotowywanie i dostarczanie 
gorących posiłków, oraz posiłków w formie suchego prowiantu na 6 i 7 dzień tygodnia oraz na dni 
świąteczne -  do miejsc wskazanych przez Zamawiającego tj. miejsc zamieszkania podopiecznych OPS 
Nysa, (ok. 50 osób na terenie miasta i gminy Nysa miesięcznie). Wydawanie 2. Gorące dwudaniowe 
posiłki mają być wydawane lub dowożone przez pięć dni w tygodniu, natomiast na 6 i 7 dzień 
tygodnia oraz dni świąteczne ma być wydawany lub dowożony suchy prowiant. 3. Posiłki wydawane 
będą na podstawie list podopiecznych OPS Nysa, które wraz z drukiem abonamentu obiadowego - 
Wykonawca odbierze najpóźniej na jeden dzień przed rozpoczęciem nowego miesiąca. 4. W trakcie 
miesiąca nowe osoby zgłaszane będą dodatkowo (telefonicznie lub na email) na stołówkę w każdy 
piątek do godziny 14:00. 5. Posiłek zostanie wydany po uprzednim przedstawieniu przez 
podopiecznego dokumentu potwierdzającego tożsamość. 6. Wykonawca ma obowiązek dopilnować 
aby podopieczny OPS Nysa odbierając posiłek potwierdził ten fakt złożeniem podpisu na druku 
abonamentu obiadowego. 7. Wykaz ilości zjedzonych posiłków będzie, co miesiąc stanowił załącznik 
do faktury wystawianej przez Wykonawcę. 8. Szacunkowa średnia ilość posiłków w miesiącu wynosi 
5859 sztuk, średnia liczba świadczeniobiorców w miesiącu wynosi 189 osób 9. Ogólna ilość posiłków



oraz osób może ulec zmianie. Wymienione w SIWZ ilości posiłków oraz osób należy traktować jako 
ilości szacunkowe, które mogą ulegać weryfikacji. Zamawiający zastrzega sobie możliwość 
zwiększenia lub zmniejszenia ilości posiłków i osób. Zamówienie przez Zamawiającego mniejszej ilości 
posiłków niż wymieniona w SIWZ nie może być podstawą żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy 
wobec Zamawiającego. 10. Posiłki będą wydawane co najmniej w godzinach: od 12:00 do minimum 
15:00. oraz dowożone w godzinach: od 11.00 do minimum 15.00 11. Posiłki w formie suchego 
prowiantu na 6 i 7 dzień tygodnia i dni świąteczne będą wydawane w dniu poprzedzającym dzień 
wolny i dzień świąteczny. 12. Posiłki do Noclegowni Caritas w Nysie oraz Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Nysie oraz do miejsc zamieszkania podopiecznych dostarczane będą w zbiorczych 
opakowaniach termoizolacyjnych np. termosach i szczelnych pojemnikach, własnym transportem 
Wykonawcy, spełniającym wymagania sanitarne. 13. Obowiązkiem Wykonawcy jest wyłożenie 
przywiezionego posiłku do naczyń przygotowanych przez podopiecznych. Dopuszcza się dostarczanie 
posiłków dla podopiecznych w naczyniach jednorazowych. 14. W przypadku awarii lub innych 
nieprzewidzianych zdarzeń Wykonawca jest zobowiązany zapewnić posiłki, o nie gorszej jakości na 
swój koszt, z innych źródeł. 15. Wykonawca będzie zobowiązany do wywieszania w jadłodajni 
tygodniowego jadłospisu, a po zakończonym miesiącu dostarczanie tygodniowych zrealizowanych 
jadłospisów do Zamawiającego. 16. Wykonawca musi umożliwić Zamawiającemu przeprowadzenie 
kontroli w zakresie wydawania posiłków. 17. Alfabetyczne ułożenie i zdanie druków abonamentu 
obiadowego w OPS. Posiłki 18. Gorący posiłek ma być dwudaniowy. 19. Posiłki powinny być 
przygotowywane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, muszą być zróżnicowane, zawierające 
białko zwierzęce, sporządzane z pełnowartościowych produktów z uwzględnieniem sezonowości ich 
występowania. 20. Posiłki powinny być sporządzane z zachowaniem obowiązujących norm 
żywieniowych i sanitarnych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie 
żywności i żywienia (Dz. U. z 2015 r. poz.594 ze zm.) oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na 
podstawie wyżej wymienionej ustawy. 21. Posiłki powinny być zróżnicowane w cyklu 
dziesięciodniowym (każdy dzień cyklu powinien zawierać inny posiłek). 22. Gorący posiłek winien 
składać się : zupy i drugiego dania. Waga gotowych do konsumpcji potraw nie może być mniejsza niż: 
- zupa -  min. 450 ml. zupy gotowanej na wywarze mięsnym lub warzywnym, - drugie danie -  
ziemniaki, kasza, makaron, ryż -  minimum 250 gram, mięso, ryby -minimum 120 gram, surówka lub 
warzywa gotowane -min. 100 gram, dania mączne (pierogi, naleśniki, knedle itp.) -minimum 400 
gram. Drugie danie przynajmniej 3 x w tygodniu powinno być mięsne (np. sztuka mięsa, udziec 
kurczaka, kotlet schabowy, bitki wołowe, gulasz itp.). Dwa razy w tygodniu zamiast mięsa 
zamawiający dopuszcza inny produkt np.: ryba, pierogi, naleśniki, knedle). Suchy prowiant winien 
składać się z: chleba min. 300 gram), kiełbasy, szynki, konserwy mięsnej lub rybnej, pasztetów itp. 
Cena suchego prowiantu na 1 dzień nie może być mniejsza niż 60 % ceny jednostkowej gorącego 
dwudaniowego posiłku. Wykonawca nie może zaniżać ustalonej wagi posiłków. Stwierdzone 
uchybienia w tym zakresie skutkować będą zastosowaniem kar umownych, łącznie z odstąpieniem od 
umowy. 23. Wykonawca zobowiązany jest do podawania do publicznej wiadomości bieżącego 
jadłospisu standardowego, poprzez jego wywieszanie w miejscu wydawania posiłków. 24. Posiłki 
mają być przygotowane z zachowaniem wszelkich norm sanitarno-epidemiologicznych Pomieszczenie 
kuchni musi spełniać wymogi Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. 25. Posiłek powinien 
być przygotowany wg zasad racjonalnego żywienia i obowiązujących przepisów kulinarnych. Klienci 
powinni otrzymać zawsze gorący posiłek, który zjedzą na miejscu, ewentualnie pobiorą we własne 
naczynia do domu. 26. Posiłki powinny być przygotowane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, 
sporządzane z pełnowartościowych produktów posiadających aktualne terminy ważności. Lokal 26.



Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował minimum dwoma placówkami umożliwiającymi 
spożycie posiłku jednorazowo 30 osobom w każdej placówce (miejsca siedzące przy stoliku bez 
wyodrębniania miejsc wskazujących na szczególny sposób traktowania). Placówki mają być położone 
na terenie miasta Nysa i muszą odpowiadać wymogom stawianym przez Państwową Inspekcję 
Sanitarną. 27. Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia pobieranie posiłków na wynos w 
pojemnikach własnych podopiecznych. 28. Obowiązkiem wykonawcy jest zapewnienie odpowiednich 
naczyń i sztućców, zamawiający dopuszcza podawanie posiłków w naczyniach jednorazowych. 29. 
Jadłodajnia, bar musi być ogrzewany i położony na terenie miasta Nysa. 30. Wykonawca zapewni, co 
najmniej dwuosobową obsługę przy wydawaniu posiłków. 31. Personel Wykonawcy powinien być 
przyjaźnie nastawiony do klientów korzystających z posiłków. Ponadto musi posiadać odpowiednie 
zaświadczenia dokumentujące dopuszczenie tych osób do pracy przy żywieniu zbiorowym. 32. 
Wykonawca odpowiada za idealną czystość urządzeń gastronomicznych, w których przygotowywane 
będą posiłki, estetyczny wygląd i czystość zatrudnionego personelu, idealną czystość technologii 
przygotowywania i wydawania posiłków. 33. Zamawiający będzie sprawdzać jakość obiadów. W 
przypadku naruszenia postanowień umowy oraz warunków określonych w niniejszym Opisie 
przedmiotu zamówienia Zamawiający odstąpi od umowy w trybie natychmiastowym. Rozliczenie 34. 
Zamawiający będzie obciążony tylko za faktycznie wydane klientom posiłki. 35. Rozliczenia finansowe 
usługi Wykonawcy z Zamawiającym odbywać się będą na podstawie ilości faktycznie wydanych 
posiłków przemnożonej przez ich ceny jednostkowe. Osoby zdolne do wykonywania zamówienia 36. 
Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę 
na podstawie umowy o pracę, co najmniej 4 osób wykonujących czynności w zakresie realizacji 
zamówienia -  przygotowywanie posiłków . Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący 
czynności w zakresie jak wyżej, będą zatrudnieni na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy 
z dnia 26 czerwca 1974r. -  Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.). Każdorazowo na 
żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni 
roboczych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie umów o pracę zawartych przez 
Wykonawcę z pracownikami wykonującymi czynności, o których mowa powyżej. W tym celu 
Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od pracowników zgody na przetwarzanie danych 
osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę 
kopii umów zawartych przez Wykonawcę z pracownikami wykonującymi czynności, o których mowa 
powyżej w terminie wskazanym przez Zamawiającego będzie skutkowało zawiadomieniem 
Państwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastąpienia umowy o pracę z osobami wykonującymi pracę 
na warunkach określonych w art. 22 § 1 ustawy Kodeks Pracy, umową cywilnoprawną. Zamawiający 
zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia w/w osoby przez cały okres realizacji wykonywanych 
przez niego czynności, w szczególności poprzez wezwanie do okazania dokumentów 
potwierdzających bieżące opłacanie składek i należnych podatków z tytułu zatrudnienia w/w osoby. 
Kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy. Powyższy wymóg 
dotyczy również podwykonawców wykonujących wskazane wyżej prace (art. 29 ust. 3a ustawy Pzp).

11.5) Główny kod CPV: 55321000-6 
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

55320000-9



11.6} Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów -  szacunkowa całkowita 
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu 
zakupów)

11.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 piet 6 i 7 lub w art. 
134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone 
zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
11.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa 
ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach: 
lub
data rozpoczęcia: 2019-01-01 lub zakończenia: 2019-12-31

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia

2019-01-01 2019-12-31

II. 9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM. EKONOMICZNYM. FINANSOWYM I
TECHNICZNYM

III. l)  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

111.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 
wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których 
spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Weryfikacja spełnienia tego 
warunku dokonywana będzie w oparciu o załączone oświadczenie,
Informacje dodatkowe
111.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których 
spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Weryfikacja spełnienia tego 
warunku dokonywana będzie w oparciu o załączone oświadczenie,
Informacje dodatkowe
111.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia warunek dotyczący zdolności



technicznej zobowiązany jest wykazać, że : - w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 
składania oferty (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), wykonał co 
najmniej dwa odrębne zamówienia (każde z nich trwające nie- przerwalnie minimum 12 miesięcy) w 
zakresie prowadzenia zbiorowego żywienia dla instytucji: pomocy/opieki społecznej, zdrowia, 
oświaty - porównywalne co do charakteru i wielkości, niniejszego zamówienia. Wielkość 
porównywalna dla Zamawiającego to ilość miesięcznie wydawanych posiłków nie mniejsza niż 70 % 
wielkości wskazanej przez Zamawiającego w punkcie 3 ppkt.8 SIWZ, - do realizacji zamówienia 
skieruje minimum 4 osoby na stanowisku kucharza, posiadające min. 5 letni staż pracy na tym 
stanowisku; minimum 1 osobę posiadającą uprawnienia do kierowania samochodami będącymi w 
zasobach Wykonawcy, Skierowane osoby powinny posiadać wszystkie wymagane badania lekarskie. - 
dysponuje lub będzie dysponował minimum dwoma placówkami umożliwiającymi spożycie posiłku 
jednorazowo 30 osobom w każdej placówce (miejsca siedzące przy stoliku bez wyodrębniania miejsc 
wskazujących na szczególny sposób traktowania). Placówki mają być położone na terenie miasta 
Nysa i muszą odpowiadać wymogom stawianym przez Państwową Inspekcję Sanitarną.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia 
wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie 
Informacje dodatkowe:

111.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

111.2.1} Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
111.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa 
wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

111.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO 
POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W 
POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

111.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W 
POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O 
KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:



W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania Zamawiający żąda złożenia 
następujących oświadczeń i dokumentów: a) 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.5 pkt.l ustawy, 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, 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, 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; d) oświadczenie Wykonawcy o 
niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych ( Dz. U. z 2016r. poz. 716)

111.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W 
POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O 
KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

111.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) wykaz dostaw związanych z dostawą posiłków w zakresie w SIWZ wykonanych w okresie ostatnich 
3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -  w 
tym okresie, z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz 
których dostawy te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy dostawy te zostały 
prawidłowo wykonane i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje 
bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy związane z w/w 
zamówieniem były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 
Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów -  inne dokumenty, b) wykaz osób, 
skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności 
odpowiedzialnych za świadczenie dostaw, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich 
kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonywania 
zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności wraz z informacją o 
podstawie do dysponowania tymi osobami, c) oświadczenie wykonawcy na podstawie art. 25a ust. 1 
d) oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej
111.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

111.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W 
POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O 
KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP



III. 7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt 111.3) - 111.6)

Oferta, pełnomocnictwo jeżeli jest wymagane 

SEKGA IV: PROCEDURA

IV. l)  OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert 
katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów 
elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców



Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące 
dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie 
katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do 
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg 
ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu 
zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej 
oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na 
jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji 
technicznych w zakresie połączeń:



Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

Cena 60,00

Liczba osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg 
nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez 
przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego 
przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje 
nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:



Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą 
odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez 
zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji 
elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym 
wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości 
postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:



IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Kwestie odnoszące się do umowy uregulowane są we wzorze umowy załączonym do specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV. 6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-11-29, godzina: 10:45,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia 
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu 
> PLN
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi 
środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym 
Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące 
sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał 
przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie 
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

DYREKTOR

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


