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SPIS TREŚCI 

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA 

 

na przygotowanie i dostawę posiłków dla wychowanków Domu Dziecka w Szklarskiej 

Porębie. 

CPV - 55520000-1 
 

 

I. Postanowienia ogólne 

 

II. Opis przedmiotu zamówienia 

 

III. Instrukcja dla wykonawcy 

 
1. Opis przygotowania oferty. 

2. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 

warunków. 

3. Wymagane dokumenty. 

4. Kryteria  oceny  ofert  i  zasady  ich  oceny. 

5. Opis sposobu obliczenia ceny.  

6. Ocena oferty.  

7. Wymagany termin realizacji zadania.  

8. Udzielanie wyjaśnień dotyczących  SIWZ. 

9. Sposób, miejsce i termin  składania  oferty. 

10. Miejsce i  termin  otwarcia  ofert. 

11. Termin  związania  ofertą. 

12. Informacje o  zasadach  otwarcia  i  ocenie  ofert. 

13. Osoby uprawnione do kontaktowania się z wykonawcami. 

14. Istotne postanowienia do umowy oraz formalności jakie musi spełnić wykonawca przed 

podpisaniem umowy. 

15. Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy. 

 

IV. Załączniki 
 

Załącznik nr 1 –  Formularz oferty 

Załącznik nr 2 –  Oświadczenie wykonawcy 

Załącznik nr 3 –  Zestawienie kosztów zadania 

Załącznik nr 4 –  Doświadczenie zawodowe 

Załącznik nr 5 –  Projekt umowy 

 



 

 

 

 

SPECYFIKACJA   ISTOTNYCH   WARUNKÓW   ZAMÓWIENIA 

 

I. Postanowienia ogólne 
 

Dom Dziecka im. M. Konopnickiej ul. Bronka Czecha 22, 58-580 Szklarska Poręba, tel/fax 0 75 717 

21 06. email dom_dziecka_szklarska@tlen.pl, zwany dalej Zamawiającym, zaprasza do 

udziału w przetargu nieograniczonym na przygotowanie i dostawę posiłków dla 

wychowanków Domu Dziecka w Szklarskiej Porębie. 

CPV - 55520000-1 

1. Postępowanie prowadzone jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

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

zwaną w dalszej części „ustawą” lub „PZP” z wyłączeniem przepisów dotyczących 

kryteriów oceny ofert, środków ochrony prawnej i umów w sprawach zamówień 

publicznych. 

2. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawcę stosować się będzie 

przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2014, poz. 121 

ze zm.), jeżeli przepisy PZP nie stanowią inaczej.  

3. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono na portalu UZP w Biuletynie Zamówień 

Publicznych, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej 

Zamawiającego www. domdziecka.szklarska.org. 

4. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i 

Wykonawcy na podstawie art. 27 ust. 1 PZP przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza 

porozumiewanie się za pomocą faksu i/lub drogą elektroniczną. Jeżeli Zamawiający lub 

Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem 

lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt 

ich otrzymania. W przypadku nie potwierdzenia przez Wykonawcę faktu otrzymania 

dokumentów za pomocą faksu lub drogi elektronicznej Zamawiający uzna, iż dokumenty 

dotarły czytelnie do Wykonawcy w dniu i godzinie ich nadania – zgodnie z raportem 

rejestru połączeń urządzenia faksowego lub raportu wysłania. 

5. SIWZ dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego www. 

domdziecka.szklarska.org. 

6. Na stronie tej znajdować się będą pytania zadawane przez Wykonawców i odpowiedzi, 

zmiany SIWZ dokonywane przez Zamawiającego.  

7. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN. 

8. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu 

wyznaczonym przez Zamawiającego.  

9. Zamawiający nie przewiduje ofert wariantowych, częściowych, aukcji elektronicznej, 

dynamicznego systemu zakupów i umów ramowych. 

10. Oferta musi obejmować całość zamówienia. 

11. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających o których mowa w art. 

67 ust. 1 pkt. 7 PZP. 

12. Zamawiający nie przewiduje zebrania wykonawców. 
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13. Wykonawca powinien zapoznać się ze wszystkimi wymaganiami określonymi w 

niniejszej specyfikacji.  

14. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  

15. W przypadku realizacji zadania przy udziale podwykonawcy, Zamawiający żąda od 

Wykonawcy wskazania w ofercie, którą część zamówienia powierzy podwykonawcy. 

Zamawiający nie ogranicza zakresu przedmiotu zamówienia, który nie może być 

powierzony podwykonawcom. Zakres zamówienia planowany do powierzenia 

podwykonawcom musi być wskazany w formularzu oferty, której wzór stanowi 

załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Brak 

informacji w formularzu oferty w sprawie zakresu zamówienia powierzonego 

podwykonawcom będzie traktowany jako deklaracja samodzielnej realizacji zamówienia 

przez Wykonawcę.  

16. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy w celu 

wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust 1 

ustawy, wykonawca jest zobowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny 

podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 

wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

17. Zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy Zamawiający przekazuje SIWZ Wykonawcy w terminie 5 

dni od otrzymania wniosku. 
 

II. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostawa posiłków dla wychowanków Domu 

Dziecka w Szklarskiej Porębie. 

CPV - 55520000-1 

 

1. Usługa polegała będzie na przygotowaniu i dostarczaniu posiłków dla wychowanków 

Domu Dziecka w wieku od 6-18 lat, które będą rozdzielane przez personel 

Zamawiającego w postaci:   

1) śniadania od godz. 6.30 do godz. 7:00 -  na które Wykonawca dostarczy produkty do 

samodzielnego przygotowania posiłków przez personel Zamawiającego.  

2) II śniadanie od godz. 6.30 do godz. 7:00 

3) obiadów od godz. 13:00do godz. 14:00, 

4) kolacji od godz. 18.00 do godz. 18:30 na które Wykonawca dostarczy produkty do 

samodzielnego przygotowania posiłków przez personel Zamawiającego.  

2. Przykładowy tygodniowy jadłospis posiłków zawiera Załącznik nr 1 do umowy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania w pełni ilości zamawianych 

posiłków, Wykonawcy w przypadku takim nie służą wobec Zamawiającego żadne 

roszczenia. 

4. Temperatura dostarczanych posiłków winna wynosić: 
1) pierwsze danie: co najmniej + 75

0
 C,  

2) drugie danie: co najmniej + 63
0
 C,  

3) potrawy podawane na zimno: + 4
0
 C.  

5. Wymagania ogólne dotyczące zadania:  

1) Produkty na śniadania i kolacje, oraz obiady winny być podzielone i dostarczane 

oddzielnie dla 2 grup wychowanków, liczących maksymalnie po 15 dzieci każda.  



 

 

 

2) Zamawiający zamówi telefonicznie u Wykonawcy określoną ilość porcji posiłków 

przewidzianych do wydania do godziny 14
00

 każdego dnia poprzedzającego ich 

dostawę drogą telefoniczną. 

3) Posiłki muszą być przygotowywane przy bezwzględnym przestrzeganiu zaleceń 

Głównego Inspektora Sanitarnego, Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie 

zgodnie z obowiązującymi normami w zakładach żywienia zbiorowego. 
4) Posiłki winny być, transportowane w warunkach higienicznych, w szczelnie zamkniętych, 

utrzymujących stałą temperaturę pojemnikach, przystosowanych do kontaktu z żywnością 

określonych w przepisach ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i 

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

5) Dostarczane artykuły spożywcze winny być w pierwszym gatunku, których termin 

ważności upływa nie wcześniej niż 5 dni po dacie dostawy. 

6) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć posiłki i produkty oraz półprodukty do 

przygotowania śniadań (II śniadań) i kolacji do siedziby Zamawiającego własnym 

transportem, na własny koszt i własne ryzyko oraz do elastycznego reagowania na 

zmniejszone potrzeby Zamawiającego. 

7) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wadliwej partii dostarczonego 

towaru, reklamacja zostanie zgłoszona telefonicznie. Wykonawca zobowiązuje się do 

jego wymiany na towar wolny od wad w ciągu 3 godzin, w ilościach 

zakwestionowanych przez Zamawiającego. 

8) Zamawiający zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia całej partii przedmiotu 

umowy lub odrzucenia jej części w przypadku, gdy w trakcie oceny wizualnej i 

organoleptycznej zostanie stwierdzona zła jakość obiadów, będą widoczne 

uszkodzenia spowodowane niewłaściwym zabezpieczeniem produktów, złymi 

warunkami transportowymi lub niewłaściwym stanem higienicznym środków 

transportu przewożących przedmiot umowy. 

9) Zamawiający zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia partii przedmiotu umowy 

w przypadku niedotrzymania przez wykonawcę określonego w umowie terminu 

dostawy. 

10) Przedmiot umowy realizowany będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

(w tym Sanepidu) i standardami przygotowywania i podawania posiłków w formie 

cateringowej. 

11) Wykonawca dostarczy Towar zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o 

bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2006 r. Nr 171, poz. 1225 z późn. zm.) 

wraz z aktami wykonawczymi, rozporządzeniami Unii Europejskiej, w szczególności 

rozporządzeniem (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 

kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dziennik Urzędowy UE, 

wydanie specjalne w języku polskim, rozdział 13, tom 34, str. 319.), rozporządzeniem 

(WE) Nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002r. 

ustanawiającym ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące 

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w 

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

przedmiotu zamówienia. 

12) Strony ustalają, że jakość towaru odpowiadać będzie wymaganiom Polskich Norm. 

Wyroby będą oznaczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

III. Instrukcja dla wykonawcy 
 

1.  OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY: 

1.1 Wykonawca powinien zapoznać się ze wszystkimi wymaganiami i warunkami 

określonymi w niniejszej specyfikacji. 



 

 

 

1.2 Każdy Wykonawca winien przedłożyć tylko jedną ofertę. 

1.3 Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

Wymaga się, aby Wykonawca zapoznał się z wymaganiami i przedmiotem zamówienia 

koniecznymi do przygotowania oferty oraz podpisania umowy. 

1.4 Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. 

1.5 Oferta winna być podpisana przez Wykonawcę lub osobę/osoby upoważnione do 

reprezentacji i do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy. Pełnomocnictwo do 

podpisywania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych 

dokumentów załączonych przez Wykonawcę. 

1.6 Zaleca się, aby oferta była sporządzona na wzorach formularza oferty. Do oferty winny 

być dołączone wszystkie dokumenty wymienione w Rozdziale III pkt. 3 niniejszej 

specyfikacji. Zaistniałe w załączonych dokumentach (w załącznikach) różnice lub błędy 

nie mające wpływu na treść oferty nie będą skutkować jej odrzuceniem.  

1.7  W przypadku dołączenia do oferty kopii dokumentu, powyższa kopia winna być 

potwierdzona „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę. W przypadku 

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku 

innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w 

art. 26 ust. 2b ustawy PZP, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy 

lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez 

wykonawcę lub te podmioty zgodnie z § 7 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 19.02.2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 

Zamawiający od Wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 231).  

Winna być podpisana każda zapisana strona dokumentu w niżej podany sposób:  

„za zgodność z oryginałem” – pieczątka lub ręczny zapis) oraz podpis i pieczątka 

imienna osoby uprawnionej. 

1.7.1 W przypadku złożenia pełnomocnictwa, dokument ten winien być złożony w formie 

oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza. 

1.8 Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

1.9 Oferta winna być napisana w języku polskim. 

1.10 Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były spięte oraz ponumerowane kolejnymi 

numerami. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być 

parafowane przez osobę/osoby podpisującą/podpisujące ofertę.  

1.11 Zaleca się, aby Wykonawca umieścił ofertę w dwóch kopertach (kopercie i kopercie 

zewnętrznej) w tym: 

1.11.1. Kopertę zewnętrzną należy zaadresować na Zamawiającego z zaznaczeniem: 

Oferta w przetargu nieograniczonym na przygotowanie i dostawę posiłków dla 

wychowanków Domu Dziecka w Szklarskiej Porębie. 

Nie otwierać przed dniem 14.11.2014 r., godz. 10:00. 

1.11.2. Opakowanie/ koperta wewnętrzna poza oznakowaniem jak zewnętrzna, winna być 

opisana nazwą i adresem Wykonawcy. 

1.12 Wykonawca może wprowadzać zmiany lub wycofać ofertę, pod warunkiem,  

że Zamawiający zostanie pisemnie powiadomiony o wprowadzeniu zmian lub 

wycofaniu, przed upływem terminu do składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu 

zmian lub wycofaniu oferty zostanie przygotowane, opieczętowane i oznaczone zgodnie 

z postanowieniem SIWZ pkt 1.11, a opakowanie/koperta zostanie dodatkowo 

oznaczona określeniem „zmiana” lub „wycofanie”. 



 

 

 

1.13 W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia opakowania/koperty 

Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej 

nieterminowe dostarczenie jak i przedterminowe otwarcie. 

1.14. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone niezwłocznie Wykonawcom (zgodnie  

z art. 84 ust. 2 PZP). 

1.15. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, to 

wówczas ich oferta:  

a. musi być podpisana przez osoby upoważnione. Zgodnie z art. 141 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. 

b. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić 

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego 

zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. do oferty 

składanej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

należy załączyć pełnomocnictwo dla ustanowionego pełnomocnika, z którego 

powinien wynikać zakres umocowania. Pełnomocnictwo powinno być dołączone w 

oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie;  

c. wszelka korespondencja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami wspólnie 

ubiegającymi się o udzielenie zamówienia będzie dokonywana do ustanowionego 

pełnomocnika (zwanego także liderem) ze skutkiem dla mocodawców;  

d. w miejscu na wpisanie Wykonawcy należy wpisać firmy (nazwy) wszystkich 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

1.16. Po upływie terminu składania ofert, Wykonawca nie może wprowadzić w niej zmian. 

1.17. Jeżeli oferta zawierać będzie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zaleca się, aby informacje 

stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa wyodrębnić i umieścić w dołączonej do oferty 

dodatkowej i zamkniętej kopercie oznaczonej wg wzoru: 

 1.17.1. nazwa i adres Wykonawcy, 

 1.17.2. informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. 

1.18. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca zastrzegł w 

terminie składania oferty, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż 

zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może 

zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust 4 PZP. 

UWAGA:  Oznacza to, iż jeśli Wykonawca chce zastrzec ich ujawnianie musi wykazać w 

ofercie, że określone zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.” 

1.19. Ujawnianie niezastrzeżonej treści ofert dokonywane będzie wg poniższych zasad:  

1.19.1. Zainteresowany zobowiązany będzie złożyć u Zamawiającego pisemny wniosek  

o udostępnienie treści protokołu bądź oferty(ofert). 

1.19.2. W sytuacji, gdy Wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią 

tajemnicy przedsiębiorstwa, albo są jawne na podstawie przepisów ustawy pzp lub 

odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych 

zasadach, jak pozostałe niezastrzeżone dokumenty. 

1.19.3. Zamawiający wyznaczy niezwłocznie termin udostępnienia ofert informując o tym 

pisemnie zainteresowanego. 

1.19.4. W wyjątkowych przypadkach związanych w szczególności z zapewnieniem 

sprawnego toku prac dotyczących badania i oceny ofert, Zamawiający udostępnia oferty 



 

 

 

do wglądu lub przesyła ich kopie w terminie przez siebie wyznaczonym, nie później niż 

w dniu przesłania informacji      o wyborze oferty najkorzystniejszej albo unieważnia 

postępowania. 

2. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY TYCH WARUNKÓW. 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy: 

2.1.1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

2.1.2. posiadają wiedzę i doświadczenie, 

2.1.3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia, 

2.1.4. spełniają warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej, 

2.1.5. Wykonawca winien oświadczyć, że: 

a) spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy 

b) oraz że brak jest podstaw do wykluczenia Wykonawcy z przedmiotowego 

postępowania. 

2.2. Warunki oraz opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków:  

a. Wiedza i doświadczenie 

w okresie 3 ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej 1 dostawę odpowiadającą 

swoim rodzajem usłudze głównej stanowiącej przedmiot zamówienia tj. dostawa posiłków 

i/lub cateringu o wartości min 50.000,00 zł, oraz potwierdzą, że zadanie to zostało wykonane 

należycie. 

Sprawdzenie ww. warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie 

przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń. 

Uwaga: 
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia zdolnościach  

finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. 

Wykonawca w  takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował  tymi zasobami  w 

trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do 

oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. 

Podmiot który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z ust 2b art. 26 ustawy Pzp odpowiada solidarnie z 

wykonawcą za szkodę zamawiającego powstała w skutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie 

zasobów nie ponosi winy.  

W przypadku powołania się na zasoby innego podmiotu w zakresie wiedzy i doświadczenia na zasadach określonych w art. 

26 ust. 2b ustawy PZP, należy wykazać: 

a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innych podmiotów,  

b) sposób wykorzystania tego zasobu, 

c) charakter stosunku jaki będzie łączył wykonawcę z tym podmiotem, 

d) zakres i okres udziału podmiotu w wykonaniu zamówienia.  

Doświadczenie stanowi indywidualny dorobek przedsiębiorstwa, na który składa się ogół wiadomości oraz umiejętności 

zdobytych w toku prowadzonej działalności gospodarczej. W tej sytuacji doświadczenie dzieli zawsze byt prawny 

przedsiębiorstwa. Stąd też, dla wykazania dysponowania odpowiednimi zasobami podmiotu trzeciego przy ocenie spełnienia 

warunków wiedzy i doświadczenia, niezbędne może być powołanie się na udział podmiotu trzeciego w wykonywaniu części 

udzielanego zamówienia.  

3. WYMAGANE DOKUMENTY  

3.1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 

ust. 1 ustawy do oferty należy dołączyć: 

a. oświadczenie o spełnianiu warunków art. 22 ust 1 ustawy PZP -  zgodnie z 

formularzem stanowiącym załącznik nr 2 -  cz. I do SIWZ. 



 

 

 

b. Wykaz wykonanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, głównych 

usług wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na 

rzecz których usługi zostały wykonane, wraz z załączeniem dowodów, że zadania te 

zostały wykonane należycie - załącznik nr 4 do SIWZ. 

dowodami o którym mowa w pkt 3.1 lit. b są: 

a) poświadczenie, 

b) oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym 

charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w 

pkt a). 

3.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy 

do oferty należy dołączyć: 

a. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia art. 24 ust 1 ustawy PZP - załącznik Nr 

2 – cz. II do SIWZ. 

b. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 

pkt 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert. 

3.3. W przypadku podmiotów występujących wspólnie o udzielenie zamówienia dokument 

ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania lub reprezentowania i podpisania 

umowy zgodnie z art. 23 ustawy. 

3.4. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, 

dokumenty wymienione pkt. 3.2 winien dołączyć każdy podmiot występujący wspólnie, a 

dokument z pkt. 3.2. lit. b winien być potwierdzony za zgodność z oryginałem przez 

Wykonawcę składającego ofertę lub podmiot, którego dokumenty dotyczą zgodnie z § 7 

ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.02.2013 r. w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form w jakich te 

dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231). 

3.5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 3.2. lit. b, składa dokument lub 

dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

potwierdzające odpowiednio, że:  

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 

b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, 

3.6. Dokumenty o których mowa w pkt 3.5. lit. a), b) wystawione nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

3.7. Dokumenty sporządzone w języku obcym, winny być składane wraz z tłumaczeniem na 

język polski.    

3.8. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 3.2. lit b, 

zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także 

osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem 

sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 

odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. 



 

 

 

Uwaga: Jeżeli wykonawca załączy dokumenty potwierdzające spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu, w których wartości podane będą w walutach innych niż złoty 

polski zostaną one przeliczane wg Tabeli A kursów średnich walut obcych Narodowego 

Banku Polskiego z dnia wszczęcia postępowania. 

3.9. Pozostałe dokumenty wymagane w postępowaniu:  

a. wypełniony formularz oferty - wg wzoru załącznik nr 1 do SIWZ, 

b. zestawienie kosztów zadania - załącznik nr 3 do SIWZ, 

c. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 

24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp listę podmiotów przynależących do tej samej grupy 

kapitałowej albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej. 

Informacja o przynależności do grupy kapitałowej. załącznik nr 5 do SIWZ, 

3.10. Informacje ogólne dotyczące załączonych dokumentów: 

a .  Dokumenty przetargowe, które zostały otworzone w trakcie wykonywania procedury 

przetargowej zatrzymuje Zamawiający. 

b. Formularz oferty oraz załączniki nr 2-5,  winny zostać wypełnione przez Wykonawcę.  

Zaistniałe w załącznikach różnice lub błędy nie mające wpływu na treść oferty nie będą 

skutkować odrzuceniem oferty.  

c. Nie załączenie któregokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów spowoduje 

odrzucenie oferty lub wykluczenie wykonawcy z uwzględnieniem art. 26 ust. 3 PZP. 

4. KRYTERIA  OCENY  OFERT  I  ZASADY  ICH  OCENY. 

4.1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym 

kryterium: Cena – 100 % 

4.1.1. Cena –A(x) 

a) przyjmuje się, że najwyższą ilość punktów tj. 100, otrzyma cena brutto 

najniższa wśród cen zawartych w ofertach (od każdego członka komisji),  

b) pozostałe oferty zostaną przeliczone proporcjonalnie do najtańszej, 

punktowane będą w oparciu o następujący wzór: 

100)( 
Cx

C
xA  

gdzie:    

A(x) –  ilość punktów przyznana ofercie „x” za  kryterium cena brutto  

C    - cena brutto najniższa wśród cen zawartych w ofertach – cena oferty 

najkorzystniejszej 

C x -  cena brutto zawarta w ofercie „x” 

  

Wartość podstawiana do wzoru punktacyjnego, to wartość brutto w okresie trwania 

umowy, określona przez Zamawiającego w załączniku nr 3 do SIWZ oraz w punkcie 4 

oferty (załącznik nr 1 do SIWZ). 

4.2. Do wyliczenia punktacji przyjęto sposób zaokrąglania do liczby całkowitej (zaokrąglanie 

do najbliższej wartości) z zastosowaniem reguł matematycznych tj.: 

1. jeśli pierwsza odrzucona cyfra dziesiętna jest którąś z cyfr od 0 do 4, to zaokrąglamy  

z niedomiarem. 

2. jeśli pierwsza odrzucona cyfra dziesiętna jest któraś z cyfr od 5 do 9, to zaokrąglamy  

z nadmiarem. 



 

 

 

W przypadku gdyby zaokrąglenia miały by wpływ na wybór wykonawcy (jednakowa suma 

punktów), wówczas punktacja wyliczana będzie do 2 miejsc po przecinku. 

5. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY. 

5.1. Na cenę oferty powinny składać się wszystkie koszty związane z realizacją pełnego 

zakresu zamówienia określonego w rozdziale II (Opis przedmiotu zamówienia) i 

załączniku nr 3 do SIWZ. 

5.2. W formularzu oferty należy podać cenę oferty łącznie z podatkiem VAT (brutto), zgodnie 

z wyliczeniem zawartym w Załączniku nr 3. 

5.3. Wyliczone wartości muszą być wyrażone w złotych polskich (zgodnie z polskim 

systemem płatniczym po zaokrągleniu do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 

0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza – dwa 

miejsca po przecinku). 

5.4. Prawidłowe ustalenie podatku VAT zgodnie z przepisami Ustawy o podatku od towarów 

i usług.  

5.5. Cenę wykazaną w ofercie, należy traktować jako stałą i wiążącą do zakresu określonego  

w SIWZ.  

5.6. Zamawiający nie dopuszcza przedstawiania ceny ofertowej w kilku wariantach.  

W przypadku przedstawienia ceny w taki sposób oferta zostanie odrzucona. 

5.7. Jeśli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi 

wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia 

zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z 

odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub 

średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwróci się o 

udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty 

mających wpływ na wysokość ceny, w szczególności w zakresie o którym mowa w art. 

90 ust.1 ustawy pzp. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny 

spoczywa na Wykonawcy. 

6. OCENA OFERTY  
6.1. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która spełnia wszystkie wymogi określone  

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i otrzyma największą ilość punktów. 

6.2. Zgodnie z art. 87 ust. 1 Prawa zamówień publicznych w toku badania i oceny ofert 

Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych 

ofert. Zamawiający zgodnie z art. 87 ust. 2 Prawa zamówień publicznych poprawi omyłki 

pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny z uwzględnieniem 

konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na 

niezgodności oferty  

z SIWZ, które nie powodują istotnych zmian w treści oferty, zawiadamiając niezwłocznie 

o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

6.3. W razie wątpliwości w zakresie złożonych oświadczeń czy dokumentów, Zamawiający 

zgodnie z art. 26 ust. 4 Pzp. może wezwać Wykonawcę do złożenia wyjaśnień w 

wyznaczonym terminie. 

6.4. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału, lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentu.  W przypadku gdy złożone przez Wykonawcę kopie dokumentów są 

nieczytelne lub budzą wątpliwości co do ich prawdziwości zgodnie z Rozporządzeniem 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.02.2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich 

może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być 

składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231). 



 

 

 

6.5. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę 

mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca 

zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących 

przedłożonego dokumentu. 

6.6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 

wymaganiom przedstawionym w Prawie zamówień publicznych oraz w niniejszej 

specyfikacji i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium 

wyboru. 

6.7. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty powiadomi 

jednocześnie o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców, którzy złożyli ofertę, 

zgodnie z art. 92 ust.1 oraz wskaże przewidywany termin podpisania umowy zgodnie z 

art. 94 ustawy Pzp.  

6.8. Jednocześnie Zamawiający zamieści ogłoszenie zgodnie z art. 92 ust. 2 Ustawy PZP na 

stronie internetowej Zamawiającego www. domdziecka.szklarska.org i na tablicy 

ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. 

7. WYMAGANY TERMIN REALIZACJI ZADANIA:  

Termin wykonania zamówienia: od dnia 01 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 roku.  

8. UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH  SIWZ. 

8.1. Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 

Zamawiający udzieli wyjaśnień Wykonawcy niezwłocznie nie później niż na 2 dni przed 

upływem terminu otwarcia ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie do zamawiającego nie później niż 

do końca dnia,  

w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

8.2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie połowy terminu 

wyznaczonego na składanie ofert czy dotyczy udzielonych wyjaśnień Zamawiający może 

udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

8.3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków  

o wyjaśnienie SIWZ. 

8.4. Zamawiający  treść wyjaśnień/odpowiedzi będzie przekazywał wykonawcom, którym 

przekazał SIWZ oraz udostępniał je będzie na stronie internetowej bez ujawniania źródeł 

zapytania. 

8.5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania 

ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę 

specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym 

przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieści ją także na 

stronie internetowej Zamawiającego. 

9. SPOSÓB, MIEJSCE I TERMIN  SKŁADANIA  OFERT. 

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie zgodnie z Rozdziałem III SIWZ,  

w siedzibie Zamawiającego w Szklarskiej Porębie, przy ul. Bronka Czecha 22, (sekretariat) 

nie później niż dnia 14.11.2014r. do godz. 09:00. 

10. MIEJSCE  I TERMIN OTWARCIA  OFERT. 

10.1. Otwarcie ofert nastąpi dnia 14.11.2014r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego w 

w Szklarskiej Porębie, przy ul. Bronka Czecha 22. 



 

 

 

10.2. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia kopert z ofertami.  

W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle 

Wykonawcy protokół z sesji otwarcia ofert na pisemny wniosek Wykonawcy. 

10.3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający zgodnie z art. 86 ust.3 PZP poda 

kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

10.4. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy firm, adresy Wykonawców, a także 

informacje dotyczące cen zawartych w ofertach. 

10.5. Protokół wraz z załącznikami (tj.: oferty, opinie, oświadczenia wnioski i inne 

dokumenty składane przez Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa) jest jawny. 

Załączniki do protokołu Zamawiający udostępni po dokonaniu wyboru 

najkorzystniejszej oferty z tym, że oferty są jawne od chwili ich otwarcia z 

uwzględnieniem Rozdz. III punkt 1.18.4.  

11. TERMIN  ZWIĄZANIA  OFERTĄ. 

11.1 Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni od dnia otwarcia ofert. 

Bieg  terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

11.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 

związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 

upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na 

przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

12. INFORMACJE  O  ZASADACH  OTWARCIA  I  OCENIE  OFERT. 

Przetarg odbywa się według zasad określonych w Ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 

zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 907 ze zm.). Rozpoczęcie 

postępowania rozpoczyna się w miejscu i czasie wskazanym w niniejszej specyfikacji. Zakres 

działania  komisji przeprowadzającej przetarg obejmuje: 

W części jawnej (w której mogą uczestniczyć przedstawiciele Wykonawców): 

a) zbadanie nienaruszalności  kopert i ich zewnętrznego wyglądu; 

b) otwarcie kopert z ofertami i zaopatrzenie każdej oferty w numer wpływu oferty do 

Zamawiającego. 

c) Otwarcie ofert nastąpi  w następującej kolejności: 

 oferty z napisem „ZMIANA  OFERTY....” 

 oferty z napisem „WYCOFANIE  OFERTY...” 

 pozostałe oferty wg kolejności ich złożenia. 

d) sporządzenie zbiorczego zestawienia ofert – druk pomocniczy, 

e) podpisanie przez członków komisji przetargowej oświadczeń, że nie są związani 

osobiście ani zawodowo (w rozumieniu art. 17 Prawa zamówień publicznych) z 

Wykonawcami uczestniczącymi w przetargu (druk ZP-1 „kierownika zamawiającego/ 

pracownika zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powierzył wykonanie 

zastrzeżonych dla siebie czynności/członka komisji przetargowej/ biegłego/ innej 

osoby wykonującej czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia”).. 

W części niejawnej (w której uczestniczą tylko członkowie komisji przetargowej): 

a) ocena ofert od strony spełniania warunków formalnych; 

b) ocena ofert wg kryteriów i zasad określonych w niniejszej specyfikacji; 

c) propozycje wyboru najkorzystniejszej oferty. 

13. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. 

Jarosław Malec – tel. 0 75 717 21 06 w godz. 8
00

-15
00

  



 

 

 

14. ISTOTNE POSTANOWIENIA DO UMOWY ORAZ FORMALNOŚCI JAKIE 

MUSI SPEŁNIĆ WYKONAWCA PRZED PODPISANIEM UMOWY. 

14.1 Istotne postanowienia do umowy zawiera załącznik Nr 6 do SIWZ – projekt umowy. 

14.2 Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu 

wyznaczonym przez Zamawiającego nie wcześniej niż 5 lub 10 dni (zależnie od 

sposobu przekazania zawiadomienia o wyborze oferty) od dnia przekazania 

zawiadomienia o wyborze oferty i nie później niż w terminie związania ofertą z 

uwzględnieniem art. 94 ust. 2.  

14.3 W przypadku otrzymania zamówienia przez podmiot występujący wspólnie Wykonawca 

przed podpisaniem umowy jest zobligowany do przedłożenia umowy regulującej 

współpracę podmiotu występującego wspólnie. 

14.4 Wybrany Wykonawca jest zobowiązany najpóźniej w dniu podpisania umowy, 

przedłożyć Zamawiającemu aktualną polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na cały okres trwania 

Umowy. 

 

15. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCY W TOKU  

POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  

 

15.1 Do niniejszego postępowania nie mają zastosowanie przepisy  Działu VI Ustawy Pzp, 

Wykonawcom przysługuje skarga kierowana do Dyrektora Domu Dziecka. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Załącznik Nr 1 

O F E R T A  

Wyrażam chęć uczestnictwa w przetargu nieograniczonym zorganizowanym przez Dom 

Dziecka im. M. Konopnickiej w Szklarskiej Porębie na: 

przygotowanie i dostawę posiłków dla wychowanków Domu Dziecka w Szklarskiej 

Porębie. 

CPV - 55520000-1 

Wykonawca: 

1. Zarejestrowana nazwa Wykonawcy: 

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

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

2. Zarejestrowany adres Wykonawcy: 

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

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

 nr tel. ............................................................ nr faksu.............................................. adres 

poczty elektronicznej:...................................................... @.....................................  

3. Wyznaczamy do reprezentowania wykonawcy w czasie trwania procedury przetargowej 

Panią/Pana : ...........................................................(imię i nazwisko). 

4. Oferujemy wykonanie zamówienia objętego przetargiem za cenę, zgodnie z 

zestawieniem kosztów zadania - załącznik nr 3  

 

Wartość  brutto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  zł  

 (słownie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )  

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze szczegółowymi warunkami przetargu zawartymi w 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i umowie, i przyjmujemy je. Akceptujemy 

SIWZ wraz z ewentualnymi zmianami dokonanymi w wyniku odpowiedzi na pytania oraz 

zmianami. 

6. Nasz numer NIP ……………………… R E G O N ………………………………… 

7. Nazwiska i stanowiska osób, z którymi można się kontaktować w celu uzyskania dalszych 

informacji, (jeżeli będą wymagane) podaje się niżej: 

1) .................................................................................................................................... 

8. Oświadczamy, że część zamówienia:……………………………………………..................   

wykonamy przy udziale podwykonawcy.         (wpisać zakres) 

9. Integralnymi załącznikami niniejszej oferty zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia są: 

1) ………………………………………………………………………………………… 

2) ………………………………………………………………………………………… 

3) ………………………………………………………………………………………… 

Data  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

(pieczęć i podpis wykonawcy)  

 

 



 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2 

 

Oświadczenie Wykonawcy  

z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. 

(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) 

 

 

dotyczy: przetargu nieograniczonego na przygotowanie i dostawę posiłków dla 

wychowanków Domu Dziecka w Szklarskiej Porębie. 

CPV - 55520000-1 

 

 

Nazwa Wykonawcy …………………………………………………………… 

 

cz. I. 

 

1. Oświadczamy, że posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności 

lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 

2. Oświadczamy, że posiadamy  wiedzę i doświadczenie.   

3. Oświadczamy, że  dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia. 

4. Oświadczamy, że spełniamy warunki dotyczące  sytuacji ekonomicznej i finansowej.  

cz. II.  

Jednocześnie, zgodnie  z  § 3 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 

lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 

wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013,poz. 231) 

oświadczam, że brak jest podstaw do wykluczenia nas z przedmiotowego postępowania na 

podstawie art. 24 ust 1 ustawy PZP.  

 

 

 

        

Dnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

(p ieczęć i  podpis  wykonawcy)  

 

 



 

Załącznik nr 3 

Zestawienie kosztów zadania  

dotyczy: przetargu nieograniczonego na przygotowanie i dostawę posiłków dla 

wychowanków Domu Dziecka w Szklarskiej Porębie. 

CPV - 55520000-1 

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

 

 
Lp. Nazwa posiłku Ilość dni Max ilość  

posiłków 

Cena jednostkowa 

brutto posiłku 

Wartość brutto (kol. 3 

x kol. 4x 5) 

1 2 3 4 5 6 

1. Śniadanie 

wraz z II 

śniadaniem 

365 

 

30  

 

 

 

2. Obiad  365 

 

30  

 

 

 

3. Kolacja  365 

 

30  

 

 

 

WARTOŚĆ OGÓŁEM BRUTTO 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

Wartość brutto:  …………………………………………………….  

 

Słownie wartość brutto: ………………………………………………………………  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Data  ….. . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

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

(p i ec zęć  i  p o d pi s  wyk o na wcy)  
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Załącznik nr 4 

DOŚWIADCZENIE  ZAWODOWE  

dotyczy: przetargu nieograniczonego na przygotowanie i dostawę posiłków dla 

wychowanków Domu Dziecka w Szklarskiej Porębie. 

CPV - 55520000-1 

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

Lp Nazwa dostawy 
Nazwa 

zleceniodawcy  
Wartość dostawy 

Data 

realizacji 

OD – DO 

doświadczenie 

  

 

 

 

   Własne*  

 

lub innych podmiotów* 

wykonawca winien załączyć 

oryginał pisemnego 

zobowiązania  podmiotu 

udostępniającego 

     Własne*  

 

lub innych podmiotów* 

wykonawca winien załączyć 

oryginał pisemnego 

zobowiązania  podmiotu 

udostępniającego 

     Własne*  

 

lub innych podmiotów* 

wykonawca winien załączyć 

oryginał pisemnego 

zobowiązania  podmiotu 

udostępniającego 

 

 
Uwaga: 

 

 Do wykazu należy dołączyć dowód, że wykazane zadanie zostało wykonane należycie 

 

 

 

Data  …..... ... .. .. ... .. .  

 

 

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

(pieczęć i podpis wykonawcy)  

 

 

 

W przypadku powołanie się na zasoby innego podmiotu w na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy PZP, należy wykazać: 
a) Zakres dostępnych wykonawcy zasobów innych podmiotów,  

b) Sposób wykorzystania tego zasobu, 

c) Charakter stosunku jaki będzie łączył wykonawcę z tym podmiotem, 
d) Zakres i okres udziału podmiotu w wykonaniu zamówienia.  
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Załącznik Nr 5  

 

 

INFORMACJA O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ  

(w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów Dz. U. Nr. 

50, poz. 331 z późn. zm.) 

dotyczy: przetargu nieograniczonego na przygotowanie i dostawę posiłków dla 

wychowanków Domu Dziecka w Szklarskiej Porębie. 

CPV - 55520000-1 

 

Składając ofertę w postępowaniu zorganizowanym przez Dom Dziecka im. M. Konopnickiej ul. 

Bronka Czecha 22 , 58-580 Szklarska Poręba na ww. zadnie, stosownie do treści art. 26 ust. 2d 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 9 sierpnia 2013 r., poz. 

907 z późn. zm.) biorąc udział w postępowaniu niniejszym informuję, że: 

 

 

1. Należymy/Nie należymy* do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) i 

złożyliśmy/nie złożyliśmy* oferty do udziału w tym  postępowaniu należąc do tej samej 

grupy kapitałowej. 

2. Należę do grupy kapitałowej zgodnie z załączoną do oferty listą podmiotów** 

 

 

*Odpowiednio skreślić  

** (w przypadku złożenia oferty i  przynależności do grupy kapitałowej należy załączyć do oferty 

listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej). 

 

 

 

 

Data .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

 

 

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

(pieczęć i podpis wykonawcy)  
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Załącznik nr 6  
 

U M O W A nr ………………./2014 – projekt umowy 

 

zawarta w dniu …………...2014 roku pomiędzy:  

Powiat Jeleniogórski Dom Dziecka im. M. Konopnickiej ul. Czecha 22 58-580 Szklarska Poręba 

NIP  611 250 35 48  REGON 230901601 

reprezentowanym przez: 

…………………… -  Dyrektora 

zwanym dalej Zamawiającym, 

a 

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

 

NIP: ...........................,  Regon: ........................... 

reprezentowaną przez: 

 

…………………………………………. ………………………………….. 

zwanym dalej Wykonawcą. 

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy na zamówienia, do 

których nie stosuje się Ustawy Pzp, stosując odpowiednio przepisy ustawy Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) z wyłączeniem przepisów 

dotyczących kryterium oceny ofert, środków ochrony prawnej i umów w sprawach zamówień 

publicznych, została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem umowy jest przygotowanie i dostawę posiłków dla wychowanków Domu 

Dziecka w Szklarskiej Porębie w wieku od 6-18 lat, szczegółowo opisanych w rozdziale II – 

„Opis przedmiotu zamówienia” i Zestawieniu kosztów zadania (zał. Nr 3) Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w terminie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.  

2. Wykonawca dostarczy do Zamawiającego posiłki, które będą rozdzielane przez personel 

Zamawiającego w postaci:   

1) śniadania od godz. 6.30 do godz. 7:00 -  na które Wykonawca dostarczy produkty do 

samodzielnego przygotowania posiłków przez personel Zamawiającego.  

2) II śniadania od godz. 6.30 do godz. 7:00 

3) obiadów od godz. 13:00 do godz. 14:00, 

4) kolacji od godz. 18.00 do godz. 18:30 na które Wykonawca dostarczy produkty do 

samodzielnego przygotowania posiłków przez personel Zamawiającego.  

zgodnie z przykładowym tygodniowy jadłospisem posiłków stanowiącym Załącznik nr 1 do 

umowy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania w pełni ilości zamawianych 

posiłków, Wykonawcy w przypadku takim nie służą wobec Zamawiającego żadne roszczenia. 

4. Temperatura dostarczanych posiłków winna wynosić: 
1) pierwsze danie: co najmniej + 75

0
 C,  

2) drugie danie: co najmniej + 63
0
 C,  

3) potrawy podawane na zimno: + 4
0
 C.  

5. Sposób przygotowania posiłków, ich transport, dostawa winny być zgodne z ustawą  z dnia 

25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia  (Dz. U. Nr 171, poz. 1225, z 

późn. zm.) oraz zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego i Instytutu Żywności i 

Żywienia Dzieci i Młodzieży w sprawie norm i żywienia, jakie obowiązują w zakładach 
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żywienia zbiorowego oraz jakości zdrowotnej żywności,  z uwzględnieniem zaleceń 

dotyczących: 

1) wyposażenia ( stanu technicznego i sanitarnego pomieszczeń i urządzeń), 

2) personelu ( kwalifikacje i niezbędne badania lekarskie), 

3) cyklu produkcyjnego i jego poszczególnych etapów (przestrzegania zasad    sanitarno – 

higienicznych na każdym etapie: produkcji posiłków, składowania i magazynowania 

produktów, transportu posiłków), 

4) w zakresie jakości usług (w sposób gwarantujący jakość posiłków zgodną z zalecanymi 

normami dotyczącymi zawartości składników pokarmowych zapewniając różnorodność 

posiłków z uwzględnieniem specyfiki żywienia dzieci i młodzieży). 

6. Zamawiający do godziny 14
00

 zamówi telefonicznie u Wykonawcy określoną ilość porcji 

posiłków przewidzianych do wydania następnego dnia. 

 

§ 2 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.  

2. Wykonawca dostarczy produkty na śniadania i kolacje, oraz obiady podzielone dla 2 grup 

wychowanków, liczących maksymalnie po 15 dzieci każda.  

3. Posiłki muszą być przygotowywane przy bezwzględnym przestrzeganiu zaleceń 

Głównego Inspektora Sanitarnego, Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie zgodnie 

z obowiązującymi normami w zakładach żywienia zbiorowego. 

4. Posiłki winny być, transportowane w warunkach higienicznych, w szczelnie 

zamkniętych, utrzymujących stałą temperaturę pojemnikach, przystosowanych do 

kontaktu z żywnością określonych w przepisach ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o 

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

5. Dostarczane artykuły spożywcze winny być w pierwszym gatunku, których termin 

ważności upływa nie wcześniej niż 5 dni po dacie dostawy.  

6. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć obiady i produkty oraz półprodukty do 

przygotowania śniadań (II śniadań) i kolacji do siedziby Zamawiającego własnym 

transportem, na własny koszt i własne ryzyko oraz do elastycznego reagowania na 

zmniejszone potrzeby Zamawiającego. 

7. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wadliwej partii dostarczonego towaru, 

reklamacja zostanie zgłoszona telefonicznie. Wykonawca zobowiązuje się do jego 

wymiany na towar wolny od wad w ciągu 3 godzin, w ilościach zakwestionowanych 

przez Zamawiającego. 

8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia całej partii przedmiotu 

umowy lub odrzucenia jej części w przypadku, gdy w trakcie oceny wizualnej i 

organoleptycznej zostanie stwierdzona ich zła jakość, będą widoczne uszkodzenia 

spowodowane niewłaściwym zabezpieczeniem, złymi warunkami transportowymi lub 

niewłaściwym stanem higienicznym środków transportu przewożących przedmiot 

umowy. 

9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia partii przedmiotu umowy w 

przypadku niedotrzymania przez wykonawcę określonego w umowie terminu dostawy. 

10. Przedmiot umowy realizowany będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (w 

tym Sanepidu) i standardami przygotowywania i podawania posiłków w formie 

cateringowej. 

11. Wykonawca dostarczy Towar zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o 

bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2006 r. Nr 171, poz. 1225 z późn. zm.) 

wraz z aktami wykonawczymi, rozporządzeniami Unii Europejskiej, w szczególności 

rozporządzeniem (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 
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kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dziennik Urzędowy UE, 

wydanie specjalne w języku polskim, rozdział 13, tom 34, str. 319.), rozporządzeniem 

(WE) Nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002r. 

ustanawiającym ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące 

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w 

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

przedmiotu zamówienia. 

12. Strony ustalają, że jakość towaru odpowiadać będzie wymaganiom Polskich Norm. 

Wyroby będą oznaczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

13. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania i przestrzegania reżimu sanitarno - 

higienicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

14. Wykonawca oświadcza, że wdrożył i utrzymuje system HACCP w kuchni, w której będą 

przygotowywane posiłki. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu do 

dokumentacji i prowadzonych zapisów systemu HACCP Wykonawcy. 

15. Wykonawca odpowiada za przestrzeganie przez osoby wykonujące zamówienie 

obowiązujących przepisów higieniczno – sanitarnych. 

16. W sytuacji wystąpienia zatruć u dzieci spowodowanych złą jakością posiłków, 

Wykonawca zobowiązany jest do poniesienia wszelkich kosztów związanych z ich  

leczeniem i przeprowadzeniem wszelkich koniecznych zabiegów sanitarnych, w tym 

m.in. dezynfekcji oraz wypłaty wszelkich roszczeń odszkodowawczych będących 

wynikiem zatrucia.  

17. Wykonawca ponosić będzie odpowiedzialność prawną i materialną wobec organów 

kontroli w zakresie przestrzegania przepisów oraz w zakresie wykonywanej usługi (tj. 

jakości produktów i przygotowania posiłków, ich zgodności z odpowiednimi normami 

oraz wymagań higieniczno – sanitarnych ). 

§ 3 

WYNAGRODZENIE 

1. Wartość przedmiotu umowy strony ustalają do kwoty: 

netto  ...................................zł 

brutto ...................................zł 

(słownie: ..............................................................................................). 

wynikającej z zestawienia kosztów zadania.  

w tym  

1.1. cena za śniadanie (wraz z II sniadaniem) od jednej osoby wynosi …………….. zł brutto 

1.2. cena za obiad od jednej osoby wynosi ……………..….. zł brutto 

1.3. cena za kolacje od jednej osoby wynosi ……………...... zł brutto 

2. Wykonawca otrzyma wynagrodzenia za faktycznie dostarczoną ilość posiłków. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania stałej ceny zawartej w Ofercie Wykonawcy przez 

okres obowiązywania umowy. 

4. Wynagrodzenie płatne będzie po zakończeniu danego miesiąca, przelewem z konta 

Zamawiającego, w terminie do 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej 

faktury/rachunku na konto Wykonawcy wskazane na fakturze/rachunku. 

5. Podstawą wystawienia faktury będzie sporządzone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 

obie strony, do końca każdego miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym  

zestawienie ilości wydanych posiłków w okresie rozliczeniowym. 

6. Terminem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

7. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu 
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Zamawiającego oraz oświadcza iż nie jest czynnym płatnikiem podatku VAT.  

8. Wykonawca oświadcza że jest/ nie jest płatnikiem podatku VAT.  

9. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających  

z niniejszej umowy na osoby trzecie. 

10. Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą, gdy jej łączna wartość równa będzie kwocie 

określonej w ust. 1. 

§ 4 

Kary umowne 

1. Wykonawca jest zobowiązany zapłacić karę umowną: 

1) za odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie przez Wykonawcę lub Zamawiającego z 

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% wartości umowy brutto, 

określonej w § 3 ust. 1, 

2) każdorazowo za nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę, polegające na 

niewykonaniu lub nienależytym wykonaniu któregokolwiek z obowiązków umownych a 

w szczególności określonych w w §1, §2 w wysokości 0,5% wartości umowy brutto, 

określonej w § 3  ust. 1 za każde stwierdzone zdarzenie. 

2. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w przypadku odstąpienia od umowy 

z winy Zamawiającego w wysokości 10% wartości umowy brutto, określonej w § 3  ust. 1 

3. Za zwłokę w zapłacie faktur/rachunków Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe, 

za każdy dzień zwłoki. 

5. Zapłata kary umownej nastąpi na podstawie wezwania do zapłaty, skierowanego przez stronę 

uprawnioną do strony zobowiązanej do zapłaty. Wykonawca wyraża także zgodę na 

potrącenie naliczonych kar umownych z wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do 

wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 5 

ODSTAPIENIA OD UMOWY 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości 

wystąpienia istotnych uchybień w realizacji zamówienia, a Wykonawca zapłaci karę 

określoną w § 4 ust. 1 pkt 1. 

2. Uchybienia określone w ust. 1 mogą polegać w szczególności na opóźnieniu w realizacji 

zadania, złego stanu higienicznego transportu (czystość samochodu/ opakowania/ termosów/  

pojemników GN, stan higieny kierowcy), negatywnej oceny organoleptycznej posiłków 

(smak, zapach, konsystencja, wygląd ogólny – właściwe dla danej potrawy), spowodowania 

zatrucia u dzieci.  

3. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, jeśli tego nie można 

było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu 

żadne odszkodowanie. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni, licząc od 

daty powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.  

4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca ma prawo żądać tylko wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy.  

2. Zamawiający ma prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w przypadku 

rażącego naruszenia przez Wykonawcę istotnych warunków umowy. 

3. Za rażące naruszenie istotnych warunków umowy uważa się 2 – krotne łącznie stwierdzenie 

naruszeń wymienionych w ust. 2 

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za nienależyte wykonanie umowy. 

 

§ 9 
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POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz Oferta Wykonawcy stanowią 

integralną część przedmiotowej umowy. 

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

2. W przypadku stwierdzenia nieważności lub uchylenia poszczególnych zapisów umowy 

stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i Prawa zamówień publicznych a 

pozostałe regulacje pozostają ważne i skuteczne. 

3. Wszelkie spory powstałe w trakcie realizacji Umowy rozstrzygał będzie Sąd powszechny 

właściwy miejscowo Sąd dla siedziby Zamawiającego. 

4. Umowa została sporządzona w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, 3 egzemplarze dla 

Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy. 

 

ZAMAWIAJĄCY              WYKONAWCA 
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Załącznik nr 1 

do umowy 

Przykładowy jadłospis 

 

PONIEDZIAŁEK 

 

ŚNIADANIE: szynka 50g, masło 10g, pieczywo 200g, pomidor, ogórek, kawa inka(w 

nielimitowanej ilości). 

OBIAD: zupa chłopska 400ml, kiełbaska rumuńska w sosie ,120g, ziemniaki 150g, 

surówka 100g, kompot 200 ml  

KOLACJA: parówka 100g, masło 100g, pieczywo 200g, pomidor, ketchup, herbata (w 

nielimitowanej ilości). 

 

WTOREK 

ŚNIADANIE: pasta z jajka ze szczypiorkiem 100g, masło 10g, pieczywo 200g, dżem, kakao (w 

nielimitowanej ilości). 

OBIAD: zupa pomidorowa 400ml, stek z cebulką 100g, ziemniaki 150g, surówka 100g, kompot 

200ml 

KOLACJA: pasztet 80g, pieczywo 200g, masło 10g, serek topiony 16g, herbata (w 

nielimitowanej ilości). 

 

ŚRODA 

ŚNIADANIE: twarożek z rzodkiewką 80g, pieczywo 200g, masło 10g, dżem 20g, herbata(w 

nielimitowanej ilości). 

OBIAD: zupa kalafiorowa 400ml, spaghetti bolońskie 3Q0g, kompot 200ml KOLACJA: fasolka 

po bretońsku 2S0g, pieczywo 200g, masło 10g, herbata w nielimitowanej ilości). 

 

CZWARTEK 

ŚNIADANIE: pasta z wędliny 100g, pieczywo 200g, masło 10g, nutella 20g; kakao w 

nielimitowanej ilości). 

OBIAD: zupa ogórkowa 400ml, gołąbki w sosie 200g, ziemniaki 150g, kompot 200ml  

KOLACJA: naleśniki z serem/dżemem 200g, herbata w nielimitowanej ilości). 

 

PIĄTEK 

ŚNIADANIE: kasza manna 250 ml, pieczywo 200g, masło 10g, dżem 20g 

OBIAD: zupa pejzanka 400ml, kotlet rybny 100g, ziemniaki 150g, surówka 100 g, 

kompot 200ml 

KOLACJA; kiełbasa żywiecka 50g, pieczywo 700g, masło 10g, herbata lub kakao (w 

nielimitowanej ilości). 

 

SOBOTA 
ŚNIADANIE: jajecznica ze szczypiorkiem 100g , pieczywo; 200g, serek topiony 16g, kawa inka 

lub kakao (w nielimitowanej ilości). 

OBIAD: zupa grochowa 400ml, zrazy mielone w sosie 130g, ziemniaki 150g, surówka 100g, 

kompot 200ml 

KOLACJA: kiełbasa na gorąco 100g, pieczywo 200g, masło 10 g, herbata(w nielimitowanej 

ilości). 

 

NIEDZIELA 

ŚNIADANIE: ser żółty 50g, pieczywo 200 g, masło 10 g, dżem 20g, kakao(w nielimitowanej 

ilości). 

OBIAD: zupa rosół 400ml, udko z kurczaka 100g, ziemniaki 150 g, surówka 100g, kompot 200 
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ml 

KOLACJA; sałatka jarzynowa 100g, pieczywo 200g, masło 10 g herbata (w nielimitowanej 

ilości). 

 

DODATKOWO: CODZIENNIE II ŚNIADANIE  

3 zestawy do wyboru: 

-kanapka min 100g + jogurt min 50g 

-bułka słodka min 100g + owoc min 50g 

-baton lub czekolada  min 50g + soczek min 100ml 

 

 


