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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach 

wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych 

 

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 

Dostawa wyżywienia dla Zespołu Placówek Resocjalizacyjno - Socjoterapeutycznych  w Oławie 

 

KOD  CPV:   55 32 10 00 - 6   - usługi przygotowywania posiłków 
 

W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 r. prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 907  z późn. zm.) zwanej dalej ustawą. 

 

Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. 

Dział 1.   NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

 

Zespół Placówek Resocjalizacyjno - Socjoterapeutycznych  w Oławie  

ul. Kutrowskiego 31a 

55-200 Oława  

tel. (71) 313 – 37 – 44  

fax (71) 313 – 37 – 44  

       

     Strona internetowa Zamawiającego:    www.mos.olawa.pl ,        

Dział 2.   OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa  wyżywienia dla  chłopców w wieku od 13 do 18 lat w oparciu  o zalecane normy 

żywienia  dla dzieci opracowane przez Instytut Żywności i  Żywienia im. prof. dr.  med. Aleksandra Szczygła w Warszawie . 

Procentowy rozkład energii w diecie młodzieży powinien wynosić : 

-  węglowodany    - 60% 

-  tłuszcze             - 30% 

   - białko                - 10% 

    

 2. Zadanie obejmuje  sporządzanie  i dostarczanie posiłków w ilości –  od 0 do 60 , nie więcej niż dla 60  wychowanków.  Ilość 

zamawianych posiłków uzależniona będzie od ilości przebywających w danym dniu wychowanków.   Zamawiający zamówi 

telefonicznie u  Wykonawcy określoną ilość porcji posiłków przewidywanych do wydania do godziny 10ºº  każdego dnia 

poprzedzającego ich dostawę. 

    Posiłki będą dostarczane  i  rozdzielane  przez personel  Wykonawcy. Dopuszcza się częściową możliwość wydawania 

posiłków przez pracowników  Zamawiającego.   

 

http://www.mos.olawa.pl/
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     Posiłki  będą dostarczane do placówki    w  postaci : 

     a) śniadanie – dowóz  1 x dziennie w godzinach od  6.40  do  6.50 

     b) obiad ( I danie + II  danie + kompot +  deser)- godzina dowozu między 13.10  a  14.30 

         ( godzina zostanie ustalona zgodnie z planem lekcji i może być różna w poszczególnych dniach tygodnia) 

     c) kolacja - dowóz 1 x dziennie w godzinach od 18.00 do 18.15 

  3. W skład posiłków muszą wchodzić oprócz warzyw i owoców  przetworzonych termicznie także owoce i warzywa w postaci  

      surowej, które wzbogacają dietę w witaminy, błonnik i sole mineralne. 

  4. Ilość  I dania obiadowego  – zupy – co najmniej 0,5 l na jedną osobę.    

  5. Śniadanie powinno zawierać urozmaicony posiłek mleczny np. zupa mleczna, płatki śniadaniowe, kakao  

     – co najmniej 0,4 l na jedna osobę . 

  6. Do  śniadania i kolacji  musi być  dołączone także pieczywo tj. bułka o wadze co najmniej 0,06 kg oraz chleb jeden na 

     czterech  wychowanków  oraz  herbata słodzona – co najmniej 0,5 l na jedna osobę .  

  7. Dodatkowo na śniadanie i kolację należy dodać  dżem (co najmniej 340 g) w przeliczeniu 1 słoik  na 12 wychowanków. 

  8. Temperatura dostarczanych posiłków winna wynosić : 

       1) pierwsze danie : co najmniej + 75º C, 

       2) drugie danie : co najmniej + 63º C, 

       3) potrawy podawane na zimno : + 4º C  

       4) zupy mleczne , napoje gorące : co najmniej 75º C 

  9.  Posiłki muszą być przygotowywane przy  bezwzględnym przestrzeganiu zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego,  

      Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie zgodnie z obowiązującymi normami w zakładach żywienia zbiorowego.  

10. Posiłki winny być transportowane w warunkach higienicznych, w szczelnie zamkniętych, utrzymujących stałą temperaturę  

     pojemnikach, przystosowanych do kontaktu z żywnością określonych w przepisach ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o  

      bezpieczeństwie żywności i żywienia ( Dz.U. Nr 171 poz.. 1225 z późn. zm.). 

11. Dostarczane artykuły  spożywcze winny być w pierwszym gatunku, których termin ważności upływa nie wcześniej niż 5 dni  

      po dacie dostawy. 

12. W przypadku stwierdzenia przez zamawiającego wadliwej partii dostarczonego towaru, reklamacja zostanie zgłoszona  

      telefonicznie. Wykonawca zobowiązuje się do jego wymiany na towar wolny od wad w ciągu 3 godzin, w ilościach  

      zakwestionowanych przez Zamawiającego. 

13. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia całej partii przedmiotu umowy lub odrzucenia jej części w  

      przypadku, gdy w trakcie oceny wizualnej i organoleptycznej zostanie stwierdzona zła jakość posiłków, lub gdy będą  

      widoczne  uszkodzenia spowodowane niewłaściwym zabezpieczeniem produktów, złymi warunkami transportowymi lub  

      niewłaściwym  stanem  higienicznym środków transportu przewożących przedmiot umowy.  

14. Przedmiot umowy realizowany będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ( w tym Sanepidu) i standardami  

     przygotowania i podawania posiłków w formie cateringowej. 

15. Wykonawca dostarczy towar zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia ( Dz.U.    

      z 2006 r. Nr 171, poz. 1225 z poźn. zm) wraz z aktami wykonawczymi, rozporządzeniami Unii Europejskiej,  w  

      szczególności rozporządzeniem (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady  z dnia  29 kwietnia 2004 r. w  

      sprawie  higieny środków spożywczych ( Dziennik Urzędowy UE, wydanie specjalne w języku polskim, rozdział 13, tom 34,  

      str. 319), rozporządzeniem(WE) Nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r ustanawiającym  

      ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urza da. Bezpieczeństwa Żywności oraz   

      ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności ( Dz.U.UE L z dnia 1 lutego 2002 r) oraz opisem  

      przedmiotu zamówienia. 

16. Strony ustalają, że jakość towaru odpowiadać będzie wymaganiom Polskich Norm. Wyroby będą oznaczone zgodnie z  
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     obowiązującymi przepisami. 

 17. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć posiłki   do siedziby placówki  na IV piętro budynku Zespołu Placówek  

      Resocjalizacyjno – Socjoterapeutycznych  w Oławie, ul. Kutrowskiego 31A  własnym transportem, na własny koszt i własne  

      ryzyko,  porcjowane w atestowanych  jednorazowych naczyniach  wraz z jednorazowymi sztućcami.  

      Atesty na w/w przedmioty  Wykonawca jest zobowiązany okazać na każde żądanie Zamawiającego. 

 18. Przewidywana łączna ilość dostarczanych posiłków w zakresie realizacji zamówienia wynosi nie więcej niż  34000posiłków 

w tym :  śniadań  - 11100 szt.    obiadów – 12000 szt.    kolacja -  10900 szt.   

Dział 3.   OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT 

CZĘŚCIOWYCH 

 

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 

Dział 4.   INFORMACJA DOTYCZĄCA UDZIAŁU PODWYKONAWCÓW W PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA 

 

Zamawiający nie dopuszcza udziału podwykonawców przy realizacji przedmiotowego zamówienia. 

Dział 5.  OFERTY WSPÓLNE 

 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. jako konsorcjum). 

2. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących 

wspólnie. 

3. Wykonawcy występujący wspólnie (konsorcja) muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w 

postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia 

umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa. 

Uwaga: treść pełnomocnictwa powinna  dokładnie określać zakres umocowania ! 

4. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem konsorcjum),  

5. Wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na Wykonawcę, w miejscu „np. nazwa i 

adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące wszystkich uczestników konsorcjum, a nie tylko pełnomocnika 

konsorcjum. 

Dział 6.   INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH 

 

ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE MOŻLIWOŚĆ UDZIELENIA ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCEGO  

 w rozumieniu art.67 ust.1 pkt. 7 ustawy Prawo Zamówień Publicznych 

Dział 7.   OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI, JAKIM 

MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE 

 

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.  

Dział 8.   TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
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Termin realizacji zamówienia:  od 01.01.2015 r  do 31.12.2015 r.  

Dział 9.   OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa  nakładają 

obowiązek    ich posiadania, 

           - posiadanie zgody  ( w formie decyzji, pozwolenia) na podjęcie działalności  kuchni udzieloną przez właściwego  

             Inspektora Sanitarnego  

          -  posiadanie  wdrożonego  systemu  HACCP  

     2. Wiedza i doświadczenie, 

         Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego  warunku: 

         - za spełnienie powyższego warunku, zamawiający uzna wykonanie z należytą starannością w okresie 3 ostatnich lat  

       (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), przed dniem wszczęcia postępowania, co najmniej 

3 zamówień, odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia tj. dostawa posiłków i/lub catering o  

wartości min. 70.000,00 zł , nazwy przedmiotu zamówienia (zakres dostawy) nazwy odbiorcy zamówienia, terminu 

realizacji - (według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ), a także załączeniem dokumentów potwierdzających, że 

dostawy te zostały wykonane zgodnie z należytą starannością - REFERENCJE. 

     3. Potencjał techniczny  

        Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: 

        -  za spełnienie powyższego warunku, zamawiający uzna pisemne oświadczenie Wykonawcy w tym zakresie  

          (załącznik nr 8 do SIWZ). 

     4. Osoby zdolne do wykonania zamówienia: 

         Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego  warunku: 

          -  dysponowanie osobą z dyplomem ( lub innym dokumentem)  dietetyka lub intendenta, 

          -  dysponowanie osobami, których doświadczenie i kwalifikacja niezbędne są do wykonania  zamówienia  

             ( załącznik nr  7 do SIWZ) 

     5. Sytuacja ekonomiczna i finansowa, 

         Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego  warunku: 

          - za spełnienie powyższego warunku, zamawiający uzna pisemne oświadczenie Wykonawcy w tym zakresie 

           (załącznik nr 3 do SIWZ). 

             Uwagi: 

 W sytuacji, gdy Wykonawca przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu polegał będzie na 

wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach 

finansowych innych podmiotów, niezależnie od  charakteru prawnego łączących go z nim stosunków, zobowiązany 

jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w 

szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 

 W przypadku wykazywania spełniania warunków udziału w postępowaniu poprzez odwoływanie się do potencjału 

podmiotów trzecich w zakresie dotyczącym sytuacji finansowej, potencjału technicznego (np. sprzętu) czy też 

osób zdolnych do realizacji zamówienia, Wykonawca nie ma obowiązku wykazywać uczestnictwa tych podmiotów 
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w realizacji zamówienia. Stosunek Wykonawcy z podmiotem trzecim może ograniczać się do zobowiązania udzielenia 

Wykonawcy np. pożyczki, wydzierżawienia określonego sprzętu czy też udostępnienia pracownika, co dla wykazania 

spełnienia odpowiednich warunków i z punktu widzenia zapewnienia gwarancji należytego wykonania zamówienia 

jest wystarczające. 

Dział 10. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W 

CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

Dokumenty i oświadczenia wymagane w przedmiotowym postępowaniu: 

 

1.  Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych przepisami art.22 ust.1  ustawy - (zał. nr 3 do SIWZ); 

2.  W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy, oprócz 

oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: 

      1)  Kopie dokumentu ( decyzja, pozwolenie) na podjęcie działalności kuchni udzielonego  przez właściwego Inspektora  

           Sanitarnego. 

      3) Wykaz dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w  

          okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy  

          – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów  

         potwierdzających, że roboty zostały wykonane z należytą starannością (zał. nr 6 do SIWZ), 

 dowodami, o których mowa  są: 

 a) poświadczenie, 

 b) oświadczenie wykonawcy  wraz z wyjaśnieniem przyczyn braku poświadczenia – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o    

 obiektywnym charakterze wykonawca nie jest  w stanie   uzyskać poświadczenia . 

 

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

       1)   Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust.1  ustawy - (zał. nr 4 do SIWZ); 

2)  Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku   

podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust.1 pkt.2 ustawy wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art.24 ust.1 pkt.2 

ustawy; 

3)   Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z 

      opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na       

 raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie 

      wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;  

4) Aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego 

 Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie 

 zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na 

 raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie 

 wcześniej niż 3 miesiące przed  upływem terminu składania ofert; 

 5)   Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu  z postępowania na podstawie  art. 24 ust.2 pkt 5 ustawy Prawo  

       zamówień publicznych – ( zał. nr 5 do SIWZ).  
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Uwaga: 

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów,  

które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada również dokumenty tego podmiotu, w zakresie wymaganym 

dla Wykonawcy, określonym powyżej. 

 

4. Dokumenty podmiotów zagranicznych: 

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

     1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: 

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed  upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania 

ofert, 

 nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 

Uwaga: 

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, składa dokumenty 

zgodnie z § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r.  w sprawie dokumentów jakich może 

żądać zamawiający od Wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 , poz. 231). 

5. Inne dokumenty:  

1)  Oferta na formularzu ofertowym o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym zał. nr 2  do SIWZ; 

 

Uwagi: 

 Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o 

których mowa w § 1 ust. 2 i 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z  dnia 19 lutego 2013 r w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakie może żądać zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane    

(  Dz. U. z 2013 , poz. 231) , kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są 

poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.  

 Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, 

gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

 Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.  

 

Dział 11.  INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ       

   PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 

 

Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji dotyczących 

postępowania, pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, 

wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu, każda ze stron na żądanie drugiej zobowiązana jest 

do niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania. 
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Dział 12.   OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW 

ZAMÓWIENIA ORAZ OŚWIADCZENIE, CZY ZAMIERZA SIĘ ZWOŁAĆ ZEBRANIE WYKONAWCÓW 

 

 
1.  Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia, kierując swoje zapytania na piśmie, nie później niż do końca dnia w którym upływa 

połowa wyznaczonego terminu do składania ofert.   

2.   Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem 

terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego  nie 

później niż w terminie określonym powyżej (patrz pkt.1). 

3. Pisemna odpowiedź zostanie przesłana wszystkim Wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych 

warunków zamówienia, w tym samym czasie i w  ten sam sposób bez podania źródła zapytania, a także zostanie 

zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego. 

4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić treść 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia (art. 38, ust. 4 Pzp). Dokonaną w ten sposób zmianę przekazuje się 

niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz 

zamieszcza na stronie internetowej zamawiającego. 

5. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia  ewentualnych wątpliwości 

dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

Dział 13.  WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: 

 w zakresie merytorycznym przedmiotu zamówienia:  

Barbara Markiewicz   - 071 313 37 44   w godz.  8 ºº   do  14 ³º  

Dział 14.  TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 

Składający ofertę pozostaje nią związany na okres 30 dni kalendarzowych od daty upływu terminu składania ofert.  

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin, 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. 

Dział 15.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

 

1. Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia i być sporządzona zgodnie z niniejszą SIWZ na                           

 formularzu o  treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. 

2.  Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty wariantowej, spowoduje 

     odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę. 

3.  Oferta musi spełniać następujące wymogi: 

- musi być sporządzona w języku polskim (art. 9 ust. 2 ustawy), z zachowaniem formy pisemnej. 
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        Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w języku obcym,  

 musi być złożona na piśmie, napisana na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem lub piórem, 

 formularz oferty i wszystkie załączniki muszą być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania                    

Wykonawcy z podaniem imienia i nazwiska osoby podpisującej, 

 wszelkie poprawki, zmiany (również przy użyciu korektora) muszą być parafowane przez Wykonawcę, 

 treść wszystkich załączników musi być zgodna z treścią wzorów stanowiących załączniki do SIWZ, 

 dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginałów albo kopii poświadczonych na każdej stronie za                  

zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone               

w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię                   

dokumentu za zgodność z oryginałem).W przypadku poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii                                  

dokumentów przez osoby(ę) niewymienione(ą) w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy,                   

należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo musi być przedstawione w formie 

oryginału lub kopii poświadczonej przez wykonawcę za zgodność z oryginałem. 

 dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski,                                               

poświadczonym przez Wykonawcę.  

 zaleca się ponumerowanie stron oferty wraz z załącznikami, oraz połączenie w sposób trwały wszystkich kart 

oferty i załączników. 

4. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone pełnomocnictwo                           

 określające zakres jego umocowania i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.  

     Pełnomocnictwo musi być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez wykonawcę za    

  zgodność z oryginałem. 

5. W przypadku Wykonawców wspólnie  ubiegających  się o udzielenie zamówienia / spółki cywilne, konsorcja/  

    Wykonawcy ustanawiają PEŁNOMOCNIKA do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

   reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno 

   jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi, precyzować zakres umocowania i wskazywać  

   pełnomocnika. Musi też wyliczać wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie i każdy z  

 nich musi podpisać się pod tym dokumentem.  

6. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów   

 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane 

 innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: “INFORMACJE STANOWIĄCE TAJEMNICĘ 

  PRZEDSIEBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 ust. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ    

     KONKURENCJI (Dz. U. z 2003 r nr 153 poz. 1503 ze zm.)” i dołączone odrębnie do oferty. 

 7. Oferta musi być złożona Zamawiającemu w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie z opisem:: 

 

Zespół Placówek Resocjalizacyjno - Socjoterapeutycznych  w Oławie 

Ul. Kutrowskiego 31a , 55-200 Oława 

Oferta w  przetargu nieograniczonym : „Dostawa wyżywienia dla Zespołu Placówek Resocjalizacyjno - 

Socjoterapeutycznych  w Oławie” 

Nie otwierać przed dniem   05.12.2014 r   godz. 09.30 
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Dział 16.  ZMIANA I WYCOFANIE OFERTY 

 

Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.  

Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub o wycofaniu oferty winno zostać złożone w sposób i formie przewidzianej dla 

złożenia oferty, z zastrzeżeniem, że koperty będą zawierały dodatkowe oznaczenie „ZMIANA”/”WYCOFANIE”. W opakowaniu 

musi być zamieszczone: 

- oświadczenie o zmianie lub wycofaniu oferty 

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. 

- upoważnienie do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, o ile oświadczenia nie składa sam Wykonawca. 

Dział 17.  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

 

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Zespole Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych  w Oławie 

ul. Kutrowskiego 31A , 55-200 Oława ,   (sekretariat pok. Nr 97 ) nie później niż do dnia 05.12.2014 r  do godz. 09.00 

Dział 18.  MIEJSCE ORAZ TERMIN OTWARCIA OFERT 

 

Otwarcie ofert nastąpi  w Zespole Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych w Oławie , ul. Kutrowskiego 31A  

w dniu 05.12.2014 r  o godz. 9.30 

Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. 

Dział 19.  OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

 

1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w formularzu oferty ceny netto, kwoty podatku VAT 

oraz ceny brutto dla całości zadania. 

2. Stawkę podatku VAT określa się zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług. 

3. Cena ogólna przedstawiona przez Wykonawcę obejmuje wszystkie roboty określone w przedmiocie zamówienia oraz 

materiały potrzebne do jej wykonania. 

4. Wszystkie wartości, w tym ceny jednostkowe powinny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

Jeżeli Wykonawca ma zamiar zaproponować ewentualne rabaty lub upusty cen, powinien je od razu ująć w obliczeniach 

ceny, tak aby wyliczona cena za realizację zamówienia była ceną całościową. Późniejsze, np. w trakcie otwierania ofert, 

propozycje obniżek ceny nie będą przyjmowane przez Zamawiającego do wiadomości.  

Dział 20.  UMOWA RAMOWA 

 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

Dział 21.  INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA 

MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ 

 

Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą następowały w złotych polskich.  
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Dział 22.  OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY WYBORZE OFERTY, 

WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OBLICZENIA OCENY OFERT 

 

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej spośród ofert ważnych i nie podlegających odrzuceniu . 

1. Kryteria oceny i znaczenie tych kryteriów : 

       a)  cena  jednostkowa  posiłków   ( dla 1 osoby          -      90 %   -            90 pkt. 

       b)  wartość wkładu do kotła ( na 1 osobę)             -  maks. 10 %  -  maks. 10 pkt       

 

2. Sposób obliczania ilości punktów :  

a) w kryterium, w którym  zamawiającemu zależy, aby oferent przedstawił jak najniższy wskaźnik  ( cena), zostanie zastosowany 

wzór arytmetyczny :  

( n : w )  x a  gdzie : 

n – najniższa wartość z zaoferowanych, 

w – wartość z badanej oferty 

a – znaczenie czynnika przedstawionego w  pkt. 1.a  

 

b) w kryterium, w którym zamawiającemu zależy, aby oferent przedstawił jak najwyższy wskaźnika wartość wkładu do kotła) zostanie 

zastosowany następujący wzór arytmetyczny : 

( n : w  ) x b   - gdzie 

n -  najwyższa wartość z zaoferowanych, 

w –  wartość z badanej ofert , 

b-  znaczenie czynnika przedstawionego w pkt. 1.b  

 

3. Punkty z kryteriów zostaną zsumowane.  

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który uzyska największą liczbę punktów oraz spełni warunki ustalone w  

specyfikacji. 

Cena oferty  uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem  

stawki VAT - jeżeli występuje. 

Cena  podana w  ofercie  powinna obejmować  wszystkie  koszty  i  składniki  związane z  wykonaniem zamówienia. 

Cena ostateczna jest ceną podaną w formularzu ofertowym.    

  

Dział 23.  CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZY OTWARCIU I OCENIE OFERT 

 

 1.   Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym, że dzień, w którym 

upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia; 

 2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia; 

 3. Podczas otwarcia ofert zostaną ogłoszone nazwy (firmy), adresy Wykonawców oraz ceny, terminy wykonania, 

warunki płatności zawarte w złożonych ofertach; 

 4. Zamawiający sprawdzi czy Wykonawcy spełniają warunki określone w SIWZ oraz w ustawie Prawo zamówień 

publicznych;  
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 5. W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych przez nich ofert; 

 6. Komisja Przetargowa proponuje wybór oferty najkorzystniejszej, przez co należy rozumieć ofertę, która otrzymała 

najwyższą liczbę punktów. 

 

Dział 24.   ODRZUCENIE OFERTY, UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 

 

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 

- jest niezgodna z ustawą; 

- jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art.87 ust.2 pkt.3 

Pzp; 

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji; 

- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 

- została złożona przez wykonawcę wykluczonego z  udziału w postępowaniu o udzielenie  zamówienia  lub nie 

zaproszonego do składania ofert; 

- zawiera błędy w obliczeniu ceny; 

- wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki,                     

o której mowa w art.87 ust.2 pkt 3 ustawy; 

- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

Unieważnienie postępowania: 

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 

 nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu od wykonawcy nie podlegającego wykluczeniu,  

 cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny                   

najkorzystniejszej oferty, 

 w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5 ustawy, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej            

cenie, 

 wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie                             

zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć, 

 postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej  

  unieważnieniu  umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

Dział 25.  INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE 

NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO 

 

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia 
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przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przekazane za 

pośrednictwem faksu, drogą elektroniczną albo w terminie nie krótszym niż 10 dni jeżeli zostało przesłane w inny 

sposób. 

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem w/w terminu, jeżeli w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta. 

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać 

ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że 

zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1. 

4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zamawiający będzie żądał umowy 

regulującej współpracę tych wykonawców.  

Umowa regulująca współpracę podmiotów, o których mowa wyżej powinna zawierać m.in.: 

 określenie celu gospodarczego, 

 oświadczenie podmiotów o przyjęciu odpowiedzialności solidarnej, 

 wskazanie podmiotu, któremu powierza się prowadzenie spraw i reprezentację  na   zewnątrz (pełnomocnika), 

 oznaczenie czasu trwania umowy (wymaga się, aby czas trwania umowy był nie krótszy niż okres realizacji 

zamówienia oraz okres gwarancji i rękojmi), 

 zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego. 

Dział   26. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

 

Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium. 

Dział 27.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 

Zamawiający nie przewiduje wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

Dział 28.  AUKCJA ELEKTRONICZNA 

 

 Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 

Dział 29.  ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI 

ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, WZÓR UMOWY 

 

1. Postanowienia oraz zobowiązania przyjęte przez Wykonawcę poprzez złożenie oferty odpowiadającej specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia, a także wybór tak skonstruowanej oferty przez Zamawiającego, stanowią integralną 

część umowy. 

2. Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy określa  załącznik nr 2 do SIWZ (wzór 

umowy). 

3. Zamawiający przewiduje wprowadzenie zmian w treści umowy  w przypadku: 

3.1.     W zakresie zmiany terminu realizacji zamówienia: 

a) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do  

  aktualnego stanu prawnego; 
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b) wystąpienie siły wyższej; 

3.2. Zamawiający przewiduje ponadto pozostałe przypadki uzasadniające dokonanie zmiany w treści umowy: 

- zmiany wynagrodzenia umownego brutto: w przypadku zmiany stawki podatku VAT – dotyczy to części wynagrodzenia 

za dostawy, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano, 

 

Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Powyższe postanowienia nie 

stanowią zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia zgody na ich wprowadzenie. 

Dla potrzeb Umowy, "Siła Wyższa" oznacza zdarzenie, którego wystąpienie jest niezależne od Stron i któremu  

nie mogą one zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, a w szczególności: wojny, stany nadzwyczajne,  

klęski żywiołowe, zmiany klimatyczne, epidemie, ograniczenia związane z kwarantanną, embargo, rewolucje,  

zamieszki i strajki. 

Dział 30.  POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU 

POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

 

W toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcom, a także innym osobom, których interes prawny w 

uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niżej cyt. 

ustawy , przysługują środki ochrony prawnej, przewidziane jej w Dziale VI „Środki ochrony prawnej”  ustawy z  29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r.  poz.907 z późn. zm.). 

Dział 31.               WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW 

 

 Załącznik Nr 1 do SIWZ – wzór umowy 

 Załącznik Nr 2 do SIWZ – formularz ofertowy 

 Załącznik Nr 3 do SIWZ – oświadczenie z art.22 ust.1 ustawy 

 Załącznik Nr 4 do SIWZ – oświadczenie z art.24 ust.1 ustawy 

 Załącznik Nr 5 do SIWZ -  oświadczenie z art. 24 ust.2 pkt.5 ustawy 

 Załącznik Nr 6 do SIWZ – wykaz dostaw 

 Załącznik Nr 7 do SIWZ – wykaz osób przewidywanych do realizacji zadania 

 Załącznik nr 8 do SIWZ – wykaz sprzętu i narzędzi przewidywanych do wykonania zadania 

 

 

 

 

 

 

         zatwierdził w dniu: …........................... 

 

          

 

     …………………………………………………………….. 

          (Kierownik Zamawiającego) 
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Załącznik Nr 1 do SIWZ 

UMOWA DOSTAWY  Nr ……………. ( projekt)  

 

w dniu ……………..   roku w Oławie pomiędzy: 

Zespołem Placówek Resocjalizacyjno - Socjoterapeutycznych   w Oławie, ul. Kutrowskiego 31a,  

55-200 Oława 

reprezentowanym przez: 

Małgorzatę Mrozińską  - dyrektor Zespołu Placówek Resocjalizacyjno- Socjoterapeutycznych :  

zwanym dalej Zamawiającym 

a: 

…………………………………………………………………   z siedzibą ………………………………………. 

…………………….,  wpisanym do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej  

numer NIP ……………………., numer REGON ………. 

reprezentownym przez: 

1. …………………………………………….  zwanym dalej Wykonawcą. 

W wyniku wyboru oferty Wykonawcy dokonanego w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego na wykonanie zadania pod nazwą „Dostawa wyżywienia dla Zespołu Placówek 

Resocjalizacyjno – Socjoterapeutycznych  w Oławie”, prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego strony zawierają umowę o następującej  treści: 

 

§ 1 

 1. Zamawiający  zleca  Wykonawcy  dostarczanie   posiłków  gorących i zimnych  w  oparciu  o  

zalecane  normy  żywienia  /śniadanie,  obiad  i  kolacja     w cenie brutto …………. zł ( w tym …….% 

VAT)  za jeden  osobodzień / słownie : ………………………..  złotych   w ilości  nie więcej  niż 60 

posiłków dziennie. 

2. Ilość posiłków  może  ulegać  zmniejszeniu,  zależnie  od ilości  osób  przebywających  poza 

placówką  / przepustki do domu rodzinnego, leczenie szpitalne itp./ 

3.Zamawiający zgłasza zapotrzebowanie ilościowe na wyżywienie do godziny 10.00 dnia   

poprzedzającego dostawę.  

4. Zastrzega się możliwość korekty ilości zgłoszonych posiłków do godziny 19.00. 

5. Zastrzega się możliwość braku zapotrzebowania  na  wyżywienie w poszczególne dni  tygodnia  i  

okresy wynikające z organizacji pracy ośrodka (między innymi :  ferie, wakacje, przerwy świąteczne). 
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6. Wykonawca dostarcza propozycje jadłospisu dekadowego, urozmaiconego, Zamawiający zastrzega 

sobie możliwość do wnoszenia poprawek  do  przedstawionego  jadłospisu. 

7. Dostarczanie  gorących posiłków będzie odbywało się w następujący sposób: 

    -  śniadanie – dowóz  1 x dziennie w godzinach od 6.40 do 6.50 

    -  obiad ( zupa + drugie danie + kompot + deser) – godzina dowozu między 13.10 a 14.30 

    -  kolacja – dowóz 1 x dziennie w godzinach od 18.00 do 18.15 

8. Dopuszcza  się dostarczanie  kolacji wraz z obiadem . 

9. Posiłki dostarczane będą do siedziby placówki  na IV piętro budynku Zespołu Placówek  

Resocjalizacyjno - Socjoterapeutycznych  w Oławie, ulica ks.F.  Kutrowskiego 31A , porcjowane  w  

atestowanych jednorazowych naczyniach wraz z jednorazowymi sztućcami. Posiłki rozdzielane będą  

przez personel Wykonawcy.  Dopuszcza  się   częściową  możliwość  wydawania  posiłków  przez  

pracowników Zamawiającego. 

10. Resztki pokarmowe ,  opakowania jednorazowe  i sztućce  zabiera Wykonawca. 

11.Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania próbek żywieniowych na potrzeby   Sanepidu  

według obowiązujących przepisów w tym zakresie. 

§ 2 

1.Wykonawca  zobowiązuje się w terminie do dnia  5 każdego miesiąca do wystawiania faktury  VAT  

za  miesiąc poprzedni, obejmujący  miesięczny  koszt  realizacji  przedmiotu  umowy w 

wyszczególnieniem kosztu posiłku i  ilości wydanych posiłków. 

2.Do faktury wykonawca dołącza informację o wysokości wsadu do kotła za poszczególne posiłki  

( śniadanie, obiad, kolacja) za poprzedni miesiąc. 

3. Wykonawca  na  żądanie  Zamawiającego   przestawia  w ciągu trzech dni   szczegółową kalkulację  

wsadu do kotła  z dołączeniem kserokopii faktur zakupionych  produktów.  

§ 3 

 Zamawiający zobowiązuje się do regulowania należności wobec Wykonawcy w ciągu  do 14 dni  od 

daty otrzymania   faktury na rachunek  bankowy Wykonawcy. 

§ 4 

1. Zamawiający  zastrzega  sobie prawo do przeprowadzenia kontroli przez upoważnionego  

pracownika Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych w Oławie   w  każdym czasie i 

miejscu z prawidłowości wykonywania usług. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia wszystkich wyjaśnień    i   informacji  dotyczących  

realizowanego zadania w formie i terminie określonym żądaniem osoby kontrolującej. 

§ 5 

Wykonawca  zobowiązany  jest  do zapłaty  kar umownych: 

a / w  przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy w wysokości 5 000 zł, 



Dostawa wyżywienia dla  

Zespołu Placówek Resocjalizacyjno – Socjoterapeutycznych w Oławie 

 

Strona 16 z 23 

 

b/  w przypadku przerwy w wydawaniu posiłków w wysokości 500 zł, za każdy dzień przerwy. 

§ 6 

1. Umowa zostanie zawarta na czas oznaczony tj. od 01.01.2015 roku  do dnia   31.12.2015 roku. 

2. Umowa może zostać rozwiązana przez Zamawiającego z zachowaniem 1-miesięcznego okresu 

wypowiedzenia. 

3. Umowa  może  zostać   rozwiązana    przez Zamawiającego   w   trybie natychmiastowym   w 

przypadku stwierdzenia nieprawidłowej jej realizacji. 

§ 7 

Wszelkie zmiany warunków niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 8 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie obowiązujące  przepisy prawa, 

a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisów 

wykonawczych do tych ustaw. 

2.Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3.Sądem właściwym do rozpoznawania wszelkich sporów pomiędzy stronami, wynikłych na podstawie 

stosowania postanowień niniejszej umowy jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

§ 9 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze dla 

Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

 

Integralną część umowy stanowią: 

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

2. Oferta Wykonawcy (kosztorysy ofertowe) – zał. Nr 2 

 

 

 

 

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

       Zamawiający                                                                                             Wykonawca 
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                                                    Załącznik nr 2 do SIWZ 

FORMULARZ  OFERTY  

 

Nazwa wykonawcy 

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

Siedziba wykonawcy 

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

 

Nr tel. ..................................................... fax. .......................................................................... 

 

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

 

adres e.mail: ……………………………………………… 

 

składa ofertę dla: Zespołu Placówek Resocjalizacyjno - Socjoterapeutycznych  w Oławie, ul. Kutrowskiego 31a 

w postępowaniu prowadzonym w trybie: przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą: 

Dostawa wyżywienia dla Zespołu Placówek Resocjalizacyjno - Socjoterapeutycznych  

 

1. Cena jednostkowa dziennego wyżywienia jednej osoby 
 
       Netto …………………………………….zł 
 
      Brutto ……………………………………zł 
 
      Słownie …………………………………………………………………..   zł brutto 
 
2. Wartość dziennego wkładu do kotła na jedną osobę …………………  zł brutto 
 

Termin realizacji zamówienia:   do 31.12.2015 roku 

 

1. Oferta złożona została na ................ stronach, kolejno ponumerowanych od nr 1 do nr ............... 

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami przystąpienia do przetargu określonymi w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania 

oferty, zobowiązujemy się spełnić wszystkie wymienione w ogłoszeniu i SIWZ wymagania i żądania Zamawiającego. 

3. Oświadczamy, iż ceny jednostkowe wyrażone w ofercie są obowiązujące przez cały czas trwania umowy. 

4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez  30 dni od upływu terminu składania ofert. 

5. Oświadczamy, że załączony do specyfikacji – projekt umowy został przez nas zaakceptowany i  zobowiązujemy się  

        w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego. 

 

 

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

          (podpis: upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy) 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 

 

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

   (Pieczęć Wykonawcy) 

  

  

 OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY 

zgodne z art.22 ust.1  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych 

 (t.j. Dz.U. z 2013  poz.907 z późn. zm.) 

 

Nazwisko i imię .................................................................................................................................... 

Nazwa Wykonawcy .............................................................................................................................. 

Adres Wykonawcy ................................................................................................................................. 

Nr telefonu       .................................................................... Nr faxu .................................................. 

 

Oświadczam, że spełniam warunki dotyczące: 

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek 

ich posiadania, 

- posiadania wiedzy i doświadczenia, 

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

- sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.  

 

Ponadto oświadczam, że:   

 na każde żądanie Zamawiającego dostarczę odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii 

zawartej w powyższym oświadczeniu, 

 zapoznałem się ze wszystkimi warunkami zamówienia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia  i akceptuję je, 

 oferta odpowiada warunkom zamówienia i jest ważna przez okres związania określony przez Zamawiającego, 

 w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązuję się do zawarcia umowy w terminie zaproponowanym przez 

Zamawiającego, nie później jednak niż w okresie związania ofertą. 

 

 

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

      (Miejscowość, data) 

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

                                                                              (Pieczęć i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 
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      Załącznik nr 4 do SIWZ  

 

 

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

    (Pieczęć Wykonawcy) 

  

  

 OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY 

zgodne z art.24 ust.1  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych 

 (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz.907  z późn. zm.) 

 

 

Nazwisko i imię  …............................................................................................................................. 

Nazwa Wykonawcy ............................................................................................................................. 

Adres Wykonawcy  ............................................................................................................................. 

Nr telefonu       .................................................................... Nr faxu .................................................. 

 

 

              Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy 

oświadczam, że brak jest podstaw do wykluczenia nas z ww. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z powodu 

niespełnienia warunków określonych w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. 

Dz.U. z 2013 r., poz.907 z późn. zm.). 

 

 

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

      (Miejscowość, data) 

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

                                                                              (Pieczęć i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 
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Załącznik nr 5 do SIWZ 

 

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

 (Pieczęć Wykonawcy) 

 

OŚWIADCZENIE 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest:  

Dostawa wyżywienia dla 

Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych w Oławie 

 oświadczamy, że 

 nie należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r o ochronie 
konkurencji i konsumentów ( Dz.U. nr 50, poz. 331 z późniejszymi  zmianami ),  o której mowa w 
art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity : Dz.U. z 2013 r, poz 
907 z późniejszymi zmianami )  *, 

 

 należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r o ochronie 
konkurencji i konsumentów ( Dz.U. nr 50, poz. 331 z późniejszymi  zmianami ), o której mowa w 
art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych*. W przypadku przynależności 
Wykonawcy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień 
publicznych ( tekst jednolity : Dz.U. z 2013 r, poz 907 z późniejszymi zmianami )  *, 
Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej : 
1. …………………………………………………………………………………………………………. 
2…………………………………………………………………………………………………………… 
3…………………………………………………………………………………………………………… 
4…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
            ……………………………………. 
            miejscowość, data 

 
_____________________________________ 

Podpis i pieczątka wykonawcy  
 

 
 
 
* - niepotrzebne skreślić. 
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         Załącznik nr 6 do SIWZ 

 

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

 (Pieczęć Wykonawcy) 

 

WYKAZ   

wykonywanych usług  dotyczących sporządzania i dostarczania posiłków  

 

  

 Nazwa Wykonawcy  ................................................................................................................ 

 Adres Wykonawcy    ................................................................................................................ 

 Nr telefonu                ...........................................  Nr faxu ...................................................... 

 

Przystępując do postępowania o zamówienie publiczne, oświadczam, że  zrealizowałem z należytą starannością 

następujące DOSTAWY: 

 

 

Opis zamówienia 

(tytuł, zakres) 

 

 

Całkowita 

wartość brutto 

(zł) 

 

Termin realizacji 

 

                      Nazwa odbiorcy  zamówienia 

 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

Na potwierdzenie powyższego załączam dokumenty potwierdzające wykonanie powyższych dostaw z należytą starannością, 

wystawionych przez poprzednio zamawiających. 

 

 

 

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

      (Miejscowość, data) 

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

                                                                              (Pieczęć i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 
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Załącznik nr 7 do SIWZ 

………………………………. 

( pieczęć Wykonawcy) 

 

Wykaz osób przewidywanych do realizacji zamówienia  

 

Lp. Imię i nazwisko Kwalifikacje Zakres 

wykonywanych 

czynności 

Doświadczenie Wykształcenie 

niezbędne do 

wykonania 

zamówienia 

Informacja o 

podstawie do 

dysponowania 

tymi osobami 

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 

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

                                                                                                ( Data, podpis i pieczęć Wykonawcy) 
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Załącznik nr 8 do SIWZ 

…………………………….. 

(pieczęć wykonawcy) 

 

WYKAZ  

sprzętu i narzędzi przewidywanych do realizacji zamówienia  

 

Lp. Nazwa sprzętu Ilość Podstawa prawna użytkowania 

 ( spełnianie wymogów sanitarnych) 

Informacja o podstawie 

użytkowania ( np. 

własność/ użyczenie ) 

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

                                                                                                               ……………………………………………… 

                                                                                                               ( data, podpis i pieczęć Wykonawcy)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


