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Wykonawca winien zapoznać się z całością niniejszej Specyfikacji istotnych warunków
zamówienia (SIWZ) oraz ponieść wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem
oferty. Niniejszą SIWZ należy wykorzystać wyłącznie w celu sporządzenia oferty.
1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:
Nazwa: MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W WIERZBICY
Adres: 26-680 Wierzbica ul. Sienkiewicza 55
tel./fax: 48/618-31-74
e-mail: mow2@poczta.onet.pl
adres strony internetowej: mowwierzbica.lh.pl lub http://bip.mow-wierzbica.finn.pl/
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 3946 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U.
z 2017 r., poz.1579 z późn. zm.).
2. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla zamówień
o wartości poniżej równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 Pzp.
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest wytwarzanie i dostawa całodziennego wyżywienia dla
wychowanek Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Wierzbicy. Łączna liczba
wychowanek: do 50 osób, aktualnie – 31.
CPV – 55321000-6 – usługi przygotowywania posiłków
CPV – 55520000-1 – usługi dostarczania posiłków
1. Przedmiotem zamówienia jest wytwarzanie i dostawa posiłków dla wychowanek
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Wierzbicy

w liczbie 9600

z tym,

że Zamawiający zastrzega sobie prawo korekty ilości posiłków, w zależności od bieżących
potrzeb, w granicach – 50%; + 50%. Wykonawcy będzie przysługiwało prawo do
wynagrodzenia wyłącznie za faktycznie dostarczone posiłki.
2. Zestaw dzienny przypadający na 1 osobę to: śniadanie, drugie śniadanie, obiad dwudaniowy
(zupa, drugie danie z surówką + sok lub napój lub kompot), podwieczorek (batonik lub owoc)
oraz kolacja.
3. Łączna wartość energetyczna posiłku o którym mowa w punkcie 1 nie może być niższa niż
2500 kcal.
4. Posiłki dostarczane w dniach: od poniedziałku do niedzieli.
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5. Jadłospis układany będzie przez Wykonawcę cyklicznie na okres 30 dni i dostarczany
Zamawiającemu (pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną).
6. Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić ilość posiłków zgodną z zapotrzebowaniem
złożonym na dany dzień przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego do godz. 6:00.
7. Wykonawca gwarantuje, że posiłki będą przygotowywane zgodnie z warunkami określonymi
w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie grup środków
spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu
oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia
zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach.
8. Posiłki Wykonawca dostarczał będzie na własny koszt, w specjalistycznych termosach
gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości i higieny przewożonych
potraw.
9. Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania próbek żywnościowych zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
10. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia usług żywienia
wyłącznie przy użyciu produktów spełniających normy jakości produktów spożywczych,
zgodnie z normami HACCP.
11. Wymagane jest dostarczanie posiłków w miejscu wskazanym przez Zamawiającego
w godzinach:
6:30 – 7:00 – śniadanie + drugie śniadanie
13:00 – 13:30 – obiad + podwieczorek, kolacja
12. Wykonawca zobowiązany jest do zabrania resztek pokonsumpcyjnych.
13. Wykonawca musi dysponować pojazdem posiadającym wymagane dokumenty do przewozu
żywności.
14. Zamawiający wymaga aby usługa została wykonywana przez co najmniej 3 osoby
zatrudnione w oparciu o umowę o pracę zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. –Kodeks Pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm. ) w tym:
- kucharz codzienne przygotowywanie posiłków,
- dietetyk – sprawdzanie i wydawanie posiłków codziennie,
- kierowca dostarczanie posiłków.
Zamawiający, celem zweryfikowania i kontroli spełniania przez Wykonawcę w/w
wymagań wymaga przedłożenia w dniu podpisania umowy, umów o pracę tych osób.
15. Zamawiający zastrzega, iż w okresie przerw świątecznych, wakacyjnych liczba posiłków
może być zdecydowanie niższa.
16. Ceny zaoferowane przez Wykonawcę nie ulegną podwyższeniu przez cały okres
obowiązywania umowy.

3

Wytwarzanie i dostawa posiłków dla wychowanek Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Wierzbicy

4. Termin wykonania zamówienia:
1. Termin realizacji zamówienia ustalony jest na okres od dnia 01.02.2018 r. do dnia
31.01.2019 r.
5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu spełnienia tych warunków:
1. O udzielenie zamówienia na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, mogą ubiegać się
Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów.

Zamawiający nie stawia żadnych wymagań w tym zakresie.
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną, którą utrzyma w trakcie
realizacji zamówienia, na kwotę nie mniejszą, niż 20 000,00 zł.
c) zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże,
że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie
wykonał/wykonuje usługi cateringowe całodziennego wyżywienia – świadczone
sukcesywnie przez okres nie krótszy, niż 12 miesięcy na rzecz przynajmniej jednego
podmiotu i o wartości rocznej nie mniejszej niż 140.000,00 zł brutto dla jednego
podmiotu. Wykonane/wykonywane usługi cateringowe muszą obejmować transport
samochodem, dostępnym Wykonawcy w celu transportu posiłków i wykonania
zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarno-epidemiologicznymi.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże,
że dysponuje odpowiednią kadrą w celu należytego wykonania usługi.
2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych
Wykonawcy w inne przedsięwzięcie gospodarcze może mieć negatywny wpływ na
realizację zamówienia.
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3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie na zasadach określonych w art. 23
Pzp Wykonawcy muszą łącznie spełniać warunki uczestnictwa, o których mowa w pkt
5.1.2.
4. Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części,
może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi
udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
6. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na
wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada,
czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24
ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa
podmiotów udostępniających zasoby lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy
wykluczenia, Zamawiający żądać będzie, aby Wykonawca w terminie określonym przez
Zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, bądź
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli
wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną,
o których mowa w pkt. 5.5
8. Zamawiający informuje, że wykluczy na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych:
1) Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału postępowaniu lub nie
wykazał braku podstaw wykluczenia;
2) Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art.
250a, art. 258 lub art. 270 – 309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny
(Dz.U. z 2016, poz. 1137, z późn. zm.) lub art. 46 lub 48 ustawy z dnia 25 czerwca
2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r., poz. 176, 1170 i 1171 oraz z 2017 r. poz. 60

i 1051),
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia
6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny;
c) skarbowe;
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d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2012r, poz. 769);
e) Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub
nadzorczego,

wspólnika

spółki

w

spółce

jawnej

lub

partnerskiej

albo

komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo- akcyjnej lub
prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 8.2;
f) Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną
decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczenie podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca dokonał płatności
należytych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie
spłaty tych należności;
g) Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa
wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega
wykluczeniu,

spełnia

warunki

udziału

w

postępowaniu

lub

obiektywne

i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te
informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
h) Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił
informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na
decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie
zamówienia;
i) Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował płynąć na czynności
Zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę
w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
j) Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie
zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie
umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał
udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym
zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez
wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu;
k) Wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu
zakłócenie

konkurencji

między wykonawcami

postępowaniu

o

udzielenie

zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą środków
dowodowych;
l) Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz
ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października
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2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod
groźbą kary (Dz.U. z 2016 r., poz. 1541 oraz z 2017 r. poz. 724 i 933);
m) Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz
ubiegania się o zamówienia publiczne;
n) Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2017 r.,
poz. 229,1089,1132), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między
nimi powiązania nie prowadza do zakłócenia konkurencji w postępowaniu
o udzielenie zamówienia.
9. Wykluczenie Wykonawcy następuje:
1) w przypadkach, o których mowa w pkt 8.2 a-c i pkt 8.2e, gdy osoba, o której mowa
w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w 8.2.a-c, jeżeli nie
upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie
jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres
wykluczenia;
2) w przypadkach, o których mowa:
a) w pkt 8.2 d i pkt 8.2e, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach została skazana
za przestępstwo wymienione w ust.1 pkt 8.1.d;
b) w 8,2.f, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiedniego uprawomocnienia się
wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym
wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja
potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna.
3) w przypadkach o których mowa w pkt 8.2. i, k, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia
zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;
4) w przypadku, o którym mowa w pkt 8.2.l, jeżeli nie upłynął okres, na jaki został
prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienie publiczne;
5) w przypadku , o którym mowa w pkt 8.2.m, jeżeli nie upłynął okres obowiązywania
zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne.
10. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie 8.2.a,b oraz d-g, może przedstawić
dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego
rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem
lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub
naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę
z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych
i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom skarbowym
lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje
się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym
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wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony
w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
11. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę
i

szczególne

okoliczności

czynu

Wykonawcy,

uzna

za

wystarczające

dowody

przedstawione na podstawie pkt 10.
12. W przypadkach, o których mowa w pkt8.2.j, przed wykluczeniem wykonawcy,
zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział
w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji.
Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji.
6. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5.
1. Dodatkowo Zamawiający wykluczy Wykonawcę:
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie
postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidację jago majątku lub sąd zarządził likwidacje tego majątku w trybie art. 332 ust.
1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2016 r. poz. 1574
z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po
ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu,
jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku
upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego w majątku trybie art. 366 ust. 1
ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 2171 z późn.
zm);
2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego
uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub
rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co
zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
3) jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w ust 1 pkt 14 Pzp, uprawnione do
reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4
z:
a)

zamawiającym;

b) osobami uprawnionymi do reprezentowania Zamawiającego;
c)

członkami komisji przetargowej;

d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a, chyba, że jest
możliwe zapewnienie bezstronności po stronie Zamawiającego w inny sposób niż
przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
4) który z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał
w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę
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koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, co doprowadziło
do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;
5) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko
prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie
wymierzono kare aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3 000,00
złotych;
6) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika
spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za
wykroczenie, o którym mowa w pkt5;
7) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków
wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów
o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją kare pieniężną nie niższą niż
3 000,00 złotych;
8) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za
pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w
ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywami lub
zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

7. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert
oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr l A oraz 1B do SIWZ. Informacje
zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje
się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje
o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 7.1.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie,
o którym mowa w punkcie 7.1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się
o

zamówienie.

Dokumenty

te

potwierdzają

spełnianie

warunków

udziału

w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy
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z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia.
4. Do oferty wykonawca załącza zobowiązanie podmiotu trzeciego albo inny dokument,
służący wykazaniu udostępnienia wykonawcy potencjału przez podmiot trzeci
w zakresie określonym wart. 22a ust. 1 ustawy Pzp.
5. Pełnomocnictwo do podpisania oferty jeżeli upoważnienie do jej podpisania nie wynika
z dokumentów rejestrowych.
6. Przed udzieleniem zamówienia Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie
aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa wart. 25 ust. 1 tj. określonych w punkcie 7.9 SIWZ.
7. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji,
o której mowa w art. 86 ust. 5 (tj. o kwocie jaką zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia, firmy oraz adresów wykonawców którzy złożyli oferty w terminie, cenie,
terminie wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunkach płatności zawartych w
ofertach), przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa wart. 24 ust. 1 pkt 23.
(załącznik nr 5). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić
dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu o udzielenie zamówienia.
8. Przed udzieleniem zamówienia Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta
została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni,
terminie

aktualnych

na

dzień

złożenia

oświadczeń

lub

dokumentów

potwierdzających okoliczności, o których mowa wart. 25 ust. 1 tj.
8.1) Potwierdzających spełnianie warunków uczestnictwa
- odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia,
- dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 20 000 zł,
- wykazu wykonanych/wykonywanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na
rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały
wykonane lub są wykonywane należycie . Dowodami., o których mowa są referencje,
a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w
stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy (wzór –załącznik nr 8 do
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SIWZ)- ilość wykonywanych usług podlega ocenie na podstawie przyjętego kryterium
oceny ofert.
8.2) Potwierdzających spełnianie wymagań Zamawiającego:
- Oświadczenie o spełnianiu wymagań umożliwiających realizację w całości przedmiotu
zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarno-epidemiologicznymi,
w

szczególności

o

spełnieniu

wymagań

prowadzenia

kuchni

cateringowej

(z uwzględnieniem transportu) zgodnie ze standardami HACCP, GHP, GMP
w odniesieniu do: pomieszczeń kuchni, środków transportu wraz ze zobowiązaniem
Wykonawcy, że stosowny dokument (np. opinia/decyzja/zezwolenie właściwego
Państwowego Inspektora Sanitarnego) zostanie dostarczony Zamawiającemu w dniu
rozpoczęcia realizacji umowy.
- Oświadczenie Wykonawcy, że jest uprawniony do transportu i utylizacji odpadów
pokonsumpcyjnych lub, że zobowiązuje się najpóźniej w dniu rozpoczęcia realizacji
przedmiotu zamówienia do zawarcia Umowy o odbiór odpadów pokonsumpcyjnych
z firmą uprawnioną do utylizacji takich odpadów. Zamawiający ma prawo wglądu
w trakcie realizacji zamówienia do w/w dokumentów.
W przypadku niezłożenia oświadczeń i dokumentów dotyczących warunków udziału
w postępowaniu , jak i w/w oświadczeń dotyczących wykonywanych usług
Zamawiający wezwie Wykonawcę do uzupełnienia braków w ofercie w terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego. Jeżeli Wykonawca po upływie wyznaczonego
terminu nie złoży w/w oświadczeń lub dokumentów jego oferta zostanie odrzucona.
8.3) Potwierdzających brak podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu:
1) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu
lub ostatecznej decyzji, administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania
takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego
porozumienia w sprawie spłat tych należności; (wzór do wykorzystania stanowi
załącznik do SIWZ);
2) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; (wzór do
wykorzystania stanowi załącznik do SIWZ);
3) oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego
za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym
przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy; (wzór do
wykorzystania stanowi załącznik do SIWZ);
4) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji
administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy,
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prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie
określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy; (wzór do
wykorzystania stanowi załącznik do SIWZ);
5) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,
o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz. U. z 2016 r. poz. 716); (wzór do wykorzystania stanowi załącznik do SIWZ);
6) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje
potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu. (wzór do wykorzystania stanowi załącznik do SIWZ).

8. INFORMACJE

O

SPOSOBIE

POROZUMIEWANIA

SIĘ

ZAMAWIAJĄCEGO

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW
1. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami ze strony Zamawiającego jest
Magdalena Orczykowska - Dyrektor, tel. 48/618-31-74, e-mail: mow2@poczta.onet.pl.
2. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres:
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Wierzbicy, ul. Sienkiewicza 55, 26-680 Wierzbica.
3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę
drogą elektroniczną winny być kierowane na adres: mow2@poczta.onet.pl, a faksem na nr
48/618-31-74 wewn. 24.
4. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz
Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem
oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale 7 SIWZ
(również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania o którym mowa wart. 26 ust. 3
ustawy PZP) dla których wymagana jest wyłącznie forma pisemna.
5. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą
faksu lub w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego
potwierdzenia faktu ich otrzymania.
6. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę,
Zamawiający będzie uważał, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub
adres e-mail podany przez Wykonawcę zostało doręczone w sposób umożliwiający
zapoznanie się Wykonawcy z jego treścią.
7. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie,
jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem,
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że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do
zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego
terminu składania ofert.
8. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku,
o którym mowa w pkt. 6, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić
wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
9. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,
o którym mowa w pkt. 6.
10. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym
przekazał siwz bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na
stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.
11. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wykonawców.
12. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę udostępnia się na stronie internetowej.
13. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
14. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę,
Zamawiający będzie uważał, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub
adres e-mail podany przez Wykonawcę zostało doręczone w sposób umożliwiający
zapoznanie się Wykonawcy z jego treścią.
15. Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego o wszelkiej zmianie
adresu, numeru faksu, adresu poczty elektronicznej podanego w ofercie.

9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
10. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Termin, w którym Wykonawca będzie związany złożoną ofertą wynosi 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

11. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Oferta musi być napisana w języku polskim, powinna być sporządzona czytelnie za
pomocą maszyny do pisania, komputera lub ręcznie, w sposób uniemożliwiający łatwe
usunięcie zapisów, oraz podpisana przez osobę upoważnioną.
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2. W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika do oferty należy dołączyć stosowne
pełnomocnictwo dla takiego pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być załączone
w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej.
3. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem złożeniem oferty,
z zastrzeżeniem przypadków wynikających z ustawy PZP.
4. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie
przez osobę podpisującą ofertę.
5. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej
oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu
zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być
złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio
oznakowanej napisem "ZMIANA". Koperty oznaczone "ZMIANA" zostaną otwarte przy
otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności
procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.
6. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę poprzez
złożenie pisemnego powiadomienia według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian
i poprawek z napisem na kopercie "WYCOFANIE". Koperty oznakowane w ten sposób
będą otwierane w pierwszej kolejności, a koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.
7. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie
spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN,
Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia
wszczęcia postępowania.
8. Wykonawcy przedstawiają ofertę zgodnie ze wszystkimi wymaganiami określonymi
w SIWZ. Oferta nie spełniająca wymagań określonych w siwz zostanie odrzucona,
z zastrzeżeniem wyjątków określonych wart. 87 ust. 2.
9. Wszelkie załączniki do SIWZ powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę ściśle
wg warunków i postanowień specyfikacji. Jeżeli jakaś cześć dokumentów nie będzie dotyczyła
Wykonawcy powinien na niej umieścić adnotację „nie dotyczy” Wykonawca nie może
dokonywać żadnych merytorycznych zmian w załącznikach i dostosowywać do własnych
potrzeb.
10. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski.
11. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
12. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
13. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami,
a cała oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona
(np. zbindowana, zszyta uniemożliwiając jej samoistną dekompletację).
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14. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować
w następujący sposób:
- Adres Zamawiającego
- Oferta - przetarg nie ograniczony na: „Wytwarzanie i dostawa posiłków dla
wychowanek Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Wierzbicy.”
nie otwierać przed 19.01.2018 r.
- Adres Wykonawcy
15. Tajemnica przedsiębiorstwa
a) Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż
w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa;
b) Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa wart. 86 ust. 4. Przepis stosuje
się odpowiednio do konkursu;
c) Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były
przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem
"tajemnica przedsiębiorstwa", lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych
elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje wykonawca uznaje
za tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że podlegają one ujawnieniu bez
zastrzeżeń.
16. Wykonawca zobowiązany jest podać na formularzu oferty załącznik nr 1 do SIWZ łączną
cenę oferty z uwzględnieniem ceny netto, stawki podatku VAT oraz ceny brutto.

12. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego do dnia 19.01.2018 r. do godz. 11.00
w sekretariacie.
2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 19.01.2018 r. o godz.. 11.15 w siedzibie Zamawiającego.
3. Otwarcie ofert jest jawne.
5. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także
informacje dotyczące ceny poszczególnych ofert.
6. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej
informacje dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) cen zawartych w ofertach.
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7. Ofertę wniesioną po terminie zwraca się po upływie terminu przewidzianego na
wniesienie odwołania. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o złożeniu oferty
po terminie.
13. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Wykonawca zobowiązany jest podać na formularzu oferty (załącznik nr 1 do SIWZ)
łączną cenę za wykonanie całego przedmiotu zamówienia.
2. Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, w wartości netto i brutto,
z wyodrębnieniem należnej stawki podatku VAT. Cena może być tylko jedna.
3. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie
koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi
przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, w tym również wszelkie koszty
towarzyszące wykonaniu przedmiotu zamówienia (umowy).
4. Cena musi być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zgodnie
z matematycznymi zasadami zaokrągleń) łącznie z należnym podatkiem od towarów
i usług (VAT).
5. Podatek od towarów i usług (VAT) należy uwzględnić w cenie ofertowej w wysokości
obowiązującej na dzień składania ofert.
6. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy, zgodnie
z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.
7. Zgodnie z art. 87 ust. 2 PZP Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki
pisarskie, omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, oraz inne omyłki polegające na
niezgodności oferty z SIWZ. Poprawiając omyłki rachunkowe, Zamawiający będzie
uwzględniał

konsekwencje

rachunkowe

dokonanych

poprawek,

niezwłocznie

zawiadamiając o tym którego oferta została poprawiona.
8. Cenę należy podać zgodnie z wymaganiami określonymi w formularzu ofertowym.

14. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU
OCENY OFERT
1. Zamawiający nie będzie oceniał ofert odrzuconych.
2. Oferty podlegają ocenie z zastosowaniem niżej opisanych kryteriów ocen:
Kryterium

Waga kryterium w %

Cena

60 % (60 pkt)

Wiedza i doświadczenie

20% (20 pkt)

Urozmaicenie jadłospisu dekadowego

10% (10 pkt)

Odległość – maksymalnie

10 % (10 pkt)
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Ocena punktowa w zakresie powyższych kryteriów zostanie dokonana zgodnie z formułą:
1% = 1 pkt
1) Za kryterium „Cena” - R1
Oferta podlegająca ocenie otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość
punktów wynikającą z działania:
C min
Wartość punktowa = R 1 ----------- x 60% x 100
Co
gdzie : R 1 – ranga w ocenie
C min – cena najniższa oferowana
Co – cena oferty badanej
Maksymalną liczbę punktów tj. 60 otrzyma oferta z najniższą ceną, pozostałe oferty
otrzymają

odpowiednio

niższą

liczbę

punktów

obliczoną

zgodnie

z powyższym wzorem.
2) Kryterium - Wiedza i doświadczenie - R2
Zamawiający dokona oceny na podstawie informacji podanych przez samego
wykonawcę w wykazie wykonanych usług (zał. Nr 8 do SIWZ). Ocenie podlega ilość
usług spełniających warunki określone w Rozdz. 5 ust.1 pkt.2 lit.c niniejszej SIWZ.
Usługa nie spełniająca jakiegokolwiek z warunków określonych w Rozdz. 5 ust.1 pkt.2
lit.c nie zostanie zakwalifikowana do oceny ofert.
Punkty R2 zostaną przyznane bez dalszego przeliczania w następujący sposób:
3 wykazane usługi: 20,00 pkt
2 wykazane usługi : 10,00 pkt
1 wykazana usługa:0 pkt
3) Kryterium - Urozmaicenie jadłospisu dekadowego - R3
Ocena będzie dokonana przez członków komisji przetargowej w oparciu o analizę
załączonego do oferty przykładowego jadłospisu dekadowego. Każdy z członków
komisji może przyznać maksymalnie 10 punktów. Następnie łączna sumę
punktów przyznanych przez wszystkich członków komisji będzie liczona wg
wzoru:
J min
Wartość punktowa = R3 ----------- x 10% x 100
J max
gdzie : R3 – ranga w ocenie
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J min – łączna ilość punktów przyznana za to kryterium przez członków komisji
przetargowej dla badanej oferty
J max – najwyższa łączna ilość punktów przyznana za to kryterium przez członków
komisji przetargowej
Ocena ofert będzie dokonana wg następującej zasady - im wyższa łączna ilość
punktów

przyznanych

przez

członków

komisji

przetargowej tym

wyższa

ilość punktów w skali 10 punktowej, pozostałe proporcjonalnie mniej.
4) Kryterium - Odległość od miejsca wytworzenia posiłków do Młodzieżowego
Ośrodka Wychowawczego w Wierzbicy - R4
Wartość punktowa kryterium „Odległość podana przez Wykonawcę” - R4 zostanie
przyznana wg następujących zasad:
Odległość do 20 km

– 10 pkt

Odległość powyżej 20 km a poniżej 40 km

– 5 pkt

Odległość 40 km i więcej

– 0 pkt

5) Ocena punktowa ofert - P
Ocena punktowa oferty będzie wynikać z sumowania ilości punktów, jakie otrzyma ta
oferta za poszczególne kryteria:
P= R1 +R2 +R3+ R4
Oferta która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert
określonych powyżej zostanie uznana za najkorzystniejszą. Jeżeli nie będzie można
dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert
otrzyma taką samą punktację, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę
z najniższą ceną.
Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,
zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek
od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
Wykonawca składając ofertę , informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie
prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę
(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do
jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
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15. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE OFERT W CELU ZAWARCIA UMOWY
1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie
krótszym niż 5 dni od dnia przesłania elektronicznie zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty.
2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem
terminu, o którym mowa w ust.1, jeżeli w postepowaniu o udzielenie zamówienia
złożono tylko jedną ofertę.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą
spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.
4. Zamawiający może na każdym etapie unieważnić postępowanie bez podawania
przyczyny.
5. O miejscu i terminie podpisania umowy wykonawca zostanie poinformowany w piśmie
zawiadamiającym o wyborze ofert. W wyznaczonym terminie wykonawca powinien
przybyć w celu podpisania umowy.

16. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

17. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO
TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Wszelkie istotne dla stron postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik do
SIWZ stanowiąc jej integralną część.
2. Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku
wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności w niej wymienionych z uwzględnieniem
podanych we wzorze umowy warunków ich wprowadzenia.

18. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCY
W TOKU POSTĘPOWANIA O ZMÓWIENIE PUBLICZNE
Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy zawarte są w dziale VI ustawy Prawo
zamówień publicznych.
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Wykonawca może poinformować Zamawiającego o niezgodnej czynności podjętej przez
Zamawiającego lub o zaniechaniu czynności do której Zamawiający był zobowiązany.

19. OFERTY CZĘŚCIOWE

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

21. OFERTY WARIANTOWE

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

22. INFORMACJE O WALUTACH OBCYCH

Zamawiający nie dopuszcza możliwości prowadzenia rozliczeń w innych walutach niż PLN.

23. AUKCJI ELEKTRONICZA

Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji
elektronicznej.

24. WYMAGANIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 4

1. Zamawiający nie precyzuje wymagań, o których mowa wart. 29 ust. 4 PZP.

25. KATALOGI ELEKTRONICZNE

Zamawiający nie wprowadza wymogu ani możliwości złożenia ofert w postaci katalogów
elektronicznych.

26. ODWRÓCONA ZASADA OCENY OFERT

1. Zamawiający informuje, że stosownie do dyspozycji art. 24aa) ustawy Prawo zamówień
publicznych najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego
oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu.
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2. Jeżeli wykonawca, o którym mowa w pkt. 26.1 uchyla się od zawarcia umowy lub nie
wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający zbada czy
nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca,
który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

27. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ

Załącznik nr 1 - formularz oferty
Załączniki nr 1 A i 1B - oświadczenia Wykonawcy
Załącznik nr 2 - opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 3- zobowiązanie do udostępnienia zasobów
Załącznik nr 4 - proponowany przykładowy jadłospis dekadowy
Załącznik nr 5 - wzór umowy
Załącznik nr 6 - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy
kapitałowej
Załącznik nr 7 - oświadczenie w sprawie braku podstaw wykluczenia określonych w art. 24
ust. 1 pkt 15 i 22 PZP oraz wart. 24 ust. 5 pkt 5-7 PZP
Załącznik nr 8 - wykaz usług wykonanych/wykonywanych przez Wykonawcę
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Załącznik nr 1 do SIWZ

…………………………………………
pieczęć adresowa lub nazwa

Zamawiający
Młodzieżowy Ośrodek

Wykonawcy / Wykonawców

Wychowawczy w Wierzbicy
ul. Sienkiewicza 55
26-680 Wierzbica

FORMULARZ OFERTY
Nazwa Wykonawcy ……………………………………………………………………………………………………………
adres …………………………………………………………………………………………………………………………………
telefon ………………………………………………
fax

………………………………………………

e-mail ………………………………………………..
NIP

………………………………………………

REGON………………………………………………
Dane osoby upoważnionej do kontaktów w sprawie oferty:
Imię i nazwisko ............................................................................................................................................................
telefon ………………………………………………
e-mail ………………………………………………
Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.
"Wytwarzanie i dostawa posiłków dla wychowanek Młodzieżowego Ośrodka

Wychowawczego w Wierzbicy”
ja/my, niżej podpisany/podpisani,
SKŁADAM/Y OFERTĘ na wykonanie przedmiotu Zamówienia zgodnie z przekazaną
dokumentacją.

OFERTA
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę:

a) CENA OFERTY (cena netto 1 osobodnia żywienia x 9 600 posiłków):
………………… zł netto, słownie: ……………………………………………………………………………………
………………… zł brutto, słownie: …………………………………………………………………………………
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w tym podatek VAT ......................... zł,
słownie: ..........................................................................
stawka podatku VAT: ....... %

b) cena 1 osobodnia żywienia (zawiera wszystkie koszty wymienione w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia):
......................... zł brutto, słownie: .....................................................................
Cena produktów potrzebnych do wyprodukowania jednego zestawu dziennego posiłku
(wsad do kotła) ………… zł brutto, słownie ………………………………………………

c) ODLEGŁOŚĆ PODANA PRZEZ WYKONAWCĘ w km ……………………..
Miejsce wykonywania posiłków (kuchnia wykonawcy): …………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Odległość

od

miejsca

wytwarzania

posiłków

do

Młodzieżowego

Ośrodka

Wychowawczego w Wierzbicy.
Oświadczam/y, że
a) podane ceny uwzględniają wszystkie elementy cenotwórcze dotyczące realizacji
zamówienia.
b) zamówienie zostanie zrealizowane w terminach określonych w SIWZ oraz we wzorze
umowy;
c) w cenie mojej/naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania
zamówienia określone w siwz;
d) całość

zamówienia

zostanie

zrealizowana

w

terminie

określonym

przez

Zamawiającego;
e) oświadczam, że deklaruję 30 dniowy termin płatności;
f) zapoznałem/liśmy się z SIWZ, załącznikami do SIWZ (w tym z wzorem umowy) oraz z
wyjaśnieniami do SIWZ i jej modyfikacjami (jeżeli takie miały miejsce),
nie wnoszę/imy w stosunku do nich żadnych uwag i uznaję/emy się za
związanego/ych określonymi w nich zasadami;
g) uważam/y się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni, licząc od dnia otwarcia
ofert (włącznie z tym dniem);
h) oświadczamy, że dysponujemy 1 kuchnią ogólną w celu wykonania zamówienia
zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarno- epidemiologicznymi;
i) oświadczamy, że dysponujemy co najmniej jednym samochodem dostawczym, w
celu transportu posiłków i wykonania zamówienia zgodnie z obowiązującymi
przepisami sanitarno-epidemiologicznymi;
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j) oświadczamy, że spełniamy wymagania umożliwiające realizację w całości
przedmiotu

zamówienia

zgodnie

z

obowiązującymi

przepisami

sanitarno-

epidemiologicznymi, w szczególności spełniamy wymagania prowadzenia kuchni
cateringowej (z uwzględnieniem transportu) zgodnie ze standardami HACCP, GHP
i GMP w odniesieniu do: pomieszczeń kuchni, środków transportu;
Zobowiązujemy się, że stosowny dokument (np. opinia/decyzja/zezwolenie
właściwego

Państwowego

Inspektora

Sanitarnego)

zostanie

dostarczony

Zamawiającemu w dniu rozpoczęcia realizacji umowy.
1. Zobowiązuję/emy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.
2. Część zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
3. OFERTĘ niniejszą składam/y na .......... kolejno ponumerowanych stronach.
4. Wszelką krespondencję w sprawie niniejszego Postępowania należy kierować na adres:
..........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
Deklaruję/emy, że w przypadku otrzymania pisma od Zamawiającego faksem lub
drogą elektroniczną niezwłocznie potwierdzę/imy fakt jego otrzymania.

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

…..............…..………………………………
(podpis czytelny albo nieczytelny
z pieczątką imienną)
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Załącznik nr 1 A do SIWZ
Zamawiający:
Młodzieżowy Ośrodek
Wychowawczy w Wierzbicy
ul. Sienkiewicza 55
26-680 Wierzbica
Wykonawca:
………………………………..……………………………....
…………………………………………………………...……
………………………………...……………………………...
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

Oświadczenie Wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Wytwarzanie

i dostawa posiłków dla wychowanek Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
w Wierzbicy” prowadzonego przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Wierzbicy
oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1.
2.

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1
pkt 12-23 ustawy Pzp.
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 5
ustawy Pzp.

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

…..............…..………………………………
(podpis czytelny albo nieczytelny
z pieczątką imienną)

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

…..............…..………………………………
(podpis czytelny albo nieczytelny
z pieczątką imienną)
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ
WYKONAWCA:
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby
powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ………………………………………………….……………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
……………………….……. dnia ……….…….……. r.
(miejscowość)

…..............…..………………………………
(podpis czytelny albo nieczytelny
z pieczątką imienną)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA
KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych
podwykonawcą/ami:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),
nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
……………………….……. dnia ……….…….……. r.
(miejscowość)

…..............…..………………………………
(podpis czytelny albo nieczytelny
z pieczątką imienną)

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

…..............…..………………………………
(podpis czytelny albo nieczytelny
z pieczątką imienną)
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Załącznik nr 1 B do SIWZ
Zamawiający:
Młodzieżowy Ośrodek
Wychowawczy w Wierzbicy
ul. Sienkiewicza 55
26-680 Wierzbica
Wykonawca:
………………………………..……………………………....
…………………………………………………………...……
………………………………...……………………………...
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Wytwarzanie

i dostawa posiłków dla wychowanek Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
w Wierzbicy” prowadzonego przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Wierzbicy
oświadczam, co następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego
w rozdziale V punkcie 1 podpunkt 2.
……………………….……. dnia ……….…….……. r.
(miejscowość)

…..............…..………………………………
(podpis czytelny albo nieczytelny
z pieczątką imienną)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,
określonych przez Zamawiającego w ……………………………………………………………………………………
(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki
udziału w postępowaniu), polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:
………………………………………………………………………..…………………………………………………………………
…………………………………………….………….…………………………………….., w następującym zakresie:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).
……………………….……. dnia ……….…….……. r.
(miejscowość)

…..............…..………………………………
(podpis czytelny albo nieczytelny
z pieczątką imienną)
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji
wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

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

…..............…..………………………………
(podpis czytelny albo nieczytelny
z pieczątką imienną)
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Załącznik nr 2 do SIWZ
Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest wytwarzanie i dostawa całodziennego wyżywienia dla
wychowanek Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Wierzbicy. Łączna liczba
wychowanek: do 50 osób, aktualnie – 31.
CPV – 55321000-6 – usługi przygotowywania posiłków
CPV – 55520000-1 – usługi dostarczania posiłków
2. Przedmiotem zamówienia jest wytwarzanie i dostawa posiłków dla wychowanek
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Wierzbicy w liczbie 9600 z tym,
że Zamawiający zastrzega sobie prawo korekty ilości posiłków, w zależności od
bieżących potrzeb, w granicach – 50%; + 50%. Wykonawcy będzie przysługiwało prawo
do wynagrodzenia wyłącznie za faktycznie dostarczone posiłki.
3. Zestaw dzienny przypadający na 1 osobę to: śniadanie, drugie śniadanie, obiad
dwudaniowy (zupa, drugie danie z surówką + sok lub napój lub kompot), podwieczorek
(batonik lub owoc) oraz kolacja.
4. Łączna wartość energetyczna posiłku o którym mowa w punkcie 1 nie może być niższa
niż 2500 kcal.
5. Posiłki dostarczane w dniach: od poniedziałku do niedzieli.
6. Jadłospis układany będzie przez Wykonawcę cyklicznie na okres 30 dni i dostarczany
Zamawiającemu (pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną).
7. Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić ilość posiłków zgodną z zapotrzebowaniem
złożonym na dany dzień przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego do godz.
6:00.
8. Wykonawca gwarantuje, że posiłki będą przygotowywane zgodnie z warunkami
określonymi w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia
oraz w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie grup
środków

spożywczych

przeznaczonych

do

sprzedaży

dzieciom

i

młodzieży

w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze
stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach.
9. Posiłki Wykonawca dostarczał będzie na własny koszt, w specjalistycznych termosach
gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości i higieny
przewożonych potraw.
10. Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania próbek żywnościowych zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
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11. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia usług żywienia
wyłącznie przy użyciu produktów spełniających normy jakości produktów spożywczych,
zgodnie z normami HACCP.
12. Wymagane jest dostarczanie posiłków w miejscu wskazanym przez Zamawiającego
w godzinach:
6:30 – 7:00 – śniadanie + drugie śniadanie
13:00 – 13:30 – obiad + podwieczorek, kolacja
13. Wykonawca zobowiązany jest do zabrania resztek pokonsumpcyjnych.
14. Wykonawca musi dysponować pojazdem posiadającym wymagane dokumenty do
przewozu żywności.
15. Zamawiający wymaga aby usługa została wykonywana przez co najmniej 3 osoby
zatrudnione w oparciu o umowę o pracę zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. –Kodeks Pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.) w tym:
- kucharz codzienne przygotowywanie posiłków,
- dietetyk – sprawdzanie i wydawanie posiłków codziennie,
- kierowca dostarczanie posiłków.
16. Zamawiający, celem zweryfikowania i kontroli spełniania przez Wykonawcę w/w
wymagań wymaga przedłożenia w dniu podpisania umowy, umów o pracę tych osób.
17. Zamawiający zastrzega, iż w okresie przerw świątecznych, wakacyjnych liczba posiłków
może być zdecydowanie niższa.
18. Ceny zaoferowane przez Wykonawcę nie ulegną podwyższeniu przez cały okres
obowiązywania umowy.
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Załącznik nr 3 do SIWZ
ZOBOWIĄZANIE
DO UDOSTĘPNIENIA ZASOBÓW
………………………………..……………………………....
…………………………………………………………...……
………………………………...……………………………...
(Nazwa i adres Wykonawcy)

……………………….……. dnia ……….…….……. r.
ZOBOWIĄZANIE O ODDANIU WYKONAWCY
DO DYSPOZYCJI NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW NA POTRZEBY WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Działając w imieniu ………………………………………………………………………………….……………….…………
z siedzibą w ………………………………………………………………………………………………………….…………
oświadczam/y, co następuje:
ww. podmiot trzeci zobowiązuje się, na zasadzie art. 22a ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579 z późn. zm.) udostępnić Wykonawcy tj.
........................................................…………...................... z siedzibą w .......................................................................,
przystępującemu do postępowania w sprawie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego pn. "Wytwarzanie i dostawa posiłków dla wychowanek Młodzieżowego
Ośrodka Wychowawczego w Wierzbicy” prowadzonego przez Młodzieżowy Ośrodek
Wychowawczy w Wierzbicy następujące zasoby:
………………………………………………………………………………………….………….……………………………………..
………………………………………………………………………………………….………….……………………………………..
………………………………………………………………………………………….………….……………………………………..
na potrzeby spełnienia przez Wykonawcę następujących warunków udziału w postępowaniu:
………………………………………………………………………………………….………….……………………………………..
………………………………………………………………………………………….………….……………………………………..
………………………………………………………………………………………….………….……………………………………..
Wykonawca będzie mógł wykorzystywać ww. zasoby przy wykonywaniu zamówienia
w następujący sposób:
………………………………………………………………………………………….………….……………………………………..
………………………………………………………………………………………….………….……………………………………..
………………………………………………………………………………………….………….……………………………………..
W wykonywaniu zamówienia będę/będziemy uczestniczyć w następującym czasie i zakresie:
………………………………………………………………………………………….………….……………………………………..
………………………………………………………………………………………….………….……………………………………..
………………………………………………………………………………………….………….……………………………………..
Z Wykonawcą łączyć mnie/nas będzie
………………………………………………………………………………………….………….……………………………………..
………………………………………………………………………………………….………….……………………………………..
…..............…..………………………………
(podpis czytelny albo nieczytelny
z pieczątką imienną)
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Załącznik nr 4 do SIWZ

Proponowany przykładowy jadłospis dekadowy

Opis posiłku
proponowanego przez
Wykonawcę

Gramatura
posiłku
proponowanego

Kalorycznosc
posiłku
proponowanego

Śniadanie
II śniadanie

Obiad

1 dzień

Zupa
II danie

Napój
Podwieczorek
Kolacja
Śniadanie
II śniadanie

Obiad

2 dzień

Zupa
II danie

Napój
Podwieczorek
Kolacja
Śniadanie
II śniadanie

Obiad

3 dzień

Zupa
II danie

Napój
Podwieczorek
Kolacja
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Śniadanie

Obiad

4 dzień

II śniadanie
Zupa
II danie

Napój
Podwieczorek
Kolacja
Śniadanie

Obiad

5 dzień

II śniadanie
Zupa
II danie

Napój
Podwieczorek
Kolacja
Śniadanie

Obiad

6 dzień

II śniadanie
Zupa
II danie

Napój
Podwieczorek
Kolacja
Śniadanie

Obiad

7 dzień

II śniadanie
Zupa
II danie

Napój
Podwieczorek
Kolacja
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Śniadanie

Obiad

8 dzień

II śniadanie
Zupa
II danie

Napój
Podwieczorek
Kolacja
Śniadanie

Zupa
II danie
Obiad

9 dzień

II śniadanie

Napój
Podwieczorek
Kolacja
Śniadanie

Obiad

10 dzień

II śniadanie
Zupa
II danie

Napój
Podwieczorek
Kolacja

…………………………
/data /

……………………………...
/podpis wykonawcy/
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Załącznik nr 5 do SIWZ

UMOWA Nr ……………………….
na wytwarzanie i dostawę posiłków dla wychowanek Młodzieżowego Ośrodka
Wychowawczego w Wierzbicy
zawarta w dniu ……………………….. r. w Wierzbicy pomiędzy :
Powiatem

Radomskim,

ul.

Tadeusza

Mazowieckiego

7,

26-600

Radom

NIP 9482604208, REGON: 670223110
w imieniu którego działa:
Młodzieżowy

Ośrodek

Wychowawczy

w

Wierzbicy,

26-680

Wierzbica,

ul. Sienkiewicza 55 reprezentowany przez:
Magdalenę Orczykowską– Dyrektor
Przy kontrasygnacie głównego księgowego - Patrycji Kowalczyk
zwanym dalej „Zamawiającym”,
a
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
NIP: ………………………………………….
REGON: ……………………………………
zwanym dalej ,,Wykonawcą”
reprezentowanym przez:
……………………………………………………………………………………
W

wyniku

rozstrzygniętego

postępowania

o

udzielenie

zamówienia

publicznego

przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 ustawy
z dn. 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1579 z późn, zm.), została zawarta umowa o następującej treści:
§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest wytwarzanie i dostawa posiłków dla wychowanek
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Wierzbicy, zgodnie z opisem przedmiotu
zamówienia w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2. Integralną część umowy stanowią:
- specyfikacja istotnych warunków zamówienia
- oferta przetargowa Wykonawcy
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§2
Termin realizacji
Strony umowy ustalają, iż umowa została zawarta na okres określony od dnia 01.02.2018 r.
do dnia 31.01.2019 r.
§3
Wynagrodzenie
1. Strony ustaliły cenę zestawu dziennego przypadającego na 1 osobę w wysokości ……….... zł
brutto (w tym wsad do kotła …………. zł brutto).
2. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy ustala się na kwotę:
…………………………… netto plus należny podatek VAT, co stanowi łącznie kwotę brutto PLN
……………………………. (słownie : …………………………………………………...………………………………….).
3. W razie wystąpienia przypadków niepełnych posiłków (dla wychowanek przyjętych po
godzinach ustalonych dla danego rodzaju posiłków) przyjmuje się następujące wartości
procentowe udziału poszczególnych posiłków w cenie jednostkowej usługi:
a. Śniadanie + II śniadanie stanowi ………… wartości ceny jednostkowej usługi;
b. Obiad + podwieczorek stanowi ………… wartości ceny jednostkowej usługi;
c. Kolacja stanowi ………… wartości ceny jednostkowej usługi;
4. Zamawiający nie jest zobowiązany do wykorzystania całej kwoty wynagrodzenia
wskazanej w ust. 1.
5. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania stałości cen przez cały okres trwania umowy.
6. W przypadku wystąpienia urzędowej zmiany stawki podatku VAT na usługę będącą
przedmiotem umowy. Wykonawca zobowiązany jest do prawnego i faktycznego
udokumentowania tego w postaci stosownego aneksu do umowy
§4
Sposób rozliczenia
1. Płatność wynagrodzenia określonego w § 3 odbywać się będzie sukcesywnie na podstawie
faktur VAT, wystawianych przez Wykonawcę.
2. Podstawą do wystawienia faktury będzie miesięczne zestawienie odebranych posiłków
przez Zamawiającego.
3. Płatność wynagrodzenia nastąpi przelewem w terminie 30 dni od daty dostarczenia
prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu. Za dzień zapłaty uważa się datę
obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
4. Fakturę należy wystawić w następujący sposób:
Nabywca:
Powiat Radomski
ul. Tadeusza Mazowieckiego 7; 26-600 Radom
NIP 948-26-04-208
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Odbiorca/Płatnik:
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Wierzbicy
ul. Sienkiewicza 55; 26-680 Wierzbica
5. Dla potrzeb wzajemnych rozliczeń, Strony oświadczają, co następuje:
1) Zamawiający oświadcza, że podatnikiem podatku od towarów i usług VAT jest Powiat
Radomski, NIP 9482604208, natomiast uprawnionym do otrzymywania faktur jest
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Wierzbicy.
2) Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług VAT, NIP
………………………….. i jest uprawniony do wystawiania faktur VAT.
6. Za nieterminowe realizowanie faktur, Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe.
§5
Kary umowne
1. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kar umownych w wysokości 10%
wynagrodzenia miesięcznego za każdy stwierdzony przypadek nieterminowego
dostarczenia posiłku lub dostarczenia posiłków niezgodnych z normą żywieniową
i kaloryczną oraz niespełniającego zaleceń Instytutu Żywności i Żywienia.
2. Zamawiający o występujących uchybieniach zależnych od Wykonawcy zawiadomi
Wykonawcę pisemnym protokółem .
3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wynagrodzenia za
przedmiot umowy, jeżeli Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy.
4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 5% wynagrodzenia za
przedmiot umowy, jeżeli Wykonawca odstąpi od umowy z przyczyn leżących po stronie
Zamawiającego.
5. Zamawiający może dokonać potrącenia naliczonych kar z płatności faktur VAT
wystawionych przez Wykonawcę, zgodnie z wystawioną notą obciążeniową.
6. Zapłata kary umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach
ogólnych w przypadku powstania szkody.
7. W przypadku ujawnienia zatrucia pokarmowego z winy Wykonawcy , odpowiada on do
pełnej wartości szkody.
8.

Wykonawca

zawarł

umowę

ubezpieczenia

od

odpowiedzialności

cywilnej

w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę co najmniej 20 000 zł.
9. Kopia polisy stanowi załącznik do umowy.
10. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania z całym okresie obowiązywania umowy
aktualnej polisy ubezpieczeniowej na warunkach określonych w ust.8.
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§6
Rozwiązanie umowy
1. Strony przewidują możliwość rozwiązania niniejszej umowy za trzymiesięcznym
wypowiedzeniem.
2. Okres wypowiedzenia mija w ostatnim dniu miesiąca.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy, bez okresu wypowiedzenia,
w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym, bez ponoszenia odpowiedzialności za
jednostronne wypowiedzenie umowy:
a) gdy co najmniej 1/3 wychowanek przez okres 2 tygodni w ciągu jednego miesiąca
wyrazi kategoryczne niezadowolenie ze sporządzanych posiłków. Opinie wychowanek
będą udokumentowane;
b) W przypadku trzykrotnego stwierdzenia nieterminowego dostarczenia posiłku lub
dostarczenia posiłków niezgodnych z normą żywieniową i kaloryczną oraz
niespełniających zaleceń Instytutu Żywności i Żywienia.
4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za udowodnione szkody wynikłe ze sposobu
żywienia (infekcje, zakażenia itp.)
5. W przypadku nieprzewidzianych okoliczności dotyczących Wykonawcy, powodujących
niemożność dalszego świadczenia usług, Zamawiający żąda od Wykonawcy gwarancji
zapewnienia sporządzania oraz dostarczania posiłków do czasu ogłoszenia nowego
zamówienia publicznego i wyłonienia nowego Wykonawcy (spełniającego wymogi
zamówienia) nie dłuższym niż 3 miesiące.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości osób, którym będą przysługiwały
posiłki przy zachowaniu ceny określonej w § 3. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują
żadne roszczenia.
§7
Postanowienia końcowe
1. Wszelkie powiadomienia, czy wezwania dla drugiej strony w wykonaniu postanowień
niniejszej

umowy,

z

zastrzeżeniem

wyjątków

przewidzianych

w umowie, wymagają formy pisemnej i będą przesłane listem poleconym na adres strony
określony w umowie, za potwierdzeniem odbioru. W razie zaniedbania obowiązku
zawiadomienia o zmianie adresu, korespondencję wysłaną na ostatni adres listem
poleconym, za potwierdzeniem odbioru i nieodebraną, uważa się zadręczoną w dacie
zwrotu korespondencji.
1. Strony umowy zgodnie ustalają, iż Wykonawca bez zgody Zamawiającego wyrażonej
pisemnie pod rygorem nieważności nie może dokonać na rzecz osoby trzeciej cesji
wierzytelności, wynikającej z niniejszej umowy.
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§8
1. Zamawiający oświadcza,

iż

jego

przedstawicielem

w wykonaniu

umowy jest

……………………………………………………….., tel. …………………………
2. Przedstawicielem Wykonawcy w wykonaniu umowy jest …………………………………………….,
tel. …………………………
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. W przypadku powstania sporu na tle realizacji niniejszej umowy do rozpoznania sporu
będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
5. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
6. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla
każdej ze stron.
Zamawiający

Wykonawca
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Załącznik nr 6 do SIWZ
………………………………..……………………………....
…………………………………………………………...……
………………………………...……………………………...
(Nazwa i adres Wykonawcy)

……………………….……. dnia ……….…….……. r.

OŚWIADCZENIE
O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Przystępując do postępowania w sprawie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego pn. "Wytwarzanie i dostawa posiłków dla wychowanek
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Wierzbicy" prowadzonego przez
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Wierzbicy
Ja, niżej podpisany
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
działając w imieniu i na rzecz
………………………………………………………………………………………………………….………………………………
………………………………………………………………………………………………………….………………………………
………………………………………………………………………………………………………….………………………………
oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję nie należy do żadnej grupy kapitałowej*.
oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję należy do grupy kapitałowej w skład
której wchodzą*:
……………………………………………………………………………………….…….………….…………………………………
…………………………………………………………………………………………….………….………………….….……………
………………………………………………………………………………………….………….……………………………………
……………………………………………………………………………………….…….………….…………………………………
………………………………………………………………………………………….………….……………………………………

…..............…..………………………………
(podpis czytelny albo nieczytelny
z pieczątką imienną)

* - niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 7 do SIWZ
………………………………..……………………………....
…………………………………………………………...……
………………………………...……………………………...
(Nazwa i adres Wykonawcy)

……………………….……. dnia ……….…….……. r.

OŚWIADCZENIE
W SPRAWIE BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA
OKREŚLONYCH W ART. 24 UST. 1 PKT 15 i 22 PZP
ORAZ W ART. 24 UST. 5 PKT 5 – 7 PZP

Przystępując do postępowania w sprawie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego pn. "Wytwarzanie i dostawa posiłków dla wychowanek
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Wierzbicy" prowadzonego przez
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Wierzbicy, oświadczam, co następuje:
Ja, niżej podpisany
…………………………………………………………………………………………….………….…………………………………
działając w imieniu i na rzecz
……………………………………………………………………………………….…….………….…………………………………
………………………………………………………………………………………….………….……………………………………
………………………………………………………………………………………….………….……………………………………
oświadczam, że:
-

w stosunku do Wykonawcy, którego reprezentuję, nie wydano prawomocnego wyroku
sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat
lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;

-

w stosunku do Wykonawcy, którego reprezentuję, nie orzeczono tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

-

w stosunku do Wykonawcy, którego reprezentuję, nie wydano prawomocnego wyroku
sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie
określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 Pzp, tj. za
wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku,
jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę
grzywny nie niższą niż 3000 złotych;

-

w stosunku do osób wskazanych art. 24 ust. 5 pkt 6 Pzp, nie wydano wyroku sądu
skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie
określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 6 Pzp, tj. za
wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku,
jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę
grzywny nie niższą niż 3000 złotych;
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-

w stosunku do Wykonawcy, którego reprezentuję nie wydano ostatecznej decyzji
administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy,
prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie
określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 Pzp, tj. za
wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku,
jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę
grzywny nie niższą niż 3000 złotych;

-

Wykonawca, którego reprezentuję nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,
o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz. U. z 2016 r. poz. 716);
…..............…..………………………………
(podpis czytelny albo nieczytelny
z pieczątką imienną)
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Załącznik nr 8 do SIWZ
………………………………..……………………………....
…………………………………………………………...……
………………………………...……………………………...
(Nazwa i adres Wykonawcy)

WYKAZ USŁUG
WYKONANYCH/WYKONYWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ

W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu,
dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane.
Przystępując do postępowania w sprawie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego pn. "Wytwarzanie i dostawa posiłków dla wychowanek
młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Wierzbicy" przedkładam poniższy wykaz:

Lp.

Przedmiot usługi

Data
Data
Wartość
Podmiot na rzecz
rozpoczęcia zakończenia
zamówienia którego usługi zostały
wykonania wykonania
wykonane
brutto w zł
m-c / rok
m-c/ rok

Do wykazu załączam/y dowody określające czy wykazane usługi zostały wykonane lub
są wykonywane należycie zgodnie z postanowieniami SIWZ.
……………………….……. dnia ……….…….……. r.
(miejscowość)

…..............…..………………………………
(podpis czytelny albo nieczytelny
z pieczątką imienną)
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