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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

dla zadania  

"Przygotowanie i dowóz posiłków dla Domu Dziecka w Szklarskiej Porębie" 

 

 
 

W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie 

art. 39 ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)  o wartości zamówienia poniżej kwot z art. 11 ust.8.  

 

 

I. Zamawiający: 

 

Dom Dziecka im. M. Konopnickiej  

ul. Bronka Czecha 22  

58-580 Szklarska Poręba 

tel / fax 75 717 21 06 

e-mail: sekretariat@domdziecka.eu 

www.domdziecka.eu 

 

II. Tryb udzielenia zamówienia: 

 

1.Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 

progów ustalonych na podstawie art.11 ust.8 Prawa zamówień publicznych. 

2.Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

2.1 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)  

2.2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 

zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia   (Dz. U. z 2016, poz. 1126). 

 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dowóz posiłków dla wychowanków Domu Dziecka w 

Szklarskiej Porębie w wieku od 3-18 lat. W dni nauki szkolnej przygotowane posiłki powinny być dostarczone do 

placówki: śniadania do godziny 6.30, obiady do godziny 14.00, kolacje do godziny 17.00. W dni wolne od nauki 

szkolnej i świąteczne posiłki powinny być dostarczone: śniadania do godziny 8.00. obiady do godziny 14.00-14.30, 

kolacje do godziny 17.00. Drugie śniadania powinny być dostarczane wraz z pierwszym śniadaniem. Drugie 

śniadania są przygotowywane codziennie, zarówno w dni nauki szkolnej jak i w pozostałe dni. 

2. W razie konieczności, dla dzieci chorych posiłki powinny być przygotowane zgodnie z określoną dietą (według 

zaleceń lekarza). 

3. Zamawiający zobowiązuje się do zgłaszania ilości dzieci w celu przygotowania posiłków najpóźniej do godziny 

14.00 dnia poprzedzającego ich dostarczenie, drogą elektroniczną na adres e-mail podany przez Wykonawcę. 
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4. Posiłki powinny być dostarczane z podziałem na 2 grupy w ilościach wg zgłoszenia,             o którym mowa w 

§ 4 pkt 3 Posiłki dowożone są zgodnie z obowiązującym jadłospisem (dostarczanym codziennie przy śniadaniu) i 

wg specyfikacji ilościowej posiłków dostarczanej codziennie do placówki. Posiłki powinny być dostarczane do 

placówki             w odpowiednich termosach Wykonawcy, osobno dla każdej grupy, z zachowaniem odpowiedniej 

temperatury zgodnie z przepisami. Zamawiający posiada własne naczynia stołowe i sztućce. 

5. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć posiłki zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, HACCP i 

SANEPID-u. 

 5.1. W przypadku nieprawidłowości w dowożonych posiłkach, Zamawiający zgłasza telefonicznie o ich wadliwości  

Wykonawcy, który zobowiązuje się do usunięcia wadliwych posiłków w ciągu 3 godzin od zgłoszenia do wysokości 

ilości zakwestionowanych posiłków. 

5.2.  W przypadku stwierdzonych nieprawidłowości w sposobie dostarczanych posiłków, a także w ilościach 

niezgodnych z zamówieniem, Zamawiający zgłasza reklamację na piśmie do Wykonawcy w celu usunięcia 

nieprawidłowości. W przypadku braku reakcji ze strony Wykonawcy, Zamawiający ma możliwość wypowiedzenia 

umowy, z zachowaniem okresu wypowiedzenia. 

6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załączniki nr 1 do umowy. Wykonawca przygotowując 

ofertę powinien uwzględnić także  Załącznik nr 2 Średnia ważona grupy oraz Załącznik nr 3 – zalecenia dotyczące 

kaloryczności. 

7. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć posiłki do siedziby Zamawiającego własnym transportem, na własny 

koszt i własne ryzyko oraz do elastycznego reagowania na zwiększone lub zmniejszone potrzeby Zamawiającego. 

8. Każdy samochód, w którym będą dostarczane posiłki musi posiadać decyzję Państwowego Powiatowego 

Inspektoratu Sanitarnego stwierdzającą spełnienie warunków do higienicznego przewozu określonych posiłków. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania stosownego dokumentu w momencie dostawy   posiłków. 

 

 

9.Kody CPV: 55520000-1 Usługi dostarczania posiłków 

10.Zatrudnienie na umowę o pracę: 

10.1 Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 

przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji 

zamówienia: 

a) prace związane z gotowaniem i przygotowywaniem posiłków 

b) dowóz posiłków 

10.2.W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec 

wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 

o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 10.1. czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności 

do:  

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i 

dokonywania ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 
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10.4. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec 

Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 

o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich 

oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

10.5. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu 

terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących 

wskazane w punkcie 10.1. czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

• oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: 

dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 

wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych 

osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do 

złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 

• poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię 

umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. 

oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 

sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych 

osobowych pracowników, zgodnie z przepisami z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych. (tj. w szczególności bez adresów, nr 

PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia 

umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

• zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę 

składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres 

rozliczeniowy; 

10.6. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o 

pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 10.1. czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci 

obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w projekcie umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych 

przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 10.1 

czynności.  

10.7.W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub 

podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

IV. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  
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V. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

VI. Zamawiający dopuszcza  udzielenie zamówień, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo zamówień 

publicznych w wysokości maksymalnie 10% wartości zamówienia podstawowego polegającego na dostawie 

posiłków. 

VII. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

 

VIII. Termin realizacji zamówienia  

 

1.Termin realizacji dostaw od 01.01.2020 do 31.12.2020 roku. 

2.Dostawy będą realizowane w następujących godzinach   

Śniadanie + drugie śniadanie 6.00-6.30   

Obiad 14.00-14.30  

Kolacja 17.30-18.00 

IX. Przesłanki wykluczenia wykonawców z postępowania zawiera art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 

- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) 

X. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków: 

10.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:  

1. Spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust 1. pzp tj. spełniają warunki, dotyczące: 

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to  

z odrębnych przepisów: 

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże że posiada aktualną decyzję 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, zezwalającą na prowadzenie działalności w zakresie żywienia 

zbiorowego wydaną na podstawie Ustawy z dnia 25.08.2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz.U. z 

2015 r., poz. 594 ze zm.); 

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie. 

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie. 

c) zdolności technicznej lub zawodowej: 

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie. 

2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 pzp. 

10.2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych 

zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia 

gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 

 

10.3.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy 

ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania 

w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo w formie pisemnej 

(oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) należy dołączyć do oferty. 

 

10.4.Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców: 
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10.4.1.którzy nie wykazali, spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa  

w  pkt 10.1. 

10.4.2. którzy nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy 

10.4.3.wobec których zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust. 5 ustawy tj. 

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 

restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził 

likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. 

2019 r. poz. 243 ze 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 majątku w trybie art. 366 ust. 

1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 498); 

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 art. 24. ust. 1 pkt 14, 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 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 karę aresztu, ograniczenia wolności lub 

karę grzywny nie niższą niż 3000 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 pkt 5; 

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 

karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych; 

8) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem 

przypadku, o którym mowa w art.24 ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, 

opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące 

porozumienie w sprawie spłaty tych należności. 

 

10.5.Jeżeli zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie pkt. 5, wskazuje podstawy wykluczenia 
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w ogłoszeniu o zamówieniu, w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w zaproszeniu do negocjacji. 

 

10.6 Wykluczenie wykonawcy następuje: 

1) w przypadkach, o których mowa w art.24.ust. 1 pkt 13 lit. a-c i pkt 14, gdy osoba, o której mowa w tych 

przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w art.24 ust. 1 pkt 13 lit. 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 art. 24.ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana za przestępstwo 

wymienione w art. 24.ust. 1 pkt 13 lit. d, 

b) w art. 24. ust. 1 pkt 15, 

c) w  art. 24.ust. 5 pkt 5-7 

- jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio 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 art. 24.ust. 1 pkt 18 i 20 lub art. 24.ust. 5 pkt 2 i 4, jeżeli nie upłynęły 3 lata 

od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia; 

4) w przypadku, o którym mowa w art. 24. ust. 1 pkt 21, jeżeli nie upłynął okres, na jaki został prawomocnie 

orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 

5) w przypadku, o którym mowa w art.24. ust. 1 pkt 22, jeżeli nie upłynął okres obowiązywania zakazu ubiegania 

się o zamówienia publiczne. 

10.7.Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art.24. ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5, 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 lub przestępstwom 

skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli 

wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania 

się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 

10.8.Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności 

czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie ust. 8. 

10.9.W przypadkach, o których mowa w art. 24. ust. 1 pkt 19, 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. 

 

XI Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy 

11.1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w Rozdziale 10 oraz 

wykazania braku podstaw do wykluczenia, wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i 

dokumenty: 
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1) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (zgodnie z 

treścią załącznika nr 2 do SIWZ) (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego 

zamówienia Zamawiający dopuszcza aby oświadczenie zostało złożone przez pełnomocnika w imieniu 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Informacje zawarte w oświadczeniu 

będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

2) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (zgodnie z 

treścią załącznika nr 3 do SIWZ). (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego 

zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców (konsorcjum) przedmiotowe oświadczenia musi być 

złożone (podpisane) przez każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną). Informacje zawarte w 

oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania. 

3) odpis 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 wykluczenia na 

podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego 

zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców (konsorcjum) przedmiotowe dokumenty muszą być 

złożone  dla każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną). 

4) aktualna decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, zezwalającą na prowadzenie działalności 

w zakresie żywienia zbiorowego wydaną na podstawie Ustawy z dnia 25.08.2006 r. o bezpieczeństwie 

żywności i żywienia (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 594 ze zm.); 

11.2.Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,  

o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o 

przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,  

o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić 

dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. 

 

11.3.Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski. 

11.4.Ilekroć w SIWZ, a także w załącznikach do SIWZ występuje wymóg podpisywania dokumentów lub 

oświadczeń lub też potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem, należy przez to rozumieć że 

oświadczenia i dokumenty te powinny być opatrzone podpisem (podpisami) osoby (osób) uprawnionej 

(uprawnionych) do reprezentowania wykonawcy/podmiotu na zasobach lub sytuacji, którego wykonawca polega, 

zgodnie  

z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania 

wykonawcy/podmiotu na zasadach lub sytuacji, którego wykonawca polega na podstawie pełnomocnictwa. 

11.5.Podpisy wykonawcy na oświadczeniach i dokumentach muszą być złożone w sposób pozwalający 

zidentyfikować osobę podpisującą. Zaleca się opatrzenie podpisu pieczątką z imieniem i nazwiskiem osoby 

podpisującej. 

 

XII. Inne dokumenty 

1.Oferta na wykonanie zamówienia publicznego (Zał. Nr 1 do SIWZ) 

2.Jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę (reprezentująca wykonawcę lub wykonawców występujących wspólnie) 
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działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność 

z oryginałem przez notariusza musi zostać dołączone do oferty. 

 

XIII. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów 

 

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, 

faksem lub e-mail (oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona pisemnie, zapytania do SIWZ muszą być 

przekazywane Zamawiającemu pisemnie, faksem lub e-mailem). Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca 

przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem. 

2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków 

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

przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, 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. 

3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął po upływie 

terminu składania wniosków, o którym mowa w pkt 2., lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający 

może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 2. 

5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia na stronie internetowej, bez ujawniania źródła 

zapytania. 

6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający udostępnia na stronie 

internetowej. 

7. Nie przewiduje się zebrania Wykonawców.  

 

XIV. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami 

 

Osobą upoważnioną ze strony zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami jest Dyrektor Domu Dziecka 

Pan Mariusz Owczarek, tel. 75 7172106. 

 

XV. Termin związania ofertą 

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu 

składania ofert. 

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. 

3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
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XVI. Wadium 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.  

 

XVII. Zaliczki 

Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

 

XVIII. Opis sposobu przygotowania ofert 

 

1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Oferta wraz z załącznikami stanowiącymi jej integralną część musi być sporządzona w języku polskim, w 

formie pisemnej, trwałą techniką pisarską, pismem czytelnym, na 

formularzu oferty zgodnym z treścią formularza przekazanego w materiałach 

przetargowych. 

3. Wszelkie inne dokumenty (potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, stanowiące 

załączniki do oferty), sporządzone w językach obcych muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski, 

poświadczonym przez wykonawcę. 

4.Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty w postaci elektronicznej lub za pomocą faksu. 

5.Oferta oraz wszystkie dokumenty i oświadczenia wymagane w SIWZ muszą być podpisane przez wykonawcę lub 

osobę (osoby jeżeli do reprezentowania wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) upełnomocnione do 

reprezentowania wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań, zgodnie z treścią dokumentu określającego 

status prawny wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. 

6.Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do reprezentowania wykonawcy oraz zaciągania w jego imieniu 

zobowiązań musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. 

7.Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SIWZ powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone 

do oferty bądź też przygotowane przez wykonawcę w formie zgodnej z niniejszą SIWZ. 

8.We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o 

treści pieczęci zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy i adresu wykonawcy. 

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

10. Stosowne wypełnienia miejsc wykropkowanych we wzorach dokumentów 

stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane 

komputerowo, maszynowo lub ręcznie. 

11. Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących załączniki 

do niniejszej SIWZ muszą mieć formę wydruku komputerowego lub maszynopisu. 

12. Zaleca się, aby oferta była złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie - arkusze 

(kartki) oferty mogą być zszyte, zbindowane lub trwale połączone w jedną całość inną techniką. 

13. Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane. 

14. Wszystkie zapisane strony oferty powinny być parafowane przez wykonawcę lub upoważnioną osobę (osoby) 

podpisującą (podpisujące) ofertę, o ile nie zostały wcześniej przez te osoby podpisane. Strony zawierające 

informacje nie wymagane przez zamawiającego (np.: prospekty reklamowe o firmie, jej działalności, itp.) i nie 

podlegające ocenie nie muszą być numerowane i parafowane. 

15. Wszelkie miejsca w ofercie, w których wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie 
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treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez zamawiającego) muszą być parafowane 

przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę. 

16. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia nazywani są Partnerami. 

16.1. Dopuszcza się złożenie oferty wspólnej zgodnie z trybem art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Nazwy wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia muszą zostać wskazane w ofercie. 

16.2. Przy złożeniu oferty wspólnej (np. konsorcjum) wykonawcy ustanawiają Lidera do reprezentowania ich w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. Pisemne pełnomocnictwo lub pełnomocnictwa winny być dołączone do oferty. Nie 

złożenie pełnomocnictwa lub pełnomocnictwo wadliwe podlega uzupełnieniu w trybie art. 26 ust 3 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

 

UWAGA: 

 

1) Pełnomocnictwo musi wskazywać Lidera (może to być zarówno jeden z wykonawców wspólnie ubiegających 

się o udzielenie zamówienia, jak i osoba trzecia). Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia musi udzielić pełnomocnictwa, w tym samym zakresie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o 

udzielenie zamówienia mogą udzielić pełnomocnictwa na jednym dokumencie, wówczas każdy z nich musi złożyć 

odpowiednie oświadczenie (podpisują osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy). 

2) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z Liderem. 

3) Wykonawca składający ofertę wspólną, nie może złożyć w jednym postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego odrębnej oferty własnej lub drugiej oferty wspólnie z innymi wykonawcami. Wszystkie oferty złożone 

przez tego wykonawcę zamawiający odrzuci. 

4) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego ponoszą solidarną odpowiedzialność 

za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy - dla Zamawiającego nie są 

wiążące w tym zakresie wzajemne uregulowania umowne (np. umowa konsorcjum lub spółki cywilnej) pomiędzy 

wykonawcami. Zamawiający może żądać wykonania zamówienia w całości od któregokolwiek z wykonawców, od 

kilku lub od wszystkich łącznie, niezależnie od postanowień umowy wewnętrznej (np. umowy konsorcjum) 

zawartej przez wykonawców. 

5) Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od wykonawców składających ofertę wspólną, aby przed 

podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) złożyli zamawiającemu umowę konsorcjum, 

zawierającą, co najmniej: 

- zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację 

przedmiotu zamówienia, 

- określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy, 

6) Oferta składana w ramach działalności gospodarczej prowadzonej w oparciu o umowę spółki cywilnej stanowi 

ofertę wspólną. W przypadku wyboru jako najkorzystniejszej oferty spółki cywilnej Zamawiający żąda przed 

podpisaniem umowy ze spółką przedłożenia do wglądu umowy spółki cywilnej. 

7) Każdy z podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego musi odrębnie 

udokumentować, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych 
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XIX. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji. 

1.Wykonawca może zastrzec w ofercie oświadczeniem, iż Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

2.Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) rozumie się nieujawnione 

do publicznej wiadomości informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne 

posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich 

poufności. 

 

XX. Miejsce i termin składania ofert 

1. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zaklejonej, nienaruszonej kopercie,  do dnia 15.11.2019r. do godziny 

8.30 która będzie posiadać oznaczenia: Oferta przetargowa na realizację zadania: "Przygotowanie i dowóz  posiłków 

dla Domu Dziecka w Szklarskiej Porębie" nie otwierać przed terminem 15.11.2019 roku do  godz.09.00” 

2.Poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta będzie zaadresowana na adres: Dom Dziecka, ul. Bronka Czecha, 

22 58-580 Szklarska Poręba oraz będzie oznaczona nazwą i adresem wykonawcy, aby można było odesłać ją nie 

otwartą w przypadku złożenia oferty po wyznaczonym terminie. 

3.Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca. 

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

 

XXI. Miejsce i termin otwarcia ofert 

1.Zamawiający otworzy złożone oferty w swojej siedzibie, tj. Dom Dziecka, ul. Bronka Czecha 22, 58-580 

Szklarska Poręba w dniu 15.11.2019r. o godz. 9.00 w Gabinecie Dyrektora Domu Dziecka 

2.Otwarcie ofert jest jawne.  

3.Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia. Podczas otwarcia ofert zamawiający sprawdzi stan otwieranych kopert (koperty powinny być 

nienaruszone do chwili otwarcia) oraz poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące 

ceny. 

4.Informacje, o których mowa w punkcie 2 zamawiający przekaże niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli 

obecni przy otwarciu ofert poprzez publikację na stronie WWW Zamawiającego. 

 

XXII. Opis sposobu obliczenia ceny 

1. Cena oferty powinna obejmować pełen zakres określony w przedmiocie zamówienia niniejszej SIWZ i 

zawierać wszystkie koszty i elementy niezbędne do wykonania zamówienia. 

2. Wykonawca może zaproponować tylko jedna cenę.  

3. Cena ofertowa powinna być podana w złotych polskich netto i brutto z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku z uwzględnieniem należnego podatku VAT, określona cyfrowo i słownie. 
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4. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków wykonawcy, zgodnie  z przepisami ustawy o 

podatku od towarów i usług. 

5. W celu porównania ofert Zamawiający przyjmuje cenę brutto 

 

XXIII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a 

wykonawcą. 

1.Rozliczenia między zamawiającym i wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich (PLN). 

XXIV. Kryteria oceny ofert oraz sposób oceny ofert 

1.Kryterium przy wyborze oferty będą; 

- cena - 60%; 

- termin płatności - 40%. 

2. Za ofertę najkorzystniejszą będzie uznana oferta, która przy uwzględnieniu powyższych 

kryteriów i ich wag otrzyma najwyższą punktację. 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. 
 

3. Ocena w kryterium – cena (C) nastąpi w skali punktowej od 0 do 60 pkt.  –  maksymalna ilość punktów wynosi 

60. Oferta najtańsza spośród nieodrzuconych otrzyma 60 pkt. Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie mniej 

punktów, według poniższego wzoru: 

 

oferta z najniższą ceną  

A = --------------------------------------  x 60 

cena oferty ocenianej 

 

A – liczba otrzymanych punktów 

 

4. Ocena w kryterium – termin płatności (T). Zamawiający będzie przyznawał punkty w następujący sposób. W 

tym kryterium Wykonawca może otrzymać maksymalnie 40 pkt za termin płatności na fakturze 21 dni od dnia 

wystawienia faktury. Za termin płatności 14 dni od dnia wystawienia faktury wykonawca otrzyma 35 pkt.  

  

5.Zamawiający poprawia w ofercie: 

 

- oczywiste omyłki pisarskie, 

-oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące 

istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

Zamawiający dokona poprawienia omyłek w ofertach wykonawców zgodnie z art. 87 ust.2 ustawy Pzp oraz 

poniższymi zasadami. Zamawiający poprawi w ofercie: 
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1) oczywiste omyłki pisarskie: przez oczywista omyłkę pisarską w szczególności należy rozumieć widocznie 

mylną pisownie wyrazu, ewidentny błąd gramatyczny, niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części itp. 

2) oczywiste omyłki rachunkowe; w przypadku mnożenia cen jednostkowych i liczby jednostek miar zamawiający 

przyjmuje, że: 

a) jeżeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej oraz liczby jednostek miar, przyjmuje się, że 

prawidłowo podano liczbę jednostek miar oraz cenę jednostkową, 

b) jeżeli cenę jednostkową podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę 

jednostek miar i ten zapis ceny jednostkowej, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny; 

 

Zamawiający zastrzega, że katalog omyłek wymienionych w pkt.2 nie wyczerpuje możliwości poprawienia 

oczywistych omyłek rachunkowych. Zamawiający poprawi wszelkie omyłki rachunkowe, które wystąpią w 

ofertach. Zamawiający uwzględni również konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek. 

 inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie 

powodujące istotnych zmian w treści oferty 

 

XXV. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej przy wyborze najkorzystniejszej oferty. 

 

 

XXVI. Odrzucenie oferty 

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpi przynajmniej jedna przesłanka unormowana w art. 89 ust.1. 

 

XXVII. Formalności, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego 

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia 

wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania 

i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, 

siedziby albo miejsca zamieszkania i 

adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także w punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert 

i łączną punktację; 

b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 

c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie 

faktyczne i prawne, 

d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia 

publicznego może być zawarta. 

 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w ust. 

1 pkt. a, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 
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 Wykonawca, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest 

do przedłożenia umowy regulującej współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

 Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia 

przekazania zawiadomienia o wyborze oferty. 

 Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym 

mowa powyżej, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta, nie odrzucono 

żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy. 

 Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do 

niniejszej SIWZ. 

 Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

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

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

zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust 1 ustawy - Prawo zamówień 

publicznych. 

 

XXVIII Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

Zamawiający nie przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

 

XXIX. Warunki umowy i dopuszczalne zmiany umowy 

1. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia 

kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji. 

2. O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi wykonawcę pisemnie. 

3. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz 

danych zawartych w ofercie. 

4. Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. 

5. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu, jeżeli zajdzie potrzeba w sytuacji zmiany 

obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu 

prawnego. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 14 dni od powzięcia informacji stanowiącej 

podstawę do wprowadzenia zmian. Zmiana ta może spowodować wydłużenie terminu wykonania prac i nie 

spowoduje zmiany wynagrodzenia wykonawcy Inicjatorem tej zmiany może być zamawiający lub wykonawca. 

6.Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu w sytuacji, kiedy nastąpi ustawowa zmiana stawki 

VAT. Inicjatorem tej zmiany może być Zamawiający lub Wykonawca. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie 

pisemnej w ciągu 14 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian. Zmiana ta nie 

wpłynie na termin wykonania prac i spowoduje zmianę wynagrodzenia wykonawcy brutto. Kwota netto 

wynagrodzenia pozostanie bez zmian.  

XXX. Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy w toku postępowania 

Określone w dziale VI Ustawy Prawo zamówień publicznych, w postaci: 

1. Odwołania od niezgodnej z przepisami ustawy czynności w zakresie opisanym w art. 180 ust. 1 i 2 ustawy 
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Prawo zamówień publicznych 

2. Skargi do Sądu Okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego, na orzeczenie Izby, przysługują 

Wykonawcom i innemu podmiotowi, a także (wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ - przed upływem terminu 

składania ofert) organizacjom zrzeszającym Wykonawców wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt.5, jeżeli 

ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 

Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

XXXI Postanowienia końcowe - zasady udostępniania dokumentów: 

1. Zasada jawności  

1.1 Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert w trakcie prowadzonego 

postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po dokonaniu wyboru 

najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i dokumentów lub informacji zastrzeżonych przez 

uczestników postępowania. 

1.2.Zamawiający udostępnia protokół lub załączniki do protokołu na wniosek. 

1.3.Udostępnienie protokołu lub załączników może nastąpić poprzez wgląd w miejscu wyznaczonym przez 

zamawiającego, przesłanie kopii pocztą, faksem, zgodnie z wyborem wnioskodawcy wskazanym we wniosku. 

1.4. Bez zgody zamawiającego, wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników, w miejscu 

wyznaczonym przez zamawiającego, nie może samodzielnie  kopiować lub utrwalać za pomocą urządzeń lub 

środków technicznych służących do utrwalania obrazu treści złożonych ofert. 

1.5.Jeżeli przesłanie kopii protokołu lub załączników zgodnie z wyborem wnioskodawcy jest z przyczyn 

technicznych znacząco utrudnione, w szczególności z uwagi na ilość żądanych do przesłania dokumentów, 

zamawiający informuje o tym wnioskodawcę i wskazuje sposób, w jaki mogą być one udostępnione. 

1.6. Jeżeli w wyniku udostępnienia protokołu lub załączników, zamawiający ma ponieść dodatkowe koszty 

związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia protokołu lub 

załączników, koszty te pokrywa wnioskodawca.  

 

2. Oferta z rażąco niską ceną 

2.1. Jeżeli 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 do Wykonawcy o 

udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość 

ceny, w szczególności w zakresie oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań 

technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, 

oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa 

od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 

r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r, poz. 2008); 2) pomocy publicznej udzielonej na 

podstawie odrębnych przepisów. 

2.2. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na wykonawcy. 

2.3. Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz 



 

 16 

z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

3. Postanowienia końcowe – zasady udostępniania dokumentów 

3.1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert w trakcie prowadzonego 

postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po dokonaniu wyboru 

najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa  

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i dokumentów lub informacji zastrzeżonych przez 

uczestników postępowania. 

3.2. Zamawiający udostępnia protokół lub załączniki do protokołu na wniosek. 

3.3. Udostępnienie protokołu lub załączników może nastąpić poprzez wgląd w miejscu wyznaczonym przez 

Zamawiającego, przesłanie kopii pocztą, faksem, zgodnie z wyborem wnioskodawcy wskazanym we wniosku. 

3.4. Bez zgody Zamawiającego, wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników, w miejscu 

wyznaczonym przez Zamawiającego, nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać za pomocą urządzeń lub 

środków technicznych służących do utrwalania obrazu treści złożonych ofert. 

3.5. Jeżeli przesłanie kopii protokołu lub załączników zgodnie z wyborem wnioskodawcy jest z przyczyn 

technicznych znacząco utrudnione, w szczególności z uwagi na ilość żądanych do przesłania dokumentów, 

Zamawiający informuje o tym wnioskodawcę i wskazuje sposób, w jaki mogą być one udostępnione. 

3.6. Jeżeli w wyniku udostępnienia protokołu lub załączników, Zamawiający ma ponieść dodatkowe koszty 

związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia protokołu lub 

załączników, koszty te pokrywa wnioskodawca. Zamawiający nie może obciążać wnioskodawcy kosztami 

udostępnienia, jeżeli nie wyraził wobec niego zgody, o której mowa w pkt 3.5. niniejszego rozdziału. 

 

XXXII RODO 

 

1.Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

▪ Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Dziecka w Szklarskiej Porębie im. M. Konopnickiej,  

ul. Bronka Czecha 22, 58-580 Szklarska Poręba reprezentowany przez Dyrektora Mariusza Owczarka   

▪ Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Domu Dziecka w Szklarskiej Porębie im. M. Konopnickiej,  ul. 

Bronka Czecha 22, 58-580 Szklarska Poręba jest Dorota Waliszewska, adres iod@domdziecka.eu 

▪ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Przygotowanie i dowóz posiłków dla Domu Dziecka 

w Szklarskiej Porębie” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego 

▪ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. – 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) dalej „ustawa Pzp”;   

▪ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez  

okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 

mailto:iod@domdziecka.eu
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lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

▪ obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana     dotyczących jest 

wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

▪ w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

▪ posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych  

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO  

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

▪ nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

 

XXXII. Dokumentacja przetargowa: 

1.        Załącznik Nr 1 – Formularz oferty 

2. Załącznik Nr 2 - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  

3. Załącznik Nr 3 - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia  

4. Załącznik Nr 4 - Wzór informacji, że wykonawca nie należy/należy do grupy kapitałowej  

5.        Załącznik Nr 5 – Projekt umowy 
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Załącznik 1 

 

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

 

(pieczęć firmy)                                 

 

 

     

    FORMULARZ OFERTOWY 

 
Dane wykonawcy 

Nazwa: ................................................................ 

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

Siedziba: ................................................................ 

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

Numer telefonu: 0 (**) ...................................................... 

Numer faksu: 0 (**) ...................................................... 

Numer REGON: ................................................................ 

 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na:  "Przygotowanie i dowóz posiłków dla Domu Dziecka 

w Szklarskiej Porębie” oferujemy wykonanie zamówienia  za łączną cenę za dzień dostawy posiłków dla jednej 

osoby ……………........................zł netto +………………% VAT tj. brutto.....................zł  ( cena powinna 

obejmować śniadanie, II śniadanie, obiad i kolacje dla jednej osoby) 

 

1.1.W tym cena za śniadanie od jednej osoby wynosi …………….. zł brutto 

1.1.a. W tym cena za II śniadanie od jednej osoby wynosi.................zł brutto 

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

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

1.4. W tym cena za suchy prowiant przygotowywany doraźnie na wycieczki wychowanków w cenie: 

1.4.a. za śniadanie od jednej osoby wynosi .............................zł brutto 

1.4.b. za obiad od jednej osoby wynosi ..................................zł brutto 

1.4.c. za kolacje od jednej osoby wynosi ................................zł brutto 

 

Oświadczam, że jestem / nie jestem* małym, średnim przedsiębiorcą. 

 

Osobą do kontaktów z zamawiającym odpowiedzialną za wykonanie zobowiązań 

umowy jest: ….................................................................................. 

tel. kontaktowy, faks: …................................................ 

 

Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnosimy żadnych 

zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy informacje niezbędne do przygotowania oferty. 
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2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych z ofertą przez czas wskazany 

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

3. Oświadczamy, że załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia warunki udziału w postępowaniu 

oraz postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się, w przypadku 

wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

4. Oświadczamy, że składamy ofertę, w której wszystkie zaoferowane artykuły wymienione w SIWZ i ofercie będą 

I gatunku oraz będą mieć aktualne terminy przydatności do spożycia. 

5. Termin wykonania zamówienia od 01.01.2020 do 31.12.2020 r. 

6.Oświadczamy iż wybór naszej oferty prowadzi/ nie prowadzi* 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.  

7. Proponujemy termin płatności ……………….dni o dnia wpływu faktury  

8.Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie 

zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu pn. "Przygotowanie i dowóz posiłków dla Domu Dziecka w 

Szklarskiej Porębie. 

 

 

 

………………………………………….. 

Czytelny podpis osoby uprawnionej 

do reprezentowania wykonawcy/pieczęć 

 

• Właściwe podkreślić 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 

 

     

 

Wykonawca: 

…………………………………………

……………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 
reprezentowany przez: 

…………………………………………

……………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  
reprezentacji) 
 
 

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. "Przygotowanie i dowóz posiłków dla Domu 

Dziecka w Szklarskiej Porębie" prowadzonego przez Dom Dziecka im. M. Konopnickiej w Szklarskiej Porębie  

oświadczam, co następuje: 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego 

w  Rozdziale 10 pkt.10.1. SIWZ. 

 

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

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:  

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 

zamawiającego w Rozdziale 10 pkt. 10.1. SIWZ. polegam na zasobach następującego/ych 

podmiotu/ów: ………………………………………………………………………. 
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..……………………………………………………………………………………………………………….…

………………………………….., w następującym zakresie: ………………………………………… 

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

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  

 

 

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

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

 

 

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. 

 

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

 

       ………………………………………… 

(podpis) 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 

 
 

Wykonawca: 
……………………………………………

………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 
reprezentowany przez: 
……………………………………………

………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 
reprezentacji) 
 
 

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. "Przygotowanie i dowóz posiłków dla Domu 

Dziecka w Szklarskiej Porębie" prowadzonego przez Dom Dziecka im. M. Konopnickiej w Szklarskiej Porębie 

oświadczam, co następuje: 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

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

Pzp. 

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1-8 ustawy Pzp. 

 

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

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

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: 

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

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

 

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

(podpis) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 

WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, 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 podlega/ją wykluczeniu z 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

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

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

  

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA 

KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: 

……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także 

w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania  

o udzielenie zamówienia. 

 

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

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

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. 

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

       ………………………………………… 

(podpis) 
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Załącznik nr 4 do SIWZ 

 

 

 

 

………………………………….., dnia …………………. 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

 

 

 

My niżej podpisani: 

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

…………………………………………………………………………………….. 

działając w imieniu i na rzecz:  

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

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

ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego pn: 

 

"Przygotowanie i dowóz posiłków dla Domu Dziecka w Szklarskiej Porębie" prowadzonego przez Dom 

Dziecka im. M. Konopnickiej w Szklarskiej Porębie oświadczamy, co następuje: 

 

- oświadczamy, że nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt.23 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 

(Dz. U. 2019 r. poz. 369)* 

 

- oświadczamy, że należymy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt.23 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych, tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 

(Dz. U. 2019 r. poz. 369)* co podmioty wymienione poniżej (należy podać nazwy i adresy siedzib)*: 

 

 

Lp. Nazwa (firma) Adres siedziby 

1   

2   

3   

4   

 

 

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

podpis osoby upoważnionej do 

reprezentowania wykonawcy 

 

*Niewłaściwe skreślić 
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Załącznik nr 5 do SIWZ  

 

 

U M O W A 

 

Zawarta w dniu …………...2019 roku pomiędzy:  

Dyrektorem Domu Dziecka im. M. Konopnickiej, ul. Czecha 22, 58-580 Szklarska Poręba NIP  611 250 35 48 

REGON 230901601 

   

Panem Mariuszem Owczarkiem  

 

zwanym dalej „Zamawiającym”  

a: ………………………………….. 

reprezentowanym przez: 

p. …………………………. 

zwanym dalej ,,Wykonawcą''    

na: przygotowanie i dowóz posiłków dla wychowanków Domu Dziecka w Szklarskiej Porębie 

 

§ 1 

1.Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przygotowanie i dowóz posiłków dla wychowanków 

Domu Dziecka w Szklarskiej Porębie w wieku od 3-18 lat. W dni nauki szkolnej przygotowane posiłki powinny być 

dostarczone do placówki: śniadania do godziny 6.30, obiady do godziny 14.00, kolacje do godziny 17.00. W dni 

wolne od nauki szkolnej i świąteczne posiłki powinny być dostarczone: śniadania do godziny 8.00. obiady do 

godziny 14.00-14.30, kolacje do godziny 17.00. Drugie śniadania powinny być dostarczane wraz z pierwszym 

śniadaniem. Drugie śniadania są przygotowywane codziennie, zarówno w dni nauki szkolnej jak i w pozostałe dni. 

2. Zamówienie powinno być realizowane zgodnie z załącznikami do umowy:  

Załącznik nr 1 Jadłospis 

Załącznik nr 2 Średnia ważona grupy 

Załącznik nr 3 – zalecenia dotyczące kaloryczności 

 

§ 2 

1.Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy ustala się na 01.01.2020r.  

2.Termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się na  31.12.2020r.. 
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§ 3 

1.Za dokonane dostawy Wykonawca otrzyma  wynagrodzenie w wysokości :    

 ……………… ..zł  słownie………………   w tym VAT …..%  ……… zł brutto 

1.1.W tym cena za śniadanie od jednej osoby wynosi …………….. zł brutto 

1.1.a. W tym cena za II śniadanie od jednej osoby wynosi.................zł brutto 

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

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

1.4. W tym cena za suchy prowiant przygotowywany doraźnie na wycieczki wychowanków w cenie: 

1.4.a. za śniadanie od jednej osoby wynosi .............................zł brutto 

1.4.b. za obiad od jednej osoby wynosi ..................................zł brutto 

1.4.c. za kolacje od jednej osoby wynosi ................................zł brutto 

2. Wykonawca otrzyma wynagrodzenia za faktycznie dostarczoną ilość posiłków. 

3. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za  przygotowane i dostarczone posiłki przelewem na konto Wykonawcy 

w terminie …………… dni od dnia wpływu faktury do Domu Dziecka.  

4.W przypadku nie dotrzymania terminu płatności Wykonawca zastrzega sobie prawo do naliczenia ustawowych 

odsetek 

 

§ 4. Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dowóz posiłków dla wychowanków Domu Dziecka w Szklarskiej 

Porębie w wieku od 3-18 lat. W dni nauki szkolnej przygotowane posiłki powinny być dostarczone do placówki: 

śniadania do godziny 6.30, obiady do godziny 14.00, kolacje do godziny 17.00. W dni wolne od nauki szkolnej i 

świąteczne posiłki powinny być dostarczone: śniadania do godziny 8.00. obiady do godziny 14.00-14.30, kolacje do 

godziny 17.00. Drugie śniadania powinny być dostarczane wraz z pierwszym śniadaniem. Drugie śniadania są 

przygotowywane codziennie, zarówno w dni nauki szkolnej jak i w pozostałe dni.  

2. W razie konieczności, dla dzieci chorych posiłki powinny być przygotowane zgodnie z określoną przez lekarza 

dietą. 

3. Zamawiający zobowiązuje się do zgłaszania ilości dzieci w celu przygotowania posiłków najpóźniej do godziny 

14.00 dnia poprzedzającego ich dostarczenie, drogą elektroniczną na adres e-mail podany przez Wykonawcę. 

4. Posiłki powinny być dostarczane z podziałem na 2 grupy w ilościach wg zgłoszenia, o którym mowa w § 4 pkt 3 

Posiłki dowożone są zgodnie z obowiązującym jadłospisem (dostarczanym codziennie przy śniadaniu) i wg 

specyfikacji ilościowej posiłków dostarczanej codziennie do placówki. Posiłki powinny być dostarczane do 

placówki  w odpowiednich termosach Wykonawcy, osobno dla każdej grupy, z zachowaniem odpowiedniej 

temperatury zgodnie z przepisami. Zamawiający posiada własne naczynia stołowe i sztućce. 

5. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć posiłki zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, HACCP i 

SANEPID-u.  

 5.1. W przypadku nieprawidłowości w dowożonych posiłkach, Zamawiający zgłasza telefonicznie o ich wadliwości  

Wykonawcy, który zobowiązuje się do usunięcia wadliwych posiłków w ciągu 3 godzin od zgłoszenia do wysokości 

ilości zakwestionowanych posiłków. 

   5.2.  W przypadku stwierdzonych nieprawidłowości w sposobie dostarczanych posiłków, a także w ilościach 

niezgodnych z zamówieniem, Zamawiający zgłasza reklamację na piśmie do Wykonawcy w celu usunięcia 



 

 27 

nieprawidłowości. W przypadku braku reakcji ze strony Wykonawcy, Zamawiający ma możliwość wypowiedzenia 

umowy, z zachowaniem okresu wypowiedzenia. 

6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załączniki nr 6 do SIWZ. 

7. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć posiłki do siedziby Zamawiającego własnym transportem, na własny 

koszt i własne ryzyko oraz do elastycznego reagowania na zwiększone lub zmniejszone potrzeby Zamawiającego. 

8. Każdy samochód, w którym będzie dostarczana żywność musi posiadać decyzję Państwowego Powiatowego 

Inspektoratu Sanitarnego stwierdzającą spełnienie warunków do higienicznego przewozu określonych posiłków. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania stosownego dokumentu w momencie dostawy   posiłków. 

9. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający wymaga zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji 

zamówienia: 

a) prace związane z gotowaniem i przygotowywaniem posiłków, 

b) dowóz posiłków. 

10. W trakcie realizacji zamówienia, Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec 

Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących wskazane w ust.9 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów    i dokonywania 

ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

11. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu 

terminie, Wykonawca przedłoży wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub osób wykonujących wskazane w ust.3 czynności w trakcie 

realizacji zamówienia: 

    a) oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących      czynności, 

których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać         w szczególności: 

dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że 

objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze 

wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę  i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do 

złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę kopię umowy/umów o pracę 

osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie 

Wykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia 

umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 

pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. 

w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega 

anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny 

być możliwe do zidentyfikowania;  

c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie 

umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę kopię dowodu potwierdzającego 
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zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający 

ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych. 

12. W przypadkach uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę, Zamawiający 

może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 

§ 5 

1. Strony postanawiają, że formą odszkodowania są kary umowne:  

2. Wykonawca płaci Zamawiającemu następujące kary umowne:  

a) 10% wartości zamówienia o którym mowa w § 3 ust.1. gdy Wykonawca odstąpi od umowy z powodu 

okoliczności, za które nie odpowiada Zamawiający, 

b) 0,5 % wartości nie dostarczonego w terminie posiłki, za każdy dzień zwłoki w realizacji dostaw, 

c) 10% wartości umowy o której mowa w  § 3 pkt 1 gdy Wykonawca dostarczy wadliwy posiłki, 

d) z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących wskazane w §4 pkt 9. czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty 

przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 1000 złotych. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

a) 10% wartości zamówienia o którym mowa w § 3 ust.1., gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu 

okoliczności, za które nie odpowiada Wykonawca 

4. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych. 

 

§ 6 

1. Zgodnie z art. 145 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 

zawierania umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 

powyższych okolicznościach.  

2. Zamawiający ma prawo wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku wszczęcia wobec 

wykonawcy postępowania upadłościowego, układowego bądź otwarcia likwidacji Wykonawcy z właściwego 

rejestru.  

3. Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę w przypadku dopuszczenia się przez Wykonawcę rażących zaniedbań 

opisanych w § 4 pkt 5.1 i 5.2. Umowa może  być rozwiązana za wypowiedzeniem pisemnym z 3 miesięcznym 

okresem wypowiedzenia. 

§ 7 

1. W przypadku zaistnienia sporu w związku z wykonaniem niniejszej umowy w trybie zamówienia publicznego, 

strony są zobowiązane wyczerpać drogą postępowania reklamacyjnego, gdyby zaistniałe sprzeczności nie zostały 

rozwiązane ugodowo będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.  
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2. Strony mają obowiązek wzajemnego informowania o wszelkich zmianach statusu prawnego swojej firmy, a także 

o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego i likwidacyjnego.  

§ 8 

1. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu, jeżeli zajdzie potrzeba w sytuacji zmiany 

obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu 

prawnego. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 14 dni od powzięcia informacji stanowiącej 

podstawę do wprowadzenia zmian. Zmiana ta może spowodować wydłużenie terminu wykonania prac i nie 

spowoduje zmiany wynagrodzenia wykonawcy Inicjatorem tej zmiany może być Zamawiający lub Wykonawca. 

2. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu w sytuacji, kiedy nastąpi ustawowa zmiana stawki 

VAT. Inicjatorem tej zmiany może być Zamawiający lub Wykonawca. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie 

pisemnej w ciągu 14 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian. Zmiana ta nie 

wpłynie na termin wykonania prac i spowoduje zmianę wynagrodzenia Wykonawcy brutto. Kwota netto 

wynagrodzenia pozostanie bez zmian.  

§ 9 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.  

2. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa otrzymuje Zamawiający, a jeden 

Wykonawca.  

§ 10 

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

 

§ 11 

Umowę niniejszą sporządzono w trzech egzemplarzach, z których jeden otrzymuje wykonawca.  

Załącznikami do niniejszej umowy stanowiące jej integralną część są :  

Załącznik nr 1 Jadłospis 

Załącznik nr 2 Średnia ważona grupy 

Załącznik nr 3 – zalecenia dotyczące kaloryczności 

 

   ZAMAWIAJĄCY                                                                                      WYKONAWCA  
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Załącznik nr 1 do Umowy 
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Załącznik nr 2 do Umowy 
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Załącznik nr 3 do Umowy 

 


