Nr zamówienia GOPS-341/1/2018

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Zapraszający:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielbarku
ul. Władysława Jagiełły 8
12-160 Wielbark, woj. warmińsko – mazurskie
Telefon, telefaks /089/ 621 83 31
NIP: 7451445185
REGON: 004453810
Poczta elektroniczna (e -mail) gops_wielbark@wp.pl
Adres www: http://gops-wielbark.pl
ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE
PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA USŁUGI O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ
KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8
USTAWY Z DN. 29 STYCZNIA 2004R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
PROWADZONYM NA PODSTAWIE PRZEPISÓW W/W USTAWY ORAZ PRZEPISÓW
WYKONAWCZYCH DO TEJ USTAWY

Nazwa zamówienia:
PRZYGOTOWANIE I WYDAWANIE POSIŁKÓW W SZKOŁACH NA TERENIE GMINY
WIELBARK W ROKU SZKOLNYM 2018/2019
ROZDZIAŁ I Forma oferty
1. Na ofertę składają się: formularz oferty oraz wszystkie pozostałe wymagane dokumenty
(w tym oświadczenia, załączniki itp.) zgodnie z rozdziałem V specyfikacji istotnych
warunków zamówienia (siwz).
2. Wykonawcy sporządzają oferty zgodnie z wymaganiami siwz.
3. Oferta cenowa musi być sporządzona na formularzu oferty, według wzoru stanowiącego
załącznik nr 1 do siwz.
4. Oferta musi być sporządzona czytelnie, w języku polskim.
5. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w
imieniu wykonawcy. Pełnomocnictwo do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o
ile nie wynika ono z innych dokumentów złożonych przez wykonawcę.
6. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane. Ponadto, wszelkie miejsca,
w których wykonawca naniósł zmiany, muszą być przez niego parafowane.
7. Wykonawca składa tylko jedną ofertę.
8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
9. Oferta musi obejmować całość zamówienia, nie dopuszcza się składania ofert
częściowych.
10. Zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy - zamawiający nie
przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy,
polegających na powtórzeniu podobnych usług.
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11. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
12. Zaleca się, aby wykonawca zamieścił ofertę w kopercie która powinna być oznaczona
w następujący sposób: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielbarku, ul.
Władysława Jagiełły 8, 12-160 Wielbark, pok. nr 2, przetarg nieograniczony, "oferta
na: PRZYGOTOWANIE I WYDAWANIE POSIŁKÓW W SZKOŁACH NA TERENIE GMINY
WIELBARK W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 oraz „nie otwierać przed 02.07.2018 r.,
godz. 11.00”
13. Jeżeli oferta wykonawcy nie będzie oznaczona w sposób wskazany w pkt. 12,
zamawiający nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności za nieterminowe wpłynięcie
oferty. Zamawiający nie będzie ponosić odpowiedzialności za nieterminowe złożenie oferty
w szczególności w sytuacji, gdy oferta nie zostanie złożona do pokoju wskazanego w pkt.
12.
ROZDZIAŁ II Zmiana, wycofanie i zwrot oferty
1. Wykonawca może wprowadzić zmiany oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę przed
terminem składania ofert.
1) w przypadku wycofania oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę swą
wycofuje, w zamkniętej kopercie zaadresowanej jak w Rozdziale I pkt. 12 z dopiskiem
„wycofanie”.
2) w przypadku zmiany oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, iż ofertę swą
zmienia, określając zakres i rodzaj tych zmian a jeśli oświadczenie o zmianie pociąga za
sobą konieczność wymiany czy też przedłożenia nowych dokumentów – wykonawca winien
dokumenty te złożyć.
Powyższe oświadczenie i ew. dokumenty należy zamieścić w kopercie oznaczonej jak w
Rozdziale I pkt. 12 przy czym koperta powinna mieć dopisek „zmiany”.
2. Wykonawca nie może wprowadzić zmian do oferty oraz wycofać jej po upływie terminu
składania ofert.
3. W przypadku złożenia oferty po terminie zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę
wykonawcy.

ROZDZIAŁ III Wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika
do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i
zawarcia umowy.
2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 1 należy dołączyć do oferty.
3. Wszelką korespondencję w postępowaniu zamawiający kieruje do pełnomocnika.
4. Oferta wspólna musi być sporządzona zgodnie z siwz.
5. Sposób składania dokumentów przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia został określony w Rozdziale V siwz;
6. Wspólnicy spółki cywilnej są wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie
zamówienia i mają do nich zastosowanie zasady określone w pkt 1 – 5.
7. Przed podpisaniem umowy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
będą mieli obowiązek przedstawić zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierającą, co
najmniej:
1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego
swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,
2) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
3) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację
zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi.
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ROZDZIAŁ IV Jawność postępowania
1. Zamawiający prowadzi protokół postępowania.
2. Protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu
udostępnia się na wniosek, po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub
unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.
3. Przekazanie protokołu lub załączników następuje przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
4. W przypadku protokołu lub załączników sporządzonych w postaci papierowej, jeżeli z
przyczyn technicznych znacząco utrudnione jest udostępnienie tych dokumentów przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej, w szczególności z uwagi na ilość żądanych do
udostępnienia dokumentów, zamawiający informuje o tym wnioskodawcę i wskazuje
sposób, w jaki mogą być one udostępnione.
5. Jeżeli udostępnianie protokołu lub załączników będzie się wiązało z koniecznością
poniesienia dodatkowych kosztów, związanych z wskazanym przez wnioskodawcę
sposobem udostępniania lub koniecznością przekształcenia protokołu lub załączników
koszty te pokrywa wnioskodawca.
6. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w
terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż
zastrzeżone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może
zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.
7. W przypadku zastrzeżenia informacji wykonawca ma obowiązek wydzielić z oferty
informacje stanowiące tajemnice jego przedsiębiorstwa i oznaczyć je klauzulą „nie
udostępniać. Informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503 z
późniejszymi zmianami)”.
8. W sytuacji, gdy wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy
przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień
publicznych lub odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu na
takich samych zasadach, jak pozostałe niezastrzeżone dokumenty.

ROZDZIAŁ V Podstawy wykluczenia. Warunki udziału w postępowaniu. Dokumenty.
1. O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który nie podlega wykluczeniu
z postępowania, w okolicznościach, o których mowa w:
1) art. 24 ust. 1 pkt 12 do 23) ustawy;
2) art. 24 ust. 5 pkt 1, 2 i 8 ustawy; wykluczeniu na tej podstawie podlega wykonawca:
a) w stosunku do którego otwarto likwidacje, w zatwierdzonym przez sąd układzie w
postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidacje jego majątku lub sąd zarządził likwidacje jego majątku w trybie art. 332 ust. 1
ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259,
1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem
wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje
majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidacje jego majątku w trybie art. 366 ust. 1
ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978,
1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615),
b) który w sposob 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,
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c) 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 ustawy, 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.
2. Ponadto o udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który spełnia poniżej
określone warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada
kompetencje lub uprawnienia do prowadzania działalności, jeżeli zakład, który będzie
służył wykonawcy do wykonania zamówienia jest zatwierdzony przez właściwego
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i jest wpisany do rejestru zakładów
podlegających urzędowej kontroli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli
przynajmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, posiada
wymagane wyżej przez Zamawiającego kompetencje i uprawnienia
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Minimalny poziom zdolności:
- zamawiający uzna, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej
zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykaże, że: posiada środki
finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż kwota brutto ceny
oferowanej oraz jest ubezpieczony w zakresie odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie
mniejszą niż kwota brutto ceny oferowanej
W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek Wykonawcy mogą spełniać łącznie.
3) zdolności technicznej lub zawodowej
Minimalny poziom zdolności:
- zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub
zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykaże, że:
a) wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej dwóch
usług odpowiadających swoim rodzajem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot
zamówienia, tj.: przygotowywania i wydawania gorących posiłków w punkcie
żywienia zbiorowego w sposób ciągły dla co najmniej 250 osób dziennie przez okres
co najmniej 9 m-cy.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli
przynajmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, posiada
wymagane wyżej przez Zamawiającego doświadczenie.
b) dysponuje co najmniej 1 (jednym) pojazdem do przewozu posiłków spełniającym
wymagania do przewozu żywności na który jest wystawiona stosowna decyzja
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego właściwego ze względu na
siedzibę Wykonawcy zatwierdzającą środek transportu służący do wykonania
zamówienia jako spełniający odpowiednie wymagania sanitarne do przewozu
środków spożywczych (posiłków). W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek
zostanie uznany za spełniony jeżeli przynajmniej jeden z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie, dysponuje wymaganą wyżej przez Zamawiającego
zdolnością techniczną.
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W sytuacji, gdy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych,
sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów na zasadach określonych w
art. 22a ustawy, Wykonawca musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w
szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania
mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wykonawcy oraz oświadczenie o
spełnianiu warunków udziału i podmiotach trzecich:
1) W celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu, z powodów
określonych w pkt 1 wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wykonawcy, według wzoru
stanowiącego załącznik nr 2 do siwz.
2) W celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunki udziału w
postępowaniu, o których mowa w pkt 2 oraz podmioty trzecie, na zasobach których
wykonawca polega spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz nie zachodzą wobec
nich podstawy wykluczenia, wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania
ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału i podmiotach trzecich, według
wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do siwz.
3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, ww.
oświadczenie o braku podstaw wykluczenia wykonawcy składa każdy z wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie natomiast oświadczenie o spełnianiu warunków
udziału i podmiotach trzecich składa pełnomocnik wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie.
4) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia,
o których mowa w ppkt 1 i 2 potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu
oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje
spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia.
5) Wykonawca, który powołuje sie na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje
się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych
podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w ppkt 1 i 2.
4. Potencjał podmiotu trzeciego:
1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim
stosunków prawnych.
2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi
udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
3) Jeżeli wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach, o których mowa
w ppkt 1), zamawiający wymaga od wykonawcy przedstawienia, na wezwanie, o którym
mowa w Rozdziale V pkt 5 w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów, o których mowa
w Rozdziale V pkt 5 ppkt 1 siwz.
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5. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do
złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień
złożenia oświadczeń i/lub dokumentów na potwierdzenie, że:
1) Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, z powodów określonych w
pkt 1, tj.:
a) 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 oferty wspólnej ww. odpis składa każdy z wykonawców składających ofertę
wspólną ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z
oryginałem.
b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł
porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu;
W przypadku oferty wspólnej ww. odpis składa każdy z wykonawców składających ofertę
wspólną ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z
oryginałem.
c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub
innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym
organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,
w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
W przypadku oferty wspólnej ww. odpis składa każdy z wykonawców składających ofertę
wspólną ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z
oryginałem.
Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych
podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 5 ppkt 1 lit. a do c.
2) Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 2, tj.:
a) oryginał lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię decyzji o zatwierdzeniu
zakładu wydaną przez właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego, – wydaną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert, lub zaświadczenie, że ww. decyzja jest aktualna wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert. W przypadku składania oferty wspólnej dokument ten składa ten/ci z
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wykonawców składających ofertę wspólną, który/którzy w ramach konsorcium
będzie/będą odpowiadał/odpowiadali za spełnienie tego warunku
b) oryginał lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia o
wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli Organów Państwowej
Inspekcji Sanitarnej wydane przez właściwego Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego – wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert, lub zaświadczenie, że ww. zaświadczenie
jest aktualne - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert.W przypadku składania oferty wspólnej dokument
ten składa ten/ci z wykonawców składających ofertę wspólną, który/którzy w ramach
konsorcium będzie/będą odpowiadał/odpowiadali za spełnienie tego warunku
c)informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej
potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową
wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania
ofert;
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa ten/ci z wykonawców
składających ofertę wspólną, który/którzy w ramach konsorcjum będzie/będą
odpowiadał/odpowiadali za spełnienie tego warunku.
Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z
oryginałem.
d) potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
gwarancyjną nie mniejszą niż kwota brutto ceny oferowanej.W przypadku składania
oferty wspólnej dokument ten składa ten/ci z wykonawców składających ofertę
wspólną, który/którzy w ramach konsorcium będzie/będą odpowiadał0odpowiadali
za spełnienie tego warunku
e) wykaz usług – (załącznik nr 4 do SIWZ) wykonanych nie wcześniej niż w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty,
miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, z
załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, w
szczególności informacji o tym czy usługi zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa i
prawidłowo ukończone; przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać
tych dokumentów – inne dokumenty;
W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają
jeden wspólny ww. wykaz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale, natomiast dowody
i inne dokumenty w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
f) wykaz środków transportu służących do wykonania zamówienia (załącznik nr 5 do
SIWZ).
W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają
jeden wspólny ww. wykaz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale, natomiast dowody
i inne dokumenty w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
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6. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez
zamawiającego dokumentów dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej
(dokumenty wymienione w pkt 5 ppkt 2) lit. c), zamawiający dopuszcza złożenie przez
wykonawcę innego dokumentu, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie
opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.
7. Dokumenty wymagane przez zamawiającego, które należy dołączyć do oferty:
1) formularz oferty zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz;
W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz.
Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.
2) oświadczenie, zgodnie z Rozdziałem V pkt 3 ppkt 1) siwz;
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców
składających ofertę wspólną. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.
3) oświadczenie, zgodnie z Rozdziałem V pkt 3 ppkt 2) siwz;
W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz.
Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.
4) zobowiązanie podmiotu trzeciego, zgodnie z Rozdziałem V pkt 4 ppkt 2 siwz, jeżeli
wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamierza
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotów; wzór przykładowego pisemnego zobowiązania podmiotu
trzeciego stanowi załącznik nr 7 do siwz;
Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej.
5) odpowiednie pełnomocnictwa tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5
zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz);
Ww. pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej.
8. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej:
1) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca składa oświadczenie o przynależności lub
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 6 do SIWZ); w przypadku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z
oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu;
2) Ww. oświadczenie oraz ewentualne dowody wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia
zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w
art. 86 ust. 5 ustawy.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców
składających ofertę wspólną. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.
9. Zasady dotyczące składania oświadczeń i dokumentów oraz ich forma i język.
1) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca (osoba lub
osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy), podmiot, na którego zdolnościach lub
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sytuacji polega wykonawca (podmiot trzeci), wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, które każdego z nich
dotyczą.
2) Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie
elektronicznej i poprzedzone jest dopiskiem „za zgodność z oryginałem”.
3) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski.
4) W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o
których mowa w Rozdziale V pkt 5 siwz, w formie elektronicznej pod określonymi adresami
internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobierze
samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
5) W przypadku, o którym mowa w ppkt 4) zamawiający będzie żądał od wykonawcy
przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych
samodzielnie przez zamawiającego dokumentów.
6) Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o
udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać
wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w
postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio
oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub
dokumentów.
7) Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy,
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.
1 ustawy, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania,
oświadczenia lub dokumenty sa niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez
zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia,
poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta
wykonawcy będzie podlegać odrzuceniu albo konieczne będzie unieważnienie
postępowania.
8) Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe
pełnomocnictwa, zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym,
chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu albo konieczne
będzie unieważnienie postępowania.
9) W przypadku wątpliwości zamawiający wezwie, w wyznaczonym przez siebie terminie,
do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25
ust. 1 ustawy.
10) Uwaga! Na podstawie art. 24aa ustawy zamawiający najpierw dokona oceny ofert,
a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu.
11) Jeżeli wykonawca, o którym mowa w ppkt 10), uchyla sie od zawarcia umowy lub
nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający
może zbadać czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w
9

postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród
pozostałych ofert.

ROZDZIAŁ VI Wykonawcy zagraniczni.
1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej i jest zobowiązany, zgodnie z Rozdziałem V pkt 5 ppkt 1 siwz do
złożenia wskazanych tam dokumentów, to zgodnie z § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju
z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający
od wykonawcy, okresu ich ważności oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1126) zamiast dokumentów, o których mowa w § 5 pkt 2-4 ww.
Rozporządzenia:
– składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych
należnosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
2. Dokumenty, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 lit. b ww. Rozporządzenia, powinny być
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Dokument, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 lit. a ww. Rozporządzenia, powinien być
wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.
3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których
mowa w § 7 ust. 1 ww. Rozporządzenia, zastępuje się je dokumentem zawierającym
odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do
jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed
notariuszem lub przed organem sadowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce
zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis §7 ust. 2 ww.
Rozporządzenia stosuje się odpowiednio.
4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę,
zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,
której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego
dokumentu.
ROZDZIAŁ VII Termin wykonania zamówienia.
1. Zamawiający wymaga rozpoczęcia realizacji zamówienia od dnia 04 września 2018r i
zakończenia w dniu 21 czerwca 2019r.
ROZDZIAŁ VIII Wadium
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium
ROZDZIAŁ IX Wyjaśnienia treści SIWZ i jej modyfikacja oraz sposób porozumiewania
się wykonawcy z zamawiającym.
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1. Zamawiający urzęduje w następujących dniach (pracujących): od poniedziałku do
piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawca
przekazują pisemnie, z zastrzeżeniem pkt 3.
3. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą:
1) faksu i e-maila, przy przekazywaniu następujących dokumentów:
a) pytania wykonawców i wyjaśnienia zamawiającego dotyczące treści siwz,
b) wezwanie wykonawcy do wyjaśnienia treści oferty i odpowiedź wykonawcy,
c) wezwanie kierowane do wykonawców na podstawie art. 26 ustawy,
d) wezwanie do udzielenia wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na
wysokość ceny oraz odpowiedź wykonawcy,
e) informacja o poprawieniu oferty na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy,
f) oświadczenie wykonawcy w kwestii wyrażenia zgody na poprawienie innych omyłek na
podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy.
g) wezwanie zamawiającego do wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą
oraz odpowiedź wykonawcy,
h) oświadczenie wykonawcy o przedłużeniu terminu związania ofertą,
i) zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy,
j) zawiadomienie o unieważnieniu postępowania,
k) informacje i zawiadomienia kierowane do wykonawców na podstawie art. 181, 184 i 185
ustawy.
4. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują ww. oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje faksem albo e-mailem, każda ze stron na żądanie drugiej
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku przekazywania dokumentów
faksem lub e-mailem dowód transmisji danych oznacza, że wykonawca otrzymał
korespondencje w momencie jej przekazania przez zamawiającego, niezależnie od
ewentualnego potwierdzenia faktu jej otrzymania. Zamawiający nie ponosi
odpowiedzialności za niesprawne działanie urządzeń wykonawcy.
5. Postępowanie odbywa się w języku polskim w związku z czym wszelkie pisma,
dokumenty, oświadczenia itp. składane w trakcie postępowania między zamawiającym a
wykonawcami musza być sporządzone w języku polskim.
6. Adres do korespondencji jest zamieszczony na pierwszej stronie siwz. Zamawiający
wymaga, aby wszelkie pisma związane z postępowaniem były kierowane wyłącznie na ten
adres.
7. Zamawiający nie przewiduje zwoływania zebrania wykonawców.
8. Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami są:
- w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia i procedury przetargowej
p.Grzegorz Pliszka, p.Ewa Romanos, tel. 089 621 83 31 w godz. pracy
zamawiającego, fax /089/ 621 83 31, e-mail: gops_wielbark@wp.pl
9. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści siwz.
Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed
upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści siwz
wpłynie do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa
wyznaczonego terminu składania ofert.
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10. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynie po upływie terminu składania wniosku,
o którym mowa w pkt 9, lub będzie dotyczyć udzielonych wyjaśnień, zamawiający może
udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
11. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o
którym mowa w pkt 9.
12. Treść pytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępnia na stronie internetowej bez
ujawniania źródła zapytania.
13. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania
ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści
siwz zamawiający udostępnia na stronie internetowej.
14. Jeżeli w wyniku zmiany treści siwz nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o
zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach,
zamawiający przedłuża termin składania ofert i zamieszcza informacje na stronie
internetowej.
ROZDZIAŁ X Sposób obliczenia ceny oferty
1. Wypełniony formularz oferty cenowej wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do
niniejszej siwz powinien zawierać cenę ofertową za wykonanie zamówienia zgodnie z
wymogami opisanymi w SIWZ z uwzględnieniem kosztów związanych z zakupem
produktów, przygotowaniem posiłków, kosztów dowozu do szkół i wydania uczniom.
2. Każdy z wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę obejmującą całość
zamówienia. Nie prowadzi się żadnych negocjacji w sprawie ceny.
3. Tak podana cena jako cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie wymagania
zamawiającego określone w siwz. Podstawa wyliczenia ceny ofertowej powinna być dla
wykonawcy jego własna, oparta na rachunku ekonomicznym kalkulacja.
4. Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia ceny w kilku wariantach, w zależności od
zastosowanych rozwiązań. W przypadku przedstawienia ceny w taki sposób oferta
zostanie odrzucona.
5. Rozliczenie między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN
6. Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład
elementów. Cena stanowiąca opłatę musi być wyrażona w wartościach dodatnich. Podanie
przez wykonawcę wartości ujemnej ceny spowoduje odrzucenie oferty przez
zamawiającego. Tak obliczona cena będzie brana pod uwagę przez komisję przetargową
w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.
7. Cena ofertowa powinna być podana z dokładnością do 1 gr, tj zaokrąglona do dwóch
miejsc po przecinku.
8. W cenie ofertowej należy uwzględnić podatek VAT. Zastosowanie przez wykonawcę
stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnej z obowiązującymi przepisami
spowoduje odrzucenie oferty.
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9. Oferty nie odrzucone zostaną poddane procedurze oceny zgodnie z kryteriami oceny
ofert określonymi w siwz.
10. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert
określonych w siwz.
11. Błąd rachunkowy w obliczeniu ceny, którego nie można poprawić na podstawie art. 87
ust. 2 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych spowoduje odrzucenie oferty.
12. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający
w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i
usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając
ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u
Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,
których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich
wartość bez kwoty podatku. - art.91 ust. 3a.

ROZDZIAŁ XI Składanie i otwarcie ofert
1. Ofertę należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielbarku, w pok. nr 2,
w terminie do dnia 02.07.2018 r., do godz. 11.00.
2. Za termin złożenia oferty uważa sie termin jej dotarcia do zamawiającego.
3. Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty.
4. Oferty będą podlegać rejestracji przez zamawiającego. Każda przyjęta oferta zostanie
opatrzona adnotacją określającą dokładny termin przyjęcia oferty tzn. dzień
oraz godzinę i minutę, w której została przyjęta. Do czasu otwarcia ofert, będą one
przechowywane w sposób gwarantujący ich nienaruszalność.
5. Otwarcie ofert odbędzie sie w dniu 02.07.2018 r, o godz. 11.30 w Gminnym Ośrodku
Pomocy Społecznej w Wielbarku, pok. nr 2. Otwarcie ofert jest jawne, wykonawcy mogą w
nim uczestniczyć.
6. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest przeprowadzane przez komisję przetargową
powołaną przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielbarku.
7. Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert poda kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Następnie zamawiający poda informacje, o
których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.
8. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje
dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach.
ROZDZIAŁ XII Wybór oferty najkorzystniejszej
1. Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według następujących kryteriów
oceny ofert:
1) Cena – 100 %
Sposób przyznania punktów w kryterium „cena” (C):
najniższa cena brutto ze wszystkich ofert ważnych i nie odrzuconych
C = ----------------------------------------------------------------------x 10 pkt
cena brutto oferty ocenianej
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W cenie ofertowej należy uwzględnić całkowity koszt kompletnego wykonania zadania tj.
łączny koszt sporządzania posiłków w ramach codziennego dożywiania oraz koszt
posiłków przygotowywanych w ramach kolacji wigilijnej wraz z dowozem oraz wydaniem
posiłku w zł (z podatkiem i bez podatku VAT), stanowiącego przedmiot zamówienia.

2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
4. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki
rachunkowe (z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonywanych poprawek) a
także inne omyłki polegające na niezgodności oferty z siwz (niepowodujące istotnych
zmian w treści oferty), niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta
została poprawiona.
5. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli zaistnieją przesłanki określone w art. 89 ustawy.
6. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryterium(ów) oceny ofert
określonych w siwz.
7. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający poinformuje wszystkich
wykonawców o okolicznościach, o których mowa w art. 92 ustawy.
8. W przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy
zamawiający unieważni postępowanie.
9. O unieważnieniu postępowania zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich
wykonawców, którzy:
1) ubiegali się o udzielenie zamówienia, - w przypadku unieważnienia postępowania
przed upływem terminu składania ofert,
2) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania
ofert
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
10. Zamawiający zwróci wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek,
złożone przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy komputerowe
oraz inne podobne materiały.

ROZDZIAŁ XIII Zawarcie umowy. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
1. Umowa.
1) Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę o świadczenie usług według wzoru,
stanowiącego załącznik nr 8 do siwz.
2) Zawarta umowa będzie jawna i będzie podlegała udostępnianiu na zasadach
określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej (art. 139 ust. 3 ustawy).
ROZDZIAŁ XIV Pouczenie o środkach ochrony
1. Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub
mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy,
przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy: odwołanie i skarga.
2. Odwołanie przysługuje wobec czynności:
1) określenia warunków udziału w postępowaniu;
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
3) odrzucenia oferty odwołującego;
4) opisu przedmiotu zamówienia;
5) wyboru najkorzystniejszej oferty.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej,
podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego
kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego
rodzaju podpisu.
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4. Odwołujący przesyła kopie odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed
upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią
odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło
przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
5. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania
odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
ROZDZIAŁ XV Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
a) codzienne przygotowanie i dostawę do placówek oświatowych na terenie gminy
Wielbark i punktu wydawania posiłków w Wielbarku oraz wydawanie gorących obiadów
jednodaniowych dla 250 osób.
b) jednorazowo przygotowanie i dostawę kolacji wigilijnej dla 90 osób.
Wskazane posiłki muszą być przygotowane w następującej formie:
a) dla posiłków przygotowanych do placówek oświatowych i punktu wydawania posiłków:
- dwa razy w tygodniu (wtorki i czwartki) zupa z mięsną wkładką o pojemności 400 ml (w
tym 50g mięsa lub kiełbasy za wyjątkiem parówek) podana ze świeżym pieczywem bez
ograniczenia ilościowego,
- trzy razy w tygodniu (poniedziałki, środy i piątki) drugie danie będące posiłkiem mięsnym
lub rybnym z surówką lub gotowanymi jarzynami oraz kompotem lub sokiem owocowym.
Do mięsa mogą być podawane zamiennie ziemniaki, kasza, ryż, makaron. Drugie danie
mogą też stanowić pierogi, naleśniki, kopytka, makaron z sosem, krokiety, pyzy lub inne.
Wykonawca będzie przygotowywał posiłki jednodaniowe o kaloryczności nie mniejszej niż
550 kcal i gramaturze nie mniejszej niż: ziemniaki, kasza, ryż lub makaron - 200 g, mięso
lub ryba - 100 g, surówka lub jarzyny - 100 g, pierogi, naleśniki z serem, kopytka, makaron
z sosem, krokiety lub inne - 200 g, kompot, sok – 200 ml. Zamawiający zastrzega, że danie
takie jak pierogi, naleśniki z serem, kopytka, makaron z sosem, krokiety, pyzy winny być
maksimum 2x (dwa razy) w miesiącu.
b) kolacja wigilijna:
- posiłek składający się z: ryba (150 g), ziemniaki (200 g), kapusta z grzybami (150 g),
barszcz czerwony (250 ml), krokiety z kapustą i grzybami (2 szt.), ciasto (150 g), ponadto
kawa i herbata (termosy).
Dożywianie ma być realizowane w dni objęte nauką szkolną od poniedziałku do piątku w
czasie trwania roku szkolnego z uwzględnieniem przerw w nauce (przerwa wakacyjna oraz
przerwy świąteczne itp.) od dnia 04 września 2018 roku do 21 czerwca 2019 roku.
Dożywianiem będą objęci wskazani, na podstawie list ze szkół, zatwierdzonych przez
dyrektora, uczniowie placówek oświatowych z terenu gminy Wielbark oraz osoby dorosłe,
wskazane uprzednio przez kierownika Zamawiającego w punkcie wydawania posiłków
Wielbarku.
Wykonawca jest zobowiązany przedstawić dyrektorom poszczególnych szkół oraz
kierownikowi Zamawiającego jadłospis miesięczny z wyprzedzeniem 2-dniowym z
uwzględnieniem gramatury i kaloryczności potraw. Zamawiający nie dopuszcza
powtarzalności rodzajowo tych samych posiłków w ciągu 10 dni. Dostawa posiłków ma się
odbywać w dni nauki szkolnej do następujących szkół:
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Dostawa posiłków ma się odbywać w dni nauki szkolnej do następujących szkół:

Szkoła Podstawowa w Wielbarku 100 uczniów
Gimnazjum w Wielbarku
20 uczniów
Szkoła Podstawowa w Łatanej 70 uczniów
Wielkiej
Szkoła Podstawowa w Zabielach

40 uczniów

Planowana liczba posiłków dziennie wynosi 230 sztuk dla uczniów placówek oświatowych
oraz 20 sztuk dla osób dorosłych, dla których posiłki będą wydawane w punkcie
wydawania posiłków w Wielbarku (łącznie 250 sztuk). Liczba posiłków może ulec zmianie
(zwiększeniu lub zmniejszeniu), za co Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności. W
przypadku nieobecności ucznia w szkole posiłek może odebrać, rodzic, opiekun,
rodzeństwo na podstawie wydanej przez Zamawiającego decyzji.
Przygotowanie posiłków – kolacji wigilijnej – w ilości 90 sztuk, będzie zrealizowane i
wydawane w Wielbarku w okresie pomiędzy 13 a 21 grudnia 2018 r. po uprzednim zleceniu
przez kierownika Zamawiającego.
Posiłki muszą być sporządzone zgodnie z wymogami sztuki kulinarnej sanitarnej dla
żywienia zbiorowego. Posiłki muszą też być wykonane ze świeżych warzyw i artykułów
spożywczych, posiadających aktualny termin ważności i powinny opierać się na
wykorzystaniu sezonowości występowania produktów. Świadczenie usług żywieniowych
powinno być zgodne z ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2006r. Nr
17, poz. 1225) oraz zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego i Instytutu Żywności i
Żywienia w sprawie norm wyżywienia i żywienia, jakie obowiązują w zakładach żywienia
zbiorowego oraz jakości zdrowotnych żywności. Ponadto w zakresie jakości usług (w
sposób gwarantujący jakość posiłków zgodną z zalecanymi normami dotyczącymi
zawartości składników pokarmowych zapewniając ich różnorodność). Wykonawca będzie
dostarczać posiłki własnym transportem (samochód spełniający wymogi sanitarnotechniczne do przewozu żywności) w pojemnikach gwarantujących utrzymanie
odpowiedniej temperatury oraz jakości przewożonych potraw (posiłki gorące, świeże,
smaczne i estetyczne). Przewożenie żywności musi odbywać się zgodnie z systemem
HACCP. System HACCP gwarantuje najwyższe standardy żywności, a tym samym
zachowanie wysokiej jakości transportowanych produktów. W trakcie transportu potraw
należy przestrzegać następujących zasad: - „potrawy serwowane na gorąco winny
utrzymywać temperaturę 600C i czas ich przewozu nie może przekraczać jednej
godziny od czasu ich wytworzenia”. Wykonawca poniesie koszty przewozu, załadunku i
rozładunku wszystkich dostaw posiłku oraz ich wydawania.
Ponadto Wykonawca zapewni naczynia (talerze, sztućce), na których będą spożywane
posiłki. Naczynia oraz sztućce muszą posiadać wymagane atesty dopuszczające ich
wykorzystanie w żywieniu ludzi.
Wykonawca zobowiązany jest do posprzątania pomieszczeń wydzielonych do wydawania i
spożywania posiłków w poszczególnych szkołach oraz do zagospodarowania odpadów
powstających w związku z realizacją przedmiotu umowy
Miejsce i godziny wydawania posiłków w szkołach zostaną ustalone przez wykonawcę
indywidualnie dla każdej placówki bezpośrednio z dyrekcją szkoły, a w przypadku posiłków
wydawanych w punkcie wydawania posiłków w Wielbarku i posiłków wydawanych w
ramach kolacji wigilijnej, ustalone zostaną z kierownikiem Zamawiającego.
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UWAGA: Ilość dożywianych osób w roku szkolnym 2018/2019 może ulec zmianie
(zwiększeniu lub zmniejszeniu osób) za co Zamawiający nie ponosi
odpowiedzialności.

2. Warunku finansowania.
1) Rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi zgodnie z projektem umowy.
2) Nie przewiduje się zaliczek na poczet wydatków Wykonawcy, związanych z realizacją
przedmiotu umowy.
3. Warunki ubezpieczenia.
Wykonawca najpóźniej w dniu zawarcia umowy przedłoży Zamawiającemu opłaconą w
całości (wraz z dowodem opłaty składki), polisę ubezpieczeniową odpowiedzialności
cywilnej (OC), obejmującą ochroną szkody na mieniu lub osobie wyrządzone przez
Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotu zamówienia. Suma Gwarancyjna nie może
być mniejsza niż wartość brutto złożonej przez wykonawcę oferty, okres ubezpieczenia
musi obejmować czas świadczenia usług wynikający z niniejszej SIWZ, z tym że
Zamawiający dopuszcza przedłożenie umowy z krótszym okresem obowiązywania
ubezpieczenia pod warunkiem przedłożenia kolejnej umowy ubezpieczeniowej na czas co
najmniej do 21.06.2019 r. Nie wywiązanie się z powyższego zobowiązania przez
Wykonawcę będzie skutkowało naliczaniem kar umownych zgodnie z zapisami
przewidzianymi w projekcie umowy.
4. Warunki zatrudnienia.
Zamawiający zgodnie z art. 29 ust 3a ustawy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o
pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób przygotowujących posiłki w ramach
zamówienia.
5. Czynności kontrolne
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 wskazanych w
punkcie 6.15 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
Wielbark, dnia 22.06.2018.
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