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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

o warto ci mniejszej ni  kwoty okre lone w przepisach 

wydanych na podstawie art.ńń ust.8 ustawy Prawo zamówie  publicznych 

 

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 

Dostawa wyżywienia dla Zespołu Placówek Resocjalizacyjno - Socjoterapeutycznych  w Oławie 

KOD  CPV:   55 32 10 00 - 6   - usługi przygotowywania posiłków 
Post powanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o warto ci szacunkowej poni ej progów ustalonych na 

podstawie art.11 ust. 8  Prawa zamówień publicznych. 

Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego : art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2014r- Prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz.U. z 2015 r poz. 2164, z 2016 r poz. 831,996 oraz 1020 ). 

  Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia : 

1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2015 poz. 2164, z 2016r poz. 831, 996 oraz   

1020 ) zwana w dalszej cz ci specyfikacji Prawo zamówień publicznych . 

2. Rozporz dzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r w sprawie rodzajów dokumentów, jakich mo e dać  

    zamawiaj cy od wykonawcy w post powaniu o udzielenie zamówienia ( Dz.U.  poz. 1126 ). 

3 Rozporz dzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r w sprawie redniego kursu złotego w stosunku do euro  

   stanowi cego podstaw  przeliczania warto ci zamówień publicznych ( Dz.U. poz. 2254 ) 

4. Rozporz dzenia Ministra Rozwoju  z dnia 22 sierpnia 2016 r zmieniaj ce rozporz dzenie  w sprawie kwot warto ci       

    zamówień oraz konkursów, od których jest uzale niony obowi zek przekazywania ogłoszeń Urz dowi Publikacji Unii  

    Europejskiej ( Dz.U. poz. 1386 ) 

5. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zastosowanie maj  przepisy ustawy  

    Prawo zamówień publicznych. . 

Koszty zwi zane z przygotowaniem i zło eniem oferty ponosi Wykonawca. 

Dział ń.   NAZWA ORAZ ADRźS ZAMAWIAJ CźżO 

 

Zespół Placówek Resocjalizacyjno - Socjoterapeutycznych  w Oławie  

ul. Kutrowskiego 31a 

55-200 Oława  

tel. (71) 313 – 37 – 44  

fax (71) 313 – 37 – 44  

       

     Strona internetowa Zamawiaj cegoŚ    www.mos.olawa.pl ,    www.bip.starostwo.olawa.pl,     

Dział 2.   OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 

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

   ywienia  dla dzieci opracowane przez Instytut ywno ci i  ywienia im. prof. dr.  med. Aleksandra Szczygła w Warszawie . 

http://www.mos.olawa.pl/
http://www.starostwo.olawa.pl/
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 2. Zadanie obejmuje  przygotowywanie i dostarczanie posiłków w ilo ci –  od 0 do 60 , nie wi cej ni  dla 60  wychowanków.  

Ilo ć zamawianych posiłków uzale niona b dzie od ilo ci przebywaj cych w danym dniu wychowanków. Zamawiaj cy 

zamówi telefonicznie u Wykonawcy okre lon  ilo ć porcji posiłków do wydania do godziny 10:00 w dniu dostawy. Zastrzega 

si  mo liwo ć korekty ilo ci  zgłoszonych posiłków do godz. 11Ś00. 

    Zamawiaj cy mo e wymagać, aby posiłki były dostarczane i rozdzielane przez personel Wykonawcy. Dopuszcza si  

cz ciow  mo liwo ć wydawania posiłków przez pracowników Zamawiaj cego. 

    żodziny i rodzaj wydawanych posiłków Ś 

     a) niadanie – dowóz  1 x dziennie w godzinach od  6.30  do  6.50 

     b) obiad ( I danie + II  danie + kompot +  deser)- godzina dowozu mi dzy 12.30  a  13.15 

                  (godzina dostarczenia obiadu mo e ulec zmianie zgodnie z ustalonym planem lekcji i mo e być ró na w         

                    poszczególnych dniach tygodnia) 

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

  3. Wykonawca zobowi zany b dzie dostarczać dekadowe jadłospisy na  4 dni przed kolejn  dekad . Wszelkie zmiany w 

MźNU sugerowane, w ramach przyj tego limitu finansowego, przez Zamawiaj cego-  b d  dla Wykonawcy wi ce. 

     Wykonawca ma prawo do zmiany jadłospisu w trakcie jego obowi zywania po uzyskaniu zgody przez Zamawiaj cego. 

Zamawiaj cy zastrzega sobie prawo do zmiany jadłospisu. 

  4. Wszystkie posiłki powinny być przygotowane zgodnie z obowi zuj cymi normami i przepisami prawa. Wykonawca b dzie  

      przygotowywał posiłki zgodnie z zasadami okre lonymi w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie ywno ci  

      i  ywienia (t.j. Dz.U. 2015 r poz. 594  z pó n.zm) oraz przepisach wykonawczych, w szczególno ci w rozporz dzeniu  

      Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2015r w sprawie grup rodków spo ywczych  przeznaczonych do sprzeda y dzieciom i  

      młodzie y w jednostkach systemu o wiaty oraz wymagań, jakie musz  spełniać rodki spo ywcze stosowane w ramach  

      ywienia  zbiorowego dzieci i młodzie y w tych jednostkach ( Dz.U. z 2015r poz. 1256). 

      Bezwzgl dnie nale y przestrzegać norm na składniki pokarmowe i produkty  spo ywcze okre lone przez  Instytut ywno ci     

      i ywienia. Posiłki maj  być przygotowane zgodnie z zasadami racjonalnego ywienia dzieci i młodzie y i uwzgl dniać  

     specyfik  placówki. 

  5. W skład posiłków musz  wchodzić warzywa i owoce wzbogacaj ce diet  w witaminy,  błonnik i sole mineralne.  

  6. Posiłki Wykonawca dostarczać b dzie własnym transportem – pojazdem przystosowanym do przewozu posiłków        

      dopuszczonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w specjalistycznych termosach gwarantuj cych        

      utrzymanie odpowiedniej temperatury potraw, przystosowanych do kontaktu z ywno ci  okre lonych w przepisach ustawy        

      z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie ywno ci i ywienia (Dz.U. Nr 171 poz. 1225 z pó n. zm.)wraz z aktami        

     wykonawczymi, rozporz dzeniami Unii źuropejskiej, w  szczególno ci rozporz dzeniem (Wź) Nr 852/2004 Parlamentu        

     źuropejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r w sprawie higieny rodków spo ywczych ( Dziennik Urz dowy, wydanie       

     specjalne w j zyku polskim, rozdział 13,tom 34, str.319) rozporz dzenie (Wź) nr 178/2002 Parlamentu źuropejskiego i         

     Rady  z dnia 28 stycznia 2002r ustanawiaj cym ogólne zasady i wymagania prawa ywno ciowego, powołuj ce źuropejski        

     Urz d Bezpieczeństwa ywno ci oraz ustanawiaj ce procedury w zakresie bezpieczeństwa ywno ci ( Dz.U. UE L z dnia          

     1 lutego 2002r) oraz opisem przedmiotu zamówienia. 

     Temperatura dostarczanych posiłków  winna wynosić Ś 

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

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

      3) potrawy podawane na zimno : + 4º C, 

      4) zupy mleczne, napoje gor ceŚ co najmniej + 75º C. 

 7. Dostarczane artykuły spo ywcze winny być w pierwszym gatunku, których termin wa no ci upływa nie wcze niej ni  5 dni  

    po dacie dostawy. 
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 8. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiaj cego wadliwej partii dostarczonego towaru, reklamacja zostanie zgłoszona  

    telefonicznie. Wykonawca zobowi zuje si  do jego wymiany na towar wolny od wad w ci gu 3 godzin, w ilo ciach  

    zakwestionowanych przez Zamawiaj cego. 

 9.  Zamawiaj cy zastrzega sobie mo liwo ć odmowy przyj cia całej partii przedmiotu umowy lub odrzucenia jej cz ci  w  

      przypadku, gdy w trakcie oceny wizualnej i organoleptycznej zostanie stwierdzona zła jako ć posiłków, lub gdy b d   

      widoczne uszkodzenia spowodowane niewła ciwym zabezpieczeniem produktów, złymi warunkami transportowymi lub  

      niewła ciwym stanem higienicznym rodków transportu przewo cego przedmiot umowy. 

10. Przedmiot umowy realizowany b dzie  zgodnie z obowi zuj cymi przepisami prawa ( w tym Sanepidu) i standardami  

      przygotowania i podawania posiłków w formie cateringowej. 

11. Posiłki dostarczane b d  do siedziby placówki na I pi tro do wydawalni w budynku Zespołu Placówek Resocjalizacyjno –  

      Socjoterapeutycznych  w Oławie, ul.  Kutrowskiego 31A , porcjowane w atestowanych  jednorazowych naczyniach   

      wraz  z jednorazowymi sztućcami. 

12. Wykonawca zapewnia urozmaicenie jadłospisów oraz dostosuje rodzaje podawanych potraw ( jadłospis powinien  

       obejmować dania mi sne, pół mi sne oraz jarskie, jak równie  uwzgl dniać urozmaicenie posiłków ze wzgl du na  

       sezonowo ć i wi ta). Na jadłospisie  winna widnieć gramatura i kaloryczno ć posiłków. 

13. Zamawiaj cy zastrzega, e posiłki musz  spełniać nast puj ce warunki ilo ciowe i  jako ciowe Ś 

      1)  zupy co najmniej 0,5 litra na jedn  osob , która powinna być sporz dzana na wywarze warzywno- mi snym, 

      2) niadanie powinno zawierać urozmaicony posiłek mleczny np. zupa mleczna, płatki niadaniowe, kakao – co najmniej   

           0,4 l na jedna osob , 

14.  Do niadania i kolacji musi być doł czone urozmaicone pieczywo , tj. bułka o wadze co najmniej 0,06 kg oraz chleb jeden  

        na czterech wychowanków oraz herbata co najmniej 0,5 litra na jedna osob       

15. Potrawy powinny być lekkostrawne, przygotowane z surowców wysokiej jako ci, wie ych, naturalnych, mało  

        przetworzonych, z ograniczon  ilo ci  substancji dodatkowych- konserwuj cych, zag szczaj cych, barwi cych lub  

        sztucznie  aromatyzowanych,  

16.  W jadłospisie powinny przewa ać potrawy gotowane, pieczone i duszone, okazjonalnie sma one. Do przygotowania 

posiłków zalecane jest stosowanie tłuszczów ro linnych ( ograniczone stosowanie tłuszczów  zwierz cych), stosowanie 

du ej ilo ci warzyw i owoców, w tym tak e nasion ro lin str czkowych, ró nego rodzaju kasz, umiarkowane stosowanie 

jaj, cukru i soli. 

17.  Wa na jest estetyka potraw i posiłków. 

18. Wykonawca zobowi zany jest do przygotowywania posiłków o najwy szym standardzie, na bazie produktów najwy szej  

        jako ci i bezpieczeństwem zgodnie z normami HACCP. Personel wykonawcy powinien posiadać bie ce przeszkolenie z  

        zakresu BHP oraz HACCP a tak e aktualne ksi eczki zdrowia. 

19. Obowi zkiem Wykonawcy jest przechowywanie próbek pokarmowych ze wszystkich przygotowywanych i dostarczonych  

      Posiłków, ka dego dnia przez okres 72 godzin z oznaczeniem daty, godziny, zawarto ci próbki pokarmowej z podpisem 

      osoby  odpowiedzialnej za pobieranie tych próbek. 

20. Dostarczanie posiłków  miejsca produkcji do pomieszczenia dystrybucji Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-  

      Socjoterapeutycznych w Oławie realizowane b dzie przez Wykonawc  na jego koszt. 

21. Przewidywana ł czna ilo ć dostarczanych posiłków w zakresie realizacji zamówienia wynosi nie wi cej ni   33 200      

       posiłków w tym Ś niadań – 11 200 szt.   obiadów – 10 800 szt.   kolacji – 11 200 szt. 

Dział 3.   OPIS CZ CI ZAMÓWIźNIA, Jź źLI ZAMAWIAJ CY DOPUSZCZA SKŁADANIź OŻźRT 

CZ CIOWYCH 
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Nie dopuszcza si  składania ofert cz ciowych. 

Dział 4.   INŻORMACJA DOTYCZ CA UDZIAŁU PODWYKONAWCÓW W PRZźDMIOCIź ZAMÓWIźNIA 

 

Zamawiaj cy nie dopuszcza udziału podwykonawców przy realizacji przedmiotowego zamówienia. 

Dział 5.  OFERTY WSPÓLNE 

 

1. Wykonawcy mog  wspólnie ubiegać si  o udzielenie zamówienia (np. jako konsorcjum). 

2. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowi zywała wszystkich Wykonawców wyst puj cych 

wspólnie. 

3. Wykonawcy wyst puj cy wspólnie (konsorcja) musz  ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w 

post powaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w post powaniu oraz zawarcia umowy 

o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Umocowanie musi wynikać z tre ci pełnomocnictwa. Uwaga: 

treść pełnomocnictwa powinna  dokładnie określać zakres umocowania ! 
4. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane b d  wył cznie z pełnomocnikiem (liderem konsorcjum),  

5. Wypełniaj c formularz ofertowy, jak równie  inne dokumenty powołuj ce si  na Wykonawc , w miejscu „np. nazwa i 

adres Wykonawcy” nale y wpisać dane dotycz ce wszystkich uczestników konsorcjum, a nie tylko pełnomocnika 

konsorcjum. 

Dział 6.   INŻORMACJA O PRZźWIDYWANYCH ZAMÓWIźNIACH UZUPźŁNIAJ CYCH 

 

ZAMAWIAJ CY NIE PRZEWIDUJE MO LIWO Ć UDZIELENIA ZAMÓWIźNIA UZUPźŁNIAJ CźżO  

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

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

MUSZ  ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE 

 

Nie dopuszcza si  składania ofert wariantowych.  

 

Dział 8.   TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

Termin realizacji zamówienia : 1 rok  -  od dnia 01.01.2017 r do dnia 31.12.2017 r. 

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

SPźŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 

O udzielenie zamówienia mog  ubiegać si  wył cznie Wykonawcy, którzy spełniaj  nast puj ce warunki 

1. Posiadaj  uprawnienia do wykonywania okre lonej działalno ci lub czynno ci, je eli przepisy prawa  

nakładaj  obowi zek   ich posiadania, 
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- posiadanie zgody ( w formie decyzji ) udzielonej  przez wła ciwego Państwowego Inspektora Sanitarnego zezwalaj cej 

na prowadzenie działalno ci gastronomicznej w zakresie  produkcji od surowca do wyrobu gotowego dań kulinarnych  na 

potrzeby usług cateringowych przewo onych rodkiem transportu.  

- posiadanie wdro onego systemu HACCP.   

     2. Wiedza i do wiadczenie, 

         Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego  warunkuŚ 

         - za spełnienie powy szego warunku, zamawiaj cy uzna wykonanie z nale yt  staranno ci  w okresie 3 ostatnich   lat 

       (a je eli okres prowadzenia działalno ci jest krótszy – w tym okresie), przed dniem wszcz cia post powania, co najmniej 

2 zamówień, odpowiadaj cych swoim rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia tj. dostawa posiłków i/ lub cateringu 

o warto ci min. 30 000 zł brutto. Zamawiaj cy uzna usług  za spełniaj c  postawiony wymóg w zakresie gdy została ona 

zrealizowana w ramach jednej umowy. Nale y przedstawić : nazwa przedmiotu zamówienia (zakres dostawy) nazwy 

odbiorcy zamówienia, terminu realizacji - (według wzoru stanowi cego zał cznik nr 6 do SIWZ), a tak e zał czeniem 

dokumentów potwierdzaj cych, e dostawy te zostały wykonane zgodnie z nale yt  staranno ci  – PO WIADCZźNIź. 

     3. Potencjał techniczny  

        Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunkuŚ 

        -  za spełnienie powy szego warunku, zamawiaj cy uzna pisemne o wiadczenie Wykonawcy w tym zakresie . 

        - wyka  i  dysponuje lub b dzie dysponował co najmniej jednym samochodem do przewozu ywno ci, na który została  

wydana decyzja/ zezwolenie wła ciwego Państwowego Inspektora Sanitarnego wydana na podstawie Ustawy z dnia  

25.08.2016 roku o Bezpieczeństwie ywno ci i ywienia ( Dz.U. 171 poz. 1225 z pó n. zm.) dopuszczaj ca samochód do 

przewozu ywno ci  - (zał cznik nr 8 do SIWZ). 

     4. Osoby zdolne do wykonania zamówienia: 

         Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego  warunkuŚ 

          - dysponowanie osob  z dyplomem ( lub innym dokumentem) dietetyka, technologa ywienie  lub intendenta, który  

             przygotowuje jadłospis  zgodnie  z wymaganiami dotycz cymi posiłków dla młodzie y w wieku szkolnym 

          - dysponowaniem osobami, którymi do wiadczenie i kwalifikacje niezb dne s  do wykonania zamówienia 

            Wykonawca ma prawo zgłosić osob , która z racji przygotowania i do wiadczenia zawodowego spełnia jednocze nie  

            warunki okre lone dla obu z w/w wymagań. 

          Za spełnienie powy szego warunku, zamawiaj cy uzna pisemne o wiadczenie Wykonawcy w tym zakresie 

           (zał cznik nr 7 do SIWZ). 

     5. Sytuacja ekonomiczna i finansowa, 

         Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego  warunkuŚ 

          - za spełnienie powy szego warunku, zamawiaj cy uzna pisemne o wiadczenie 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 do wiadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolno ciach 

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 

szczególno ci 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 
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osób zdolnych do realizacji zamówienia, Wykonawca nie ma obowiązku wykazywać uczestnictwa tych podmiotów 

w realizacji zamówienia. Stosunek Wykonawcy z podmiotem trzecim może ograniczać się do zobowiązania udzielenia 

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

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

jest wystarczające. 

Dział ńŃ. INŻORMACJA O O WIADCZźNIACH I DOKUMźNTACH, JAKIź MAJ  DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W 

CźLU POTWIźRDZźNIA SPźŁNIźNIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POST POWANIU 

 

Dokumenty i o wiadczenia wymagane w przedmiotowym post powaniuŚ 

 

1.  O wiadczenie o spełnieniu warunków okre lonych przepisami art.22 ust.1  ustawy - (zał. nr 3 do SIWZ); 

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

o wiadczenia o spełnianiu warunków udziału w post powaniu nale y przedło yćŚ 

       1) Kopie dokumentu ( decyzja, pozwolenia) na podj cie działalno ci kuchni udzielonego przez wła ciwego Inspektora  

          Sanitarnego. 

       2) Wykaz dostaw w zakresie niezb dnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i do wiadczenia, wykonanych  w 

okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a je eli okres prowadzenia działalno ci jest krótszy w tym 

okresie, z podaniem ich rodzaju, warto ci , daty i miejsca wykonania oraz  zał czeniem dokumentów potwierdzaj cych, e 

prace wykonane zostały z nale yt  staranno ci  ( zał. nr 6 do SIWZ), 
       Dowodami, o których mowa s Ś 

       a) po wiadczenie, 

       b) o wiadczenie wykonawcy wraz z wyja nieniem przyczyn braku po wiadczenia- je eli z uzasadnionych przyczyn o 

obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać po wiadczenia. 

3.  W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art.24 ust.ń ustawy, nale y przedło yćŚ 

       1)   O wiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z post powania na podstawie art.24 ust.1  ustawy - (zał. nr 4 do SIWZ); 

2)  Aktualny odpis z wła ciwego rejestru, je eli odr bne przepisy wymagaj  wpisu do rejestru, w celu wykazania braku   

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

upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych o wiadczenia w zakresie art.24 ust.1 ustawy; 

3)   O wiadczenie e Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków,  składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne   

       lub za wiadczenie, e uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozło enie na  raty zaległych  

       płatno ci lub wstrzymanie w cało ci wykonania  decyzji wła ciwego organu – ( zał. nr 10 do SIWZ ).  

4)   O wiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu  z post powania na podstawie  art. 24 ust.1 pkt 12-23 i art.24 ust.5     

      ustawy Prawo zamówień publicznych – ( zał. nr 5 do SIWZ  i zał. nr 5a do SIWZ )  

Uwaga: 

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

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

dla Wykonawcy, okre lonym powyżej. 

4. Dokumenty podmiotów zagranicznych: 

Je eli Wykonawca ma siedzib  lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkładaŚ 

   1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzib  lub miejsce zamieszkania potwierdzaj cy, eŚ 
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 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadło ci - wystawiony nie wcze niej ni  6 miesi cy przed  upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w post powaniu o udzielenie zamówienia albo składania 

ofert, 

 o wiadczenie , e nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo e 

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozło enie na raty zaległych płatno ci lub wstrzymanie w 

cało ci wykonania decyzji wła ciwego organu. 

             Uwaga: 

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

zgodnie z § 8  Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26  lipca  2016 r.  w sprawie dokumentów jakich może żądać 

zamawiający od Wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2016 , poz.1126). 

 Dokumenty dotycz ce przynale no ci do tej samej grupy kapitałowej. 

     - w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postepowania, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 23  

       ustawy, wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej, na której udost pniono SIWZ  

       informacji o ofertach zło onych w postepowaniu zgodnie z art.86 ust.5 ustawy, składa  stosownie do tre ci art.24 ust 1  

       ustawy, o wiadczenie o przynale no ci lub braku przynale no ci do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku  

       przynale no ci do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzaj ce, e powiazania z innym wykonawc  nie prowadz   

      do zakłócenia konkurencji  w post powaniu. 

5. Inne dokumenty:  

1)  Oferta na formularzu ofertowym o tre ci zgodnej z okre lon  we wzorze stanowi cym zał. nr 2 do SIWZ; 

2) Jadłospis miesi czny ( 4 tyg.) realizowany cyklicznie w kolejnych miesi cach.  

   Jadłospis powinien zawierać  opis oraz skład proponowanych dań, gramatur , kaloryczno ć potraw  wchodz cych  

   w skład posiłku oraz ogóln  kaloryczno ć posiłków zał. nr 9 do SIWZ 

           Uwagi: 

 Dokumenty są składane w oryginale lub kopii po wiadczonej 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 Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r w sprawie rodzajów 

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

(  Dz. U. z 2016 , poz. 1126 ) , kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są 

po wiadczane za zgodno ć z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.  

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

gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwo ci co do jej prawdziwo ci. 

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

 

Dział ńń.  INŻORMACJA O SPOSOBIź POROZUMIźWANIA SI  ZAMAWIAJ CźżO Z WYKONAWCAMI ORAZ       

   PRZźKAZYWANIA O WIADCZź  I DOKUMźNTÓW 

 

Zamawiaj cy dopuszcza mo liwo ć przekazywania o wiadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji dotycz cych 

post powania, pisemnie, faksem lub drog  elektroniczn . Je eli Zamawiaj cy lub Wykonawca przekazuj  o wiadczenia, 

wnioski, zawiadomienia oraz informacje za po rednictwem faksu, ka da ze stron na danie drugiej zobowi zana jest 

do niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania. 
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Dział ń2.   OPIS SPOSOBU UDZIźLANIA WYJA NIź  DOTYCZ CYCH SPźCYŻIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW 

ZAMÓWIźNIA ORAZ O WIADCZźNIź, CZY ZAMIźRZA SI  ZWOŁAĆ ZźBRANIź WYKONAWCÓW 

 

1.Wykonawca mo e zwrócić si  do Zamawiaj cego z wnioskiem o wyja nienie tre ci specyfikacji istotnych  

warunków zamówienia, kieruj c swoje zapytania na pi mie, nie pó niej ni  do ko ca dnia w którym upływa 

 połowa wyznaczonego terminu do składania ofert.   

2.   Zamawiaj cy jest obowi zany niezwłocznie udzielić wyja nień, jednak nie pó niej ni  na 2 dni przed upływem terminu 

składania ofert, pod warunkiem, e wniosek o wyja nienie tre ci SIWZ wpłyn ł do Zamawiaj cego  nie pó niej ni  w 

terminie okre lonym powy ej (patrz pkt.1). 

3. Pisemna odpowied  zostanie przesłana wszystkim Wykonawcom, którym dor czono specyfikacj  istotnych warunków 

zamówienia, w tym samym czasie i w  ten sam sposób bez podania ródła zapytania, a tak e zostanie zamieszczona na 

stronie internetowej zamawiaj cego. 

4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiaj cy mo e przed upływem terminu do składania ofert, zmienić tre ć 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia (art. 38, ust. 4 Pzp). Dokonan  w ten sposób zmian  przekazuje si  

niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikacj  istotnych warunków zamówienia oraz 

zamieszcza na stronie internetowej zamawiaj cego. 

5. Zamawiaj cy nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców w celu wyja nienia  ewentualnych w tpliwo ci 

dotycz cych specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

Dział 13.  WSKAZANIź OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIźWANIA SI  Z WYKONAWCAMI 

Osob  uprawnion  do kontaktów z Wykonawcami jestŚ 

 w zakresie merytorycznym przedmiotu zamówienia:  

Barbara Markiewicz  - 071 313 37 44  w godz.  8:00  do 14:00  

Małgorzata żolec      - 071 313 37 44  w godz.  8:00 do 14:00 

Dział ń4.  TźRMIN ZWI ZANIA OŻźRT  

 

Składaj cy ofert  pozostaje ni  zwi zany na okres 30 dni kalendarzowych od daty upływu terminu składania ofert.  

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiaj cego mo e przedłu yć termin, z tym, e Zamawiaj cy mo e tylko raz, 

co najmniej na 3 dni przed upływem terminu zwi zania ofert , zwrócić si  do Wykonawców o wyra enie zgody na 

przedłu enie tego terminu o oznaczony okres, nie dłu szy jednak ni  60  dni. 

Dział ń5.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

 

1. Oferta musi obejmować cało ć przedmiotu zamówienia i być sporz dzona zgodnie z niniejsz  SIWZ na                          

 formularzu o  tre ci zgodnej z okre lon  we wzorze stanowi cym zał cznik nr 3 do SIWZ. 

2.  Wykonawca ma prawo zło yć tylko jedn  ofert . Zło enie wi kszej liczby ofert lub oferty wariantowej, spowoduje 

 odrzucenie wszystkich ofert zło onych przez danego Wykonawc . 

3.  Oferta musi spełniać nast puj ce wymogiŚ 

           -  musi być sporz dzona w j zyku polskim (art. 9 ust. 2 ustawy), z zachowaniem formy pisemnej. 

 Zamawiaj cy nie dopuszcza składania ofert w j zyku obcym,  
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      - musi być zło ona na pi mie, napisana na maszynie do pisania, komputerze lub r cznie długopisem lub piórem,  

      - formularz oferty i wszystkie zał czniki musz  być podpisane przez osob  upowa nion  do reprezentowania                    

Wykonawcy z podaniem imienia i nazwiska osoby podpisuj cej, 

      - wszelkie poprawki, zmiany (równie  przy u yciu korektora) musz  być parafowane przez Wykonawc , 

      - tre ć wszystkich zał czników musi być zgodna z tre ci  wzorów stanowi cych zał czniki do SIWZ, 

      -dokumenty mog  być przedstawione w formie oryginałów albo kopii po wiadczonych na ka dej stronie za                  

zgodno ć z oryginałem przez Wykonawc . Po wiadczenie za zgodno ć z oryginałem winno być sporz dzone  w sposób 

umo liwiaj cy identyfikacj  podpisu (np. wraz z imienn  piecz tk  osoby po wiadczaj cej kopi   dokumentu za zgodno ć 

z oryginałem).W przypadku po wiadczenia za zgodno ć z oryginałem kopii dokumentów przez osoby( ) niewymienione( ) 

w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, nale y do oferty doł czyć stosowne pełnomocnictwo. 

Pełnomocnictwo musi być przedstawione w formie oryginału lub kopii po wiadczonej przez wykonawc  za 

zgodno ć z oryginałem. 

- dokumenty sporz dzone w j zyku obcym nale y zło yć wraz z ich tłumaczeniem na j zyk polski,                                  

po wiadczonym przez Wykonawc .  

- zaleca si  ponumerowanie stron oferty wraz z zał cznikami, oraz poł czenie w sposób trwały wszystkich kart oferty i 

zał czników. 

4. W przypadku, gdy Wykonawc  reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być zał czone pełnomocnictwo                                

   okre laj ce zakres jego umocowania i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.  

   Pełnomocnictwo musi być przedstawione w formie oryginału lub kopii po wiadczonej przez wykonawc  za    

  zgodno ć z oryginałem. 

5. W przypadku Wykonawców wspólnie  ubiegaj cych  si  o udzielenie zamówienia / spółki cywilne, konsorcja/  

    Wykonawcy ustanawiaj  PźŁNOMOCNIKA do reprezentowania ich w post powaniu o udzielenie zamówienia albo 

   reprezentowania w post powaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno 

   jednoznacznie okre lać post powanie, do którego si  odnosi, precyzować zakres umocowania i wskazywać  

   pełnomocnika. Musi te  wyliczać wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegaj  si  o zamówienie i ka dy z           

   nich musi podpisać si  pod tym dokumentem.  

6. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowi  tajemnic  przedsi biorstwa w rozumieniu przepisów          

    ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca zastrzega, e nie mog  być udost pniane  \ 

    innym uczestnikom post powania, musz  być oznaczone klauzul Ś “INŻORMACJź STANOWI Cź TAJźMNIC  

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

    (Dz. U. z 2003 r nr 153 poz. 1503 ze zm.)” i doł czone odr bnie do oferty 

    7. Oferta musi być zło ona Zamawiaj cemu w nieprzejrzystej i zamkni tej kopercie z opisemŚ: 

 

Zespół Placówek Resocjalizacyjno - Socjoterapeutycznych  w Oławie 

ul. Kutrowskiego 31a , 55-2ŃŃ Oława 

Przetarg nieograniczonyŚ „Dostawa wy ywienia dla Zespołu Placówek Resocjalizacyjno - 

Socjoterapeutycznych  w Oławie” 

Nie otwierać przed dniem  14.12.2016 r   godz. 09:10 

Dział ń6.  ZMIANA I WYCOFANIE OFERTY 

 

       Wykonawca mo e przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofert .  

       Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub o wycofaniu oferty winno zostać zło one w sposób i formie przewidzianej dla     
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       zło enia oferty, z zastrze eniem, e koperty b d  zawierały dodatkowe oznaczenie „ZMIANA”/”WYCOŻANIź”.  

       W opakowaniu musi być zamieszczoneŚ 

- o wiadczenie o zmianie lub wycofaniu oferty 

- aktualny odpis z wła ciwego rejestru albo aktualne za wiadczenie o wpisie do ewidencji działalno ci gospodarczej.  

- upowa nienie do składania o wiadczeń woli w imieniu Wykonawcy, o ile o wiadczenia nie składa sam Wykonawca. 

Dział ń7.  MIźJSCź ORAZ TźRMIN SKŁADANIA OŻźRT 

 

Ofert  nale y zło yć w zamkni tej kopercie w Zespole Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych  w Oławie 

ul. Kutrowskiego 31A , 55-200 Oława ,   (sekretariat pok. Nr 97 ) nie pó niej ni  do dnia 14.12.2016 r  do godz. 09:00 

Dział ń8.  MIEJSCE ORAZ TERMIN OTWARCIA OFERT 

 

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

w dniu 14.12.2016 r  o godz. 9: 10 

Wykonawcy mog  uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. 

Dział ń9.  OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

 

1. Wykonawca okre la cen  realizacji zamówienia poprzez wskazanie w formularzu oferty ceny netto, kwoty podatku VAT 

oraz ceny brutto dla cało ci zadania. 

2. Stawk  podatku VAT okre la si  zgodnie z ustaw  z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług. 

3. Cena ogólna przedstawiona przez Wykonawc  obejmuje wszystkie roboty okre lone w przedmiocie zamówienia oraz 

materiały potrzebne do jej wykonania. 

4. Wszystkie warto ci, w tym ceny jednostkowe powinny być liczone z dokładno ci  do dwóch miejsc po przecinku. 

 Je eli Wykonawca ma zamiar zaproponować ewentualne rabaty lub upusty cen, powinien je od razu uj ć w obliczeniach       

  ceny, tak aby wyliczona cena za realizacj  zamówienia była cen  cało ciow . Pó niejsze, np. w trakcie otwierania ofert,     

  propozycje obni ek ceny nie b d  przyjmowane przez Zamawiaj cego do wiadomo ci.  

5.    Cena okre lona przez Wykonawc  w ofercie jest cen  ustalon  na okres wa no ci umowy . 

 

Dział 2Ń.  UMOWA RAMOWA 

 

Zamawiaj cy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

Dział 2ń.  INŻORMACJź DOTYCZ Cź WALUT OBCYCH, W JAKICH MOż  BYĆ PROWADZONź ROZLICZźNIA 

MI DZY ZAMAWIAJ CYM A WYKONAWC  

 

Rozliczenia pomi dzy Wykonawc  a Zamawiaj cym b d  nast powały w złotych polskich.  

Dział 22.  OPIS KRYTźRIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJ CY B DZIź KIźROWAŁ SI  PRZY WYBORZź OŻźRTY, 

WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OBLICZENIA OCENY OFERT 
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1.Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiaj cy b dzie kierował si  nast puj cymi kryteriamiŚ 

a)   Cena jednostkowa  posiłków (dla 1 osoby) - 60 %        -         60  pkt 

b) Jako ć ( jadłospis )                                    - 40 % - maks.  -   40 pkt 

 

 2. Sposób obliczania ilo ci punktów Ś  

     Ad. a) Liczba punktów przyznawana za kryterium „Cena” n-tej oferty zostanie okre lona według wzoru Ś 

                  ( n : w)  x  a 

gdzie : 

n  –  cena minimalna brutto za 1 posiłek , w ród zło onych wa nych ofert 

w –  cena brutto za 1 posiłek  badanej oferty  

a – znaczenie czynnika przedstawionego w pkt. 1.a 

 

   Ad b) Liczba punktów przyznana za kryterium „ Jako ć ” n-tej oferty zostanie okre lona według wzoru Ś 

                ( n : w ) x b  x 10 

gdzie : 

n – przyznana ocena punktowa w kryterium .Jako ć jadłospisu oferty badanej 

w-  maksymalna przyznana ocena punktowa w kryterium. Jako ć jadłospisu z po ród ofert badanych. 

b – znaczenie czynnika przedstawionego w pkt. 1.b 

 

Ocena b dzie dokonana przez członków komisji przetargowej w oparciu o analiz  zał czonego do oferty jadłospisu ś  

Kryteria przyznawania punktów : 

- ró norodno ć posiłków w kolejnych tygodniach -  0 – 2 pkt 

- rodzaj surowców u ytych do przygotowania dań mi snych – 0- 2 pkt 

- ró norodno ć oferowanych surówek – 0- 2 pkt 

- ró norodno ć oferowanych  deserów – 0- 2 pkt 

- ilo ć gor cych posiłków na kolacje -0- 2 pkt 

3.  Punkty z kryterium zostan  zsumowane. 

4. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, którego oferta uzyska najwy sz  ilo ć punktów oraz spełni warunki  

    ustalone w specyfikacji. 

5. Cena oferty uwzgl dnia wszystkie zobowi zania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodr bnieniem stawki VAT- je eli     

    wyst puje.  Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki zwi zane z wykonaniem zamówienia. 

   Cena ostateczna jest cen  podan  w formularzu ofertowym. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dział 23.  CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZY OTWARCIU I OCENIE OFERT 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 1.   Otwarcie ofert jest jawne i nast puje bezpo rednio po upływie terminu do ich składania, z tym, e dzień, w którym upływa  

        termin składania ofert, jest dniem ich otwarciaś 

 2.   Bezpo rednio przed otwarciem ofert Zamawiaj cy poda kwot , jak  zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówieniaś 

 3.  Podczas otwarcia ofert zostan  ogłoszone nazwy (firmy), adresy Wykonawców oraz ceny i przedło one jadłospisy. 

 4.   Zamawiaj cy sprawdzi czy Wykonawcy spełniaj  warunki okre lone w SIWZ oraz w ustawie Prawo zamówień  

       publicznych;  
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 5. W toku badania i oceny zło onych ofert Zamawiaj cy mo e dać udzielenia przez Wykonawców wyja nień dotycz cych  

      tre ci zło onych przez nich ofertś 

 6. Komisja Przetargowa proponuje wybór oferty najkorzystniejszej, przez co nale y rozumieć ofert , która otrzymała  

     najwy sz  liczb  punktów. 

Dział 24.   ODRZUCźNIź OŻźRTY, UNIźWA NIźNIź POST POWANIA 

 

  Zamawiaj cy odrzuci ofert , je eliŚ 

   - jest niezgodna z ustaw ś 

- jej tre ć nie odpowiada tre ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrze eniem art.87 ust.2 pkt.3 Pzp; 

-  jej zło enie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencjiś 

-  zawiera ra co nisk  cen  w stosunku do przedmiotu zamówieniaś 

- została zło ona przez wykonawc  wykluczonego z  udziału w post powaniu o udzielenie  zamówienia  lub nie   

  zaproszonego  do składania ofertś 

 - zawiera bł dy w obliczeniu cenyś 

 - wykonawca w terminie 3 dni od dnia dor czenia zawiadomienia nie zgodził si  na poprawienie omyłki, o której mowa w  

    art.87 ust.2 pkt 3 ustawy; 

 - jest niewa na na podstawie odr bnych przepisów. 

Uniewa nienie post powaniaŚ 

Zamawiaj cy uniewa nia post powanie o udzielenie zamówienia, je eliŚ 

- nie zło ono adnej oferty nie podlegaj cej odrzuceniu albo nie wpłyn ł aden wniosek o dopuszczenie do udziału w   

  post powaniu od wykonawcy nie podlegaj cego wykluczeniu,  

- cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najni sz  cen  przewy sza kwot , któr  zamawiaj cy zamierza przeznaczyć na  

   sfinansowanie zamówienia, chyba e zamawiaj cy mo e zwi kszyć t  kwot  do ceny  najkorzystniejszej oferty, 

   - w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5 ustawy, zostały zło one oferty dodatkowe o takiej samej   cenie, 

- wyst piła istotna zmiana okoliczno ci powoduj ca, e prowadzenie post powania lub wykonanie  zamówienia nie le y w  

   interesie publicznym, czego nie mo na było wcze niej przewidzieć, 

   - post powanie obarczone jest niemo liw  do usuni cia wad  uniemo liwiaj c  zawarcie niepodlegaj cej uniewa nieniu   

     umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

Dział 25.  INŻORMACJA O ŻORMALNO CIACH, JAKIź POWINNY ZOSTAĆ DOPźŁNIONź PO WYBORZź 

NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO 

 

1. Zamawiaj cy zawiera umow  w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym ni  5 dni od dnia 

przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, je eli zawiadomienie to zostało przekazane za 

po rednictwem faksu, drog  elektroniczn  albo w terminie nie krótszym ni  10 dni je eli zostało przesłane w inny 

sposób. 

2. Zamawiaj cy mo e zawrzeć umow  w sprawie zamówienia publicznego przed upływem w/w terminu, je eli w 

post powaniu o udzielenie zamówienia została zło ona tylko jedna oferta. 

3. Je eli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla si  od zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy, zamawiaj cy mo e wybrać 
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ofert  najkorzystniejsz  spo ród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba e 

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

4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegaj cych si  o udzielenie zamówienia zamawiaj cy b dzie dał umowy 

reguluj cej współprac  tych wykonawców.  

Umowa reguluj ca współprac  podmiotów, o których mowa wy ej powinna zawierać m.in.Ś 

 okre lenie celu gospodarczego, 

 o wiadczenie podmiotów o przyj ciu odpowiedzialno ci solidarnej, 

 wskazanie podmiotu, któremu powierza si  prowadzenie spraw i reprezentacj   na   zewn trz (pełnomocnika), 

 oznaczenie czasu trwania umowy (wymaga si , aby czas trwania umowy był nie krótszy ni  okres realizacji 

zamówienia oraz okres gwarancji i r kojmi), 

 zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiaj cego. 

Dział   26. WYMAżANIA DOTYCZ Cź WADIUM 

 

Zamawiaj cy nie przewiduje wnoszenia wadium. 

Dział 27.  WYMAżANIA DOTYCZ Cź ZABźZPIźCZźNIA NALź YTźżO WYKONANIA UMOWY 

 

Zamawiaj cy nie przewiduje wnoszenia zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy. 

Dział 28.  AUKCJA ELEKTRONICZNA 

 

 Zamawiaj cy nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 

Dział 29.  ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIźNIA, KTÓRź ZOSTAN  WPROWADZONź DO TRź CI 

ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, WZÓR UMOWY 

 

1. Postanowienia oraz zobowi zania przyj te przez Wykonawc  poprzez zło enie oferty odpowiadaj cej specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia, a tak e wybór tak skonstruowanej oferty przez Zamawiaj cego, stanowi  integraln  

cz ć umowy. 

2. Istotne postanowienia, które zostan  wprowadzone do tre ci zawieranej umowy okre la  zał cznik nr 2 do SIWZ (wzór 

umowy). 

3. Zamawiający przewiduje wprowadzenie zmian w tre ci umowy  w przypadkuŚ 

3.1.     W zakresie zmiany terminu realizacji zamówienia: 

a) zmiany obowi zuj cych przepisów, je eli zgodnie z nimi konieczne b dzie dostosowanie tre ci umowy do  

  aktualnego stanu prawnego; 

b) wyst pienie siły wy szejś 

3.2. Zamawiaj cy przewiduje ponadto pozostałe przypadki uzasadniaj ce dokonanie zmiany w tre ci umowy: 

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

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

Powy sze postanowienia stanowi  katalog zmian, na które Zamawiaj cy mo e wyrazić zgod . Powy sze postanowienia nie 

stanowi  zobowi zania Zamawiaj cego do wyra enia zgody na ich wprowadzenie. 

Dla potrzeb Umowy, ąSiła Wy szaą oznacza zdarzenie, którego wyst pienie jest niezale ne od Stron i któremu  
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nie mog  one zapobiec przy zachowaniu nale ytej staranno ci, a w szczególno ciŚ wojny, stany nadzwyczajne,  

kl ski ywiołowe, zmiany klimatyczne, epidemie, ograniczenia zwi zane z kwarantann , embargo, rewolucje,  

zamieszki i strajki. 

Dział 3Ń.  POUCZźNIź O RODKACH OCHRONY PRAWNźJ PRZYSŁUżUJ CYCH WYKONAWCY W TOKU 

POST POWANIA O UDZIźLźNIź ZAMÓWIźNIA 

W toku post powania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcom, a tak e innym osobom, których interes prawny w 

uzyskaniu zamówienia doznał lub mo e doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiaj cego przepisów ni ej cyt. 

ustawy , przysługuj  rodki ochrony prawnej, przewidziane jej w Dziale VI „ rodki ochrony prawnej”  ustawy z  29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015r.  poz. 2164 z pó n. zm.). 

Dział 3ń.               WYKAZ ZAŁ CZNIKÓW 

 

 Zał cznik Nr 1 do SIWZ – wzór umowy 

 Zał cznik Nr 2 do SIWZ – formularz ofertowy 

 Zał cznik Nr 3 do SIWZ – o wiadczenie z art.22 ust.1 ustawy 

 Zał cznik Nr 4 do SIWZ – o wiadczenie z art.24 ust.1 ustawy 

 Zał cznik Nr 5 i 5a  do SIWZ -  o wiadczenie z art. 25a ust. 1 ustawy 

 Zał cznik Nr 6 do SIWZ – wykaz dostaw 

 Zał cznik Nr 7 do SIWZ – wykaz osób przewidywanych do realizacji zadania 

 Zał cznik Nr 8 do SIWZ- wykaz sprz tu i narz dzi przewidywanych do wykonania zadania 

 Zał cznik nr 9 do SIWZ – jadłospis 

 Zał cznik nr 10 do SIWZ – o wiadczenie z art. 24 ust.1 ustawy. 

 

 

         zatwierdził w dniuŚ …........................... 

 

          

 

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

                                                                                                           (Kierownik Zamawiaj cego) 
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Załącznik Nr 1 do SIWZ 

UMOWA    Nr …………….( projekt)  

 

w dniu ……………..  roku w Oławie pomiędzyŚ 

Powiatem Oławskim, z siedzibą  przy ul. 3 Maja 1  w Oławie ( kod Ś 55-200) o nadanym numerze NIP 912-18-75-363 , 

reprezentowan  na podstawie udzielonego  przez Starost  Powiatu Oławskiego pełnomocnictwa Ś 

Pani  Małgorzat  Mrozińska – Dyrektora Zespołu Placówek Resocjalizacyjno- Socjoterapeutycznych w Oławie ( kod Ś 55-200) 

ul. ks. F .Kutrowskiego 31A  NIP: 912-18-72-809  

zwanym dalej „ Zamawiającym „  

a: 

…………………………………………………………………………..   z siedzibą……………………………  numer NIP 

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

 reprezentowanym  przez …………………………………. 

  zwanym dalej „ Wykonawcą”. 

W wyniku wyboru przez Zamawiaj cego oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  dokonanego w post powaniu o udzielenie zamówienia publicznego na 

wykonanie zadania pod nazw  „Dostawa wyżywienia dla Zespołu Placówek Resocjalizacyjno – Socjoterapeutycznych  w 

Oławie”,  strony zawieraj  umow  o nast puj cej  tre ciŚ 

 

§ 1 

Wykonawca zobowi zuje si  na zasadach okre lonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w niniejszej 

umowie do wiadczenia usług cateringowych  na rzecz Zamawiaj cego w postaci przygotowania i dostarczania posiłków dla 

młodzie y Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych w Oławie, a Zamawiaj cy zobowi zuje si  do zapłacenia 

Wykonawcy umówionej ceny. 

§ 2 

 1. Zamawiaj cy  zleca  Wykonawcy  dostarczanie zimnych i  gor cych  posiłków w  oparciu  o  zalecane  normy  ywienia  

( niadanie,  obiad + kompot + deser  i  kolacja )  według stawki za jeden osobodzień w wysoko ci Ś 

  -  netto ………………… zł  

  -  VAT  ………………... zł 

  -  brutto ……………….. zł 

   w ilo ci  nie wi cej  ni  60 posiłków dziennie.  

2. Ilo ć posiłków  mo e  ulegać  zmniejszeniu,  zale nie  od ilo ci  osób  przebywaj cych  poza placówk  ( przepustki do domu 

rodzinnego, leczenie szpitalne itp.) 

3.Zamawiaj cy zgłasza telefonicznie zapotrzebowanie ilo ciowe na wy ywienie do godziny 10:00 w dniu dostawy. 

4. Zastrzega si  mo liwo ć korekty ilo ci zgłoszonych posiłków do godziny 11Ś00. 

5. Zastrzega si  mo liwo ć braku zapotrzebowania  na  wy ywienie w poszczególne dni  tygodnia  i  okresy wynikaj ce z 

organizacji pracy o rodka (mi dzy innymi Ś  ferie, wakacje, przerwy wi teczne). 

6. Wykonawca dostarcza propozycje jadłospisu dekadowego, urozmaiconego, Zamawiaj cy zastrzega sobie mo liwo ć do 

wnoszenia poprawek  do  przedstawionego  jadłospisu. 

7. Dostarczanie  gor cych posiłków b dzie odbywało si  w nast puj cy sposóbŚ 

    -  niadanie – dowóz  1 x dziennie w godzinach od 6.30 do 6.50 
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    -  obiad ( zupa + drugie danie + kompot + deser) – godzina dowozu mi dzy 12.30 a 13.15 

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

8. Dopuszcza  si  dostarczanie  kolacji wraz z obiadem . 

9. Posiłki dostarczane b d  do siedziby placówki  na I pi tro do wydawalni w  budynku Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-

Socjoterapeutycznych  w Oławie, ul. Kutrowskiego 31A , porcjowane w atestowanych jednorazowych naczyniach wraz z 

jednorazowymi sztućcami. 

10. Wykonawca zobowi zany jest do przygotowywania posiłków o najwy szym standardzie, na bazie produktów najwy szej 

jako ci i bezpieczeństwem zgodnie  z normami HACCP. Posiłki musza spełniać  i wymogi ywienia zalecane przez Instytut 

ywienia. 

11. Posiłki Wykonawca dostarczać b dzie własnym transportem przystosowanym do przewozu ywno ci. 

12. Resztki pokarmowe i opakowania jednorazowe i sztućce  zabiera Wykonawca. 

13.Wykonawca zobowi zuje si  do przechowywania próbek ywieniowych na potrzeby   Sanepidu  według obowi zuj cych 

przepisów w tym zakresie. 

 

§ 2 

1.Wykonawca  zobowi zuje si  w terminie do dnia  5 ka dego miesi ca do wystawiania faktury  VAT  za  miesi c poprzedni, 

obejmuj cy  miesi czny  koszt  realizacji  przedmiotu  umowy w wyszczególnieniem kosztu posiłku i  ilo ci wydanych posiłków. 

2.Do faktury wykonawca doł cza informacj  o wysoko ci wsadu do kotła za poszczególne posiłki  

( niadanie, obiad, kolacja) za poprzedni miesi c. 

3. Wykonawca  na  danie  Zamawiaj cego   przestawia  w ci gu trzech dni   szczegółow  kalkulacj   wsadu do kotła  z 

doł czeniem kserokopii faktur zakupionych  produktów.  

4. Na fakturach VAT  wystawionych przez Wykonawc , dokumentuj cych wiadczona usług  nale y wskazywać n/w dane 

identyfikuj ceŚ   

Nabywca Ś   Powiat Oławski ,ul. 3 Maja 1, 55-200 Oława, NIP Powiatu Oławskiego – 912-18-75-363  

Miejsce przeznaczenia Ś Adresat/ Odbiorca Ś  Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych  

ul. Ks. F. Kutrowskiego 31A,  55-200 Oława , NIP  912-18-72-809  

 

§ 3 

 Zamawiaj cy zobowi zuje si  do regulowania nale no ci wobec Wykonawcy w ci gu   14  dni  od daty otrzymania   faktury na 

rachunek  bankowy Wykonawcy. 

§ 4 

 

1. Zamawiaj cy nie  dopuszcza zmian  ceny umownej przedmiotu zamówienia. 

 

§ 5 

1. Zamawiaj cy  zastrzega  sobie prawo do przeprowadzenia kontroli przez upowa nionego  pracownika Zespołu Placówek 

Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych w Oławie   w  ka dym czasie i miejscu z prawidłowo ci wykonywania usług. 

2. Wykonawca zobowi zuje si  do udzielenia wszystkich wyja nień    i   informacji  dotycz cych  realizowanego zadania w 

formie i terminie okre lonym daniem osoby kontroluj cej. 

§ 6 

Wykonawca  zobowi zany  jest  do zapłaty  kar umownychŚ 

a / w  przypadku  odst pienia od  umowy przez   Zamawiaj cego  z winy    Wykonawcy w wysoko ci 3 000 zł ( trzy tysi ce 

złotych) 
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b/  w przypadku przerwy w wydawaniu posiłków w wysoko ci 500 zł, za ka dy dzień przerwy. 

 

§ 7 

1. Umowa zostanie zawarta na czas oznaczony tj. od 01.01.2017  r. do dnia   31.12.2017  r. 

2. Umowa  mo e zostać rozwi zana przez Zamawiaj cego z zachowaniem  1-miesi cznego okresu wypowiedzenia. 

3. Umowa  mo e  zostać   rozwi zana    przez Zamawiaj cego   w   trybie natychmiastowym   w przypadku stwierdzenia 

nieprawidłowej jej realizacji. 
                                                            

§ 8 

Wszelkie zmiany warunków niniejszej umowy wymagaj  formy pisemnej pod rygorem niewa no ci. 

§ 9 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejsz  umow  maj  zastosowanie obowi zuj ce  przepisy prawa, a w szczególno ci 

przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw. 

2.Wszelkie zmiany tre ci niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważno ci. 

3.Sądem wła ciwym do rozpoznawania wszelkich sporów pomiędzy stronami, wynikłych na podstawie stosowania 

postanowień niniejszej umowy jest sąd wła ciwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

§ 10 

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

Wykonawcy. 

 

Integraln  cz ć umowy stanowi Ś 

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

2. Oferta Wykonawcy (kosztorysy ofertowe) – zał. Nr 1 

 

 

 

 

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

       Zamawiający                                                                                             Wykonawca 
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                                                    Załącznik nr 2 do SIWZ 

FORMULARZ  OFERTOWY  WYKONAWCY 

 

Nazwa wykonawcy 

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

Siedziba wykonawcy 

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

 

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

 

adres e.mailŚ ……………………………………………… 

 

składa ofert  dlaŚ Zespołu Placówek Resocjalizacyjno - Socjoterapeutycznych  w Oławie, ul. Kutrowskiego 3ńa 

 

w post powaniu prowadzonym w trybieŚ przetargu nieograniczonego na realizacj  zadania pod nazw Ś 

Dostawa wyżywienia dla Zespołu Placówek Resocjalizacyjno - Socjoterapeutycznych  

 

1. Cena jednostkowa dziennego wy ywienia jednej osoby 
 
     Netto ………………………. zł  
    ( słownie …………………………………………………………………………) 
     podatek VAT ( …………….%) ……………………………………………….. 
     ( słownie…………………………………………………………………………) 
  
    Brutto ……………………………………zł 
 
   (słownie ………………………………………………………………………….. ) 
 
 

Termin realizacji zamówienia:   do 31.12.2017 roku 

 

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

2. O wiadczamy, e zapoznali my si  z warunkami przyst pienia do przetargu okre lonymi w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia i nie wnosimy do nich zastrze eń oraz uzyskali my niezb dne informacje do przygotowania 

oferty. 

3. O wiadczamy, e uwa amy si  za zwi zanych niniejsz  ofert  przez  30 dni od upływu terminu składania ofert. 

4. O wiadczamy, e zał czony do specyfikacji – projekt umowy został przez nas zaakceptowany i podpisany, 

zobowi zujemy si  w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

zamawiaj cego. 

 

 

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

          (podpisŚ upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy) 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 

 

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

   (Piecz ć Wykonawcy) 

  

  

 O WIADCZźNIź  WYKONAWCY 

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

 (t.j. Dz.U. z 2015  poz.2164  z późn. zm.) 

 

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

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

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

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

 

O wiadczam, że spełniam warunki dotyczące: 

-      kompetencji i uprawnień do prowadzenia okre lonej działalno ci zawodowej, o ile wynika to z odr bnych przepisów 

- zdolno ci technicznej lub zawodowej 

- sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 

Ponadto o wiadczam, eŚ   

 na ka de danie Zamawiaj cego dostarcz  odpowiednie dokumenty potwierdzaj ce prawdziwo ć ka dej z kwestii 

zawartej w powy szym o wiadczeniu, 

 zapoznałem si  ze wszystkimi warunkami zamówienia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia  i akceptuj  je, 

 oferta odpowiada warunkom zamówienia i jest wa na przez okres zwi zania okre lony przez Zamawiaj cego, 

 w przypadku wyboru naszej oferty zobowi zuj  si  do zawarcia umowy w terminie zaproponowanym przez 

Zamawiaj cego, nie pó niej jednak ni  w okresie zwi zania ofert . 

 

 

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

      (Miejscowo ć, data) 

                                                                              ……………............................................................... 
                                                                              (Piecz ć i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Załącznik nr 4 do SIWZ  
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.......................................... 

    (Piecz ć Wykonawcy) 

  

  

 O WIADCZźNIź  WYKONAWCY 

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

 (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz.2164 z późn. zm.) 

 

 

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

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

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

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

 

 

              Przyst puj c do post powania o udzielenie zamówienia publicznego w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy 

o wiadczam, e brak jest podstaw do wykluczenia nas z ww. post powania o udzielenie zamówienia publicznego z powodu 

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

Dz.U. z 2015 r., poz.2164 z pó n. zm.). 

 

 

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

      (Miejscowo ć, data) 

                                                                                                   ……………............................................................... 
                                                                              (Piecz ć i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 

                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 5 do SIWZ 

 

                                                                                                           Zamawiaj cy Ś 

 

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

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

                                                                                               ( pełna nazwa  / adres  
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Wykonawca : 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

………………………………………………. 

pełna nazwa / adres Ś 

reprezentowany przez : 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

Imi  i nazwisko / stanowisko 

 

 

 

O wiadczenie wykonawcy  

Składane na podstawie art. 25 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych  

 

Dotycz cych przesłanek wykluczenia z postepowania 

 

             Na potrzeby post powania o udzielenie zamówienia publicznego  pn. …………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………..( nazwa post powania ) 

prowadzonego przez  ………………………………………………………………………………..o wiadczam, co nast puje Ś 

 

O wiadczenie dotycz ce wykonawcy Ś 

1. O wiadczam , e nie podlegam wykluczeniu z post powania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 

2. O wiadczam, e nie podlegam wykluczeniu z post powania na podstawie art. 24 ust.5 ustawy Pzp. 

 

 

 

…………………………………., dnia  …………………………..r. 

 

 

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

                                                                                                                                                      ( podpis)  

  

 

 

O wiadczam, e zachodz  w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na podstawie  art. ………….. 

Ustawy Pzp ( podać maj c  zastosowanie podstaw  wykluczenia spo ród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14 lub art. 24 ust. 5  

ustawy Pzp). Jednocze nie o wiadczam, e w zwi zku z ww. okoliczno ci , na podstawie art.24 ust.8 ustawy Pzp podj łem 

nast puj ce rodki naprawcze  Ś ……………………………………………………………………………………………………….. 

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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……………………………dnia ……………………..r 

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

                                                                                                                                          ( podpis) 

 

 

 

O wiadczenie dotycz ce podmiotu, na którego zasoby powołuje si  Wykonawca Ś 
 

          O wiadczam, e w stosunku do nast puj cego/ych  podmiotu/ tów, na którego/ych zasoby powołuj  si  w niniejszym 

post powaniu , tj  ………………………………………………………………………………………………………………………… 

( podać pełn  nazw /firmy, adres, a tak e w zale no ci od podmiotu Ś NIP/PźSźL, KRS/CźiDż/  nie zachodz  podstawy wykluczenia 

 z post powania o udzielenie zamówienia . 

 

…………………………….. dnia ……………………………r 

 

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

                                                                                                                                                 ( podpis) 

 

 

 

O wiadczenie dotycz ce podanych informacji : 

 

 O wiadczam, e wszystkie informacje podane w powy szych o wiadczeniach s  aktualne i zgodne z prawd  oraz zostały 

przedstawione z pełn  wiadomo ci  konsekwencji wprowadzenia zamawiaj cego w bł d przy przedstawianiu informacji . 

 

 

…………………………………….dnia …………………………r. 

 

 

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

                                                                                                                                                ( podpis) 
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Załącznik nr 5a do SIWZ 

 

 

                                                                                                           Zamawiaj cy Ś 

 

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

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

                                                                                               ( pełna nazwa  / adres  

 

Wykonawca : 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

………………………………………………. 

pełna nazwa / adres Ś 

reprezentowany przez : 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

Imi  i nazwisko / stanowisko 

 

O wiadczenie wykonawcy 

Składane na podstawie art. 25a ust. ń ustawy z dnia 29 stycznia 2ŃŃ4 r. 

Prawo zamówie  publicznych ( dalej jako Ś ustawa Pzp), 

Dotycz ce spełniania warunków udziału w post powaniu. 

 

Na potrzeby post powania o udzielenie zamówienia publicznego pn ……………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………....................................( nazwa post powania)  

prowadz cego przez ……………………………………………………………………………………………………………… 

o wiadczam, co nast puje Ś 

 

Informacja dotycz ca Wykonawcy Ś 

 

O wiadczam, e spełniam warunki udziału w post powaniu okre lone przez zamawiaj cego ……………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
( wskazać dokument i wła ciw  jednostk  , w której okre lono warunki udziału w post powaniu). 

 

 

………………………………………. dnia ………………… r    

 

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

                                                                                                                                                                 ( podpis) 
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Informacja w zwi zku z poleganiem na zasobach innych podmiotów: 

 

               O wiadczam, e w celu wykazania spełniania udziału w post powaniu, okre lonych przez Zamawiaj cego 

 w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, polegam na zasobach nast puj cego / ych podmiotu/ ów Ś ………… 

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

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

w nast puj cym  zakresie Ś ………………………………………………………………………………………………………. 

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

( wskazać  podmiot i okre lić zakres dla wskazanego podmiotu). 

 

 

………………………………… dnia ………………………..r. 

 

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

                                                                                                                                                   ( podpis) 

 

 

 

O wiadczenie dotycz ce podanych informacji : 

 

 O wiadczam, e wszystkie informacje podane w powy szych o wiadczeniach s  aktualne i zgodne z prawd  oraz zostały 

przedstawione z pełn  wiadomo ci  konsekwencji wprowadzenia zamawiaj cego w bł d przy przedstawianiu informacji .  

 

 

…………………………………….dnia …………………………r. 

 

 

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

                                                                                                                                                ( podpis) 
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         Załącznik nr 6 do SIWZ 

 

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

 (Piecz ć Wykonawcy) 

 

WYKAZ  DOSTAW 

W OKRESIE OSTATNICH  TRZECH LAT  

  

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

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

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

 

Przyst puj c do post powania o zamówienie publiczne, o wiadczam, e  zrealizowałem z nale yt  staranno ci  

nast puj ce DOSTAWY: 

 

 

Opis zamówienia 

(tytuł, zakres) 

 

Całkowita warto ć 

brutto 

(zł) 

 

Termin realizacji 

 

Nazwa odbiorcy  zamówienia 

 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

Na potwierdzenie powy szego zał czam dokumenty potwierdzaj ce wykonanie powy szych dostaw z nale yt  staranno ci , 

wystawionych przez poprzednio zamawiaj cych. 

 

 

 

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

      (Miejscowo ć, data) 

……………............................................................... 
                                                                                        (Piecz ć i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 
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Załącznik Nr 7 do SIWZ 

 

 

…………………………… 

 ( piecz ć Wykonawcy ) 

 

Wykaz osób przewidywanych do realizacji zamówienia 

 

Lp. Imi  i nazwisko Kwalifikacje Zakres 

wykonywanych  

czynno ci 

Do wiadczenie Wykształcenie 

niezb dne do 

wykonania 

zamówienia  

Informacja o 

postawie do 

dysponowania 

tymi osobami 

       

       

       

       

       

       

 

 

 

 

                                                                             …………………………. 

                                                                              ( Data, podpis i piecz ć Wykonawcy) 
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Załącznik Nr 8 do SIWZ  

 

…………………………… 

 ( piecz ć Wykonawcy ) 

 

Wykaz  

sprz tu i narz dzi przewidywanych do realizacji zamówienia  

 

Lp. Nazwa sprz tu Ilo ć Podstawa prawna u ytkowania  

( spełnianie wymogów sanitarnych) 

Informacja o 

podstawie 

u ytkowania ( np. 

własno ć / u yczenie) 

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

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

                                                                              ( Data, podpis i piecz ć Wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dostawa wy ywienia dla  

Zespołu Placówek Resocjalizacyjno – Socjoterapeutycznych w Oławie 

 

Strona 28 z 31 
 

Załącznik Nr 9 do SIWZ  

Jadłospis  
Data  

(nr tygodnia 

 i dzień  

tygodnia)   

 Jadłospis – opis oraz skład 

proponowanych dań  

Gramatura Kaloryczność Ogólna 

kaloryczność 

posiłku 

I tydzień 

poniedziałek 

niadanie     

obiad + deser     

kolacja     

wtorek niadanie     

Obiad + deser     

kolacja     

roda niadanie     

obiad     

kolacja     

czwartek niadanie     

Obiad+ deser     

kolacja     

piątek niadanie     

Obiad +deser     

kolacja     

sobota niadanie     

Obiad +deser     

kolacja     

niedziela niadanie     

Obiad +deser     

kolacja     

II tydzień 

poniedziałek 

niadanie     

Obiad +deser     

kolacja     

wtorek niadanie     

Obiad + deser     

kolacja     

roda niadanie     

Obiad +deser     

kolacja     

czwartek niadanie     

Obiad +deser     

Kolacja 
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piątek niadanie     

Obiad + deser     

kolacja     

sobota niadanie     

Obiad + deser     

kolacja     

niedziela niadanie     

Obiad + deser     

kolacja     

III tydzień 

poniedziałek 

niadanie     

Obiad +deser     

kolacja     

wtorek niadanie     

Obiad +deser     

kolacja     

roda niadanie     

Obiad +deser     

kolacja     

czwartek niadanie     

Obiad +deser     

kolacja     

piątek niadanie     

Obiad +deser     

kolacja     

Sobota  niadanie     

Obiad + deser     

kolacja     

niedziela niadanie     

Obiad +deser     

kolacja     

IV tydzień 

poniedziałek 

niadanie     

Obiad + deser     

kolacja     

wtorek niadanie     

Obiad + deser     

kolacja     

roda niadanie     

obiad     

kolacja     

czwartek niadanie     

Obiad + deser     
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kolacja     

piątek niadanie     

Obiad + deser     

kolacja     

sobota niadanie     

Obiad + deser     

kolacja     

niedziela niadanie     

Obiad + deser     

kolacja     
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Załącznik Nr 10 do SIWZ  

 

 

 

       …………………………………                                                                                    ………………………… data ……………………. 

       (  piecz ć  Wykonawcy   )                 

 

 

O wiadczenie 

 

                              Informuj  , e prowadz  działalno ć gospodarcz  na podstawie za wiadczenia o wpisie do Centralnej   

 

źwidencji Działalno ci żospodarczej  numer ……………….  z dnia ………………………………. i  o wiadczam, e nie   

 

zalegam z  płatno ciami do Urz du Skarbowego  i  Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu prowadzonej przeze  mnie   

 

działalno ci gospodarczej. 

 

Powy sze dane zostały podane z prawd  i wiadoma/y jestem odpowiedzialno ci z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego.  

 

 

 

                                                                                                               

                                                                                                                               …………………………………. 
                                                                                                                                                   (   podpis Wykonawcy ) 
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