…………………………………………………………
(pieczęć Zamawiającego)
Numer postępowania: ZP US/01/2019
Zamawiający:
Zamawiającym jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie
Adres: ul. 11-go Listopada 1, 42-500 Będzin
tel. + 48 (32) 761 47 60 lub (32) 761 47 61, faks + 48 (32) 267 49 81
Strona internetowa: bedzin.bip.info.pl oraz www.mops.bedzin.pl
E-mail: sekretariat@mops.bedzin.pl
NIP: 625-14-32-800
REGON: 003448244
Godziny urzędowania: od 7 30 do 15 30.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
na usługi społeczne i inne szczególne usługi
o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty
750 000 euro, prowadzone na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 ze zm.)
na realizację zamówienia pn.:

świadczenie usług cateringowych
dla dzieci w ramach półkolonii zimowych i letnich
na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie
CPV: 55320000-9; 55321000-6; 55322000-3; 55520000-1

Będzin, dnia 04.02.2019 r.

ROZDZIAŁ I
INFORMACJE WSTĘPNE
1. Nazwa oraz adres Zamawiającego
Zamawiającym jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie
Adres: ul. 11-go Listopada 1, 42-500 Będzin
tel. + 48 (32) 296 21 31 lub (32) 296 21 30, faks + 48 (32) 267 41 98
Strona internetowa: bedzin.bip.info.pl oraz www.mops.bedzin.pl
E-mail: sekretariat@mops.bedzin.pl
NIP: 625-14-32-800
REGON: 003448244
Godziny urzędowania: od 7 30 do 15 30.
2. Numer postępowania
Postępowanie, którego dotyczy niniejsze Ogłoszenie o zamówieniu (zwane dalej
Ogłoszeniem) oznaczone jest znakiem ZP US/01/2019. Wykonawcy we wszelkich
kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na powyższy znak.
3. Informacje uzupełniające
1) Ilekroć w niniejszym Ogłoszeniu zastosowane jest pojęcie „ustawa” bez bliższego
określenia o jaką ustawę chodzi, dotyczy ono ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 ze zm.).
2) W sprawach nienormowanych niniejszym Ogłoszeniem ma zastosowanie ustawa
wraz z aktami wykonawczymi, a także:
a) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity:
Dz. U. z 2017 r., poz. 2077),
b) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U.
z 2018 r., poz. 1025 ze zm.),
c) ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia
(tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1541 ze zm.).
4. Koszty udziału w postępowaniu, a w szczególności koszty sporządzenia oferty,
pokrywa Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału
w niniejszym postępowaniu.
5. Niniejsze Ogłoszenie można otrzymać nieodpłatnie na stronie internetowej
Zamawiającego: bedzin.bip.info.pl oraz www.mops.bedzin.pl lub w siedzibie
Zamawiającego w pokoju nr 40.
6. Zamawiający - w uzasadnionych przypadkach - zastrzega sobie prawo zmiany
i/lub uzupełnienia treści niniejszego Ogłoszenia. Zmiana i/lub uzupełnienie
Ogłoszenia może mieć miejsce w każdym czasie, przed upływem terminu składania
ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany i/lub uzupełnienia Ogłoszenia,
informacja o przedmiotowej/-ym zmianie/uzupełnieniu zostanie zamieszczona
na stronie internetowej Zamawiającego. Zmiana ta będzie dla wszystkich
Wykonawców wiążąca.
7. Wykonawca składając swoją ofertę w niniejszym postępowaniu akceptuje w całości
i bez ograniczeń wzór umowy stanowiący załącznik nr 7 do niniejszego Ogłoszenia
wraz ze wszystkim zasadami jakim podporządkowane jest niniejsze postępowanie
niezależnie od tego, jakie mogą być jego własne warunki świadczenia usługi,
od których niniejszym odstępuje.
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ROZDZIAŁ II
INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z
WYKONAWCAMI
ORAZ
PRZEKAZYWANIA
OŚWIADCZEŃ
LUB
DOKUMENTÓW,
OPIS
SPOSOBU
UDZIELANIA
WYJAŚNIEŃ
DOTYCZĄCYCH OGŁOSZENIA, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB ZE STRONY
ZAMAWIAJĄCEGO
UPRAWNIONYCH
DO
POROZUMIEWANIA
SIĘ
Z WYKONAWCAMI
1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.
2. Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w ust. 4 niniejszego Rozdziału, Zamawiający
dopuszcza, aby komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywała się
za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r.
Prawo pocztowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2188), osobiście, za pośrednictwem
posłańca, faksu - pod nr: (32) 267 41 98 lub przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług
drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.) - adres e-mail:
sekretariat@mops.bedzin.pl.
3. Wszelką korespondencję Wykonawcy mają obowiązek kierować na Zamawiającego
wraz z oznaczeniem numeru niniejszego postępowania, to jest ZP US/01/2019.
4. W przypadku wezwania przez Zamawiającego do złożenia, uzupełnienia lub poprawienia
oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw, bądź do udzielenia wyjaśnień dotyczących
oświadczeń,
dokumentów
lub
pełnomocnictw,
oświadczenia,
dokumenty
lub pełnomocnictwa należy przedłożyć (złożyć/uzupełnić/poprawić) w formie wskazanej
przez Zamawiającego w wezwaniu. Forma ta winna odpowiadać wymogom wynikającym
ze stosownych przepisów. Postanowienia ust. 8 niniejszego Rozdziału stosuje się
odpowiednio.
5. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt
ich otrzymania. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez
Wykonawcę, Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer
faksu lub adres e-mail podany przez Wykonawcę w Formularzu oferty stanowiącym
załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia zostało mu doręczone w sposób umożliwiający
zapoznanie się z treścią tego pisma.
6. Niezwłocznie po otwarciu złożonych ofert, Zamawiający zamieści na swojej stronie
internetowej bedzin.bip.info.pl oraz www.mops.bedzin.pl informacje dotyczące:
a)
kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
b)
firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
c)
ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności
zawartych w ofertach.
7. Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej, bądź o unieważnieniu postępowania,
Zamawiający zamieści na stronie internetowej pod następującym adresem:
bedzin.bip.info.pl oraz www.mops.bedzin.pl.
8. Zamawiający ustala sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami
z zachowaniem formy pisemnej. Jednakże Zamawiający informuje, iż dopuszcza składanie
w formie faksu lub drogą elektroniczną następujących dokumentów:
1. pytania i wyjaśnienia dotyczące treści niniejszego Ogłoszenia,
2. modyfikacje treści niniejszego Ogłoszenia,
3. wniosek Zamawiającego o wyjaśnienie treści oferty,
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4. wniosek Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące oświadczeń i dokumentów

wymaganych w niniejszym postępowaniu,
5. wezwanie Wykonawców o uzupełnienie lub poprawienie oświadczeń i dokumentów
wymaganych w niniejszym postępowaniu,
6. wniosek o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ
na wysokość ceny oraz odpowiedź Wykonawcy,
7. informacja o poprawieniu oczywistych omyłek pisarskich oraz oczywistych omyłek
rachunkowych,
8. informacje o poprawieniu innych omyłek polegających na niezgodności oferty
z niniejszym Ogłoszeniem, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty,
9. oświadczenie Wykonawcy w kwestii wyrażenia zgody na poprawienie innych omyłek
polegających na niezgodności oferty z niniejszym Ogłoszeniem, niepowodujących
istotnych zmian w treści oferty,
10.wniosek Zamawiającego o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą
oraz odpowiedź Wykonawcy,
11.oświadczenie Wykonawcy o przedłużeniu terminu związania ofertą,
12.zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, o Wykonawcach, którzy zostali
z postępowania wykluczeni i Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,
13.zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.
9. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszego
Ogłoszenia, kierując swoje zapytania w formie pisemnej na adres: Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej w Będzinie, ul. 11-go Listopada 1, 42-500 Będzin.
Zapytania mogą być składane faksem pod nr: (32) (32) 267 41 98 lub drogą elektroniczną
na adres e-mail: sekretariat@mops.bedzin.pl .
10. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed
upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, pod warunkiem, że wniosek
o wyjaśnienie treści niniejszego Ogłoszenia wpłynął do Zamawiającego nie później
niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
11. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści niniejszego Ogłoszenia wpłynął po upływie terminu
składania wniosku, o którym mowa w ust. 10 niniejszego Rozdziału lub dotyczy wcześniej
udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień, albo pozostawić
ten wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg
terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 10 niniejszego Rozdziału.
12. Niniejsze Ogłoszenie zamieszczone jest na stronie internetowej pod adresem:
bedzin.bip.info.pl oraz www.mops.bedzin.pl. Wszelkie zmiany treści niniejszego
Ogłoszenia, jak też wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania co do treści niniejszego
Ogłoszenia, Zamawiający zamieszczać będzie także pod adresem internetowym
wskazanym w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu.
13. Zamawiający oświadcza, iż nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu
wyjaśnienia treści niniejszego Ogłoszenia.
14. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami w niniejszym postępowaniu są:
1) w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: Kamil Dybich tel. + 48 (32) 296 21 37, faks: (32) 267 41 98, e-mail: sekretariat@mops.bedzin.pl w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530;
2) w sprawach dotyczących procedury: Ewelina Sytniewska - tel. + 48 (32) 296 21 34,
faks: (32) 267 41 98, e-mail: sekretariat@mops.bedzin.pl - w dniach od poniedziałku
do piątku w godzinach od 730 do 1530.
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ROZDZIAŁ III
PODSTAWA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1. Niniejsze postępowanie o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych
równowartości kwoty 750 000 euro dotyczy zamówienia na usługi społeczne
i jest prowadzone na podstawie art. 138o ustawy.
2. Przedmiotem niniejszego zamówienia na usługi społeczne są usługi wymienione
w załączniku XIV do dyrektywy 2014/24/UE (opisane jako usługi opisane jako usługi
hotelowe i restauracyjne).
3. W celu udzielenia niniejszego zamówienia w sposób przejrzysty, obiektywny
i niedyskryminujący, w niniejszym postępowaniu Zamawiający stosował będzie również
zapisy ustawy inne niż określone w art. 138o ust. 2 - 4 ustawy. Zapisy ustawy inne
niż określone w art. 138o ust. 2 - 4 ustawy, które mają zastosowanie do niniejszego
postępowania są przywołane lub wskazane w treści niniejszego Ogłoszenia
oraz załączników do niniejszego Ogłoszenia. Pozostałe zapisy ustawy, które nie zostały
przywołane lub wskazane przez Zamawiającego w treści niniejszego Ogłoszenia nie mają
zastosowania do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
z wyjątkiem przypadków, gdy konieczność stosowania przepisów ustawy dotyczy
wszystkich zamówień publicznych bez względu na ich rodzaj i wartość (np. przepisy
dotyczące szacowania wartości zamówienia).
ROZDZIAŁ IV
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - USŁUGA SPOŁECZNA
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usług cateringowych dla dzieci
w ramach półkolonii zimowych i letnich na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Będzinie. Przez usługę cateringową Zamawiający rozumie usługę
przygotowania, dostarczenia i podawania (wydawania) posiłków, w tym posiłków
gorących (drugiego dania), zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności ustawą
z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity:
Dz. U. z 2018 r., poz. 1541 ze zm.) oraz przepisami wykonawczymi wydanymi
na podstawie wyżej wymienionej ustawy, a także zgodnie z wymaganiami określonymi
w niniejszym Rozdziale. Przedmiotowa usługa jest usługą społeczną, a jej wartość
jest mniejsza niż kwoty określone w art. 138g ust. 1 ustawy, to jest nie przekracza
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750.000 euro. Mając na uwadze powyższe,
do niniejszego postępowania ma zastosowanie art. 138o ustawy.
2. Zakres usługi: Usługa cateringowa o której mowa w ust. 1 niniejszego Rozdziału,
zwana dalej usługą cateringową, świadczona będzie na rzecz dzieci przebywających
na półkoloniach letnich i zimowych, zgodnie z poniższymi wymaganiami.
1) Usługa cateringowa dla dzieci przebywających na półkoloniach letnich i zimowych
obejmuje następujące posiłki:
a) Śniadanie - dostarczenie w godzinach od 8.30 do 9.00 - codziennie we wszystkie
dni robocze od poniedziałku do piątku w okresach realizacji niniejszego zamówienia,
na które składać się muszą w szczególności: kanapki gotowe (masło, szynka bądź
inne wędliny, żółty ser, biały ser, pomidor lub sałata, itp.) a także ciepły napój
(herbata, kawa mleczna, kawa zbożowa lub kakao);
b) Obiad - dostarczenie w godzinach od 14:00 do 14:30 - codziennie we wszystkie
dni robocze od poniedziałku do piątku w okresach realizacji niniejszego zamówienia,
na który składać się musi jeden ciepły posiłek obejmujący danie główne, tzw. drugie
danie (mięsne, drobiowe, rybne lub warzywne) w zestawie z ziemniakami lub kaszą,
itp., bądź pierogi, pyzy, gołąbki z mięsem i ryżem, itp., a także w zależności
od rodzaju dania głównego - surówki, sałatki, mizerię, ogórek kiszony, kapustę
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zasmażaną lub marchewkę duszoną, itp. oraz kompot.
2) Miejsce dostawy usługi cateringowej dla dzieci przebywających na półkoloniach letnich
i zimowych: wszystkie posiłki określone w pkt 1 niniejszego ustępu, to jest śniadania
oraz obiady przygotowywane w dni robocze (dotyczące dni roboczych), muszą być
dostarczane do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie ul. 11 listopada 1
sala nr 19
3) Przewidywana ilość posiłków dla dzieci przebywających na półkoloniach letnich
i zimowych w okresach realizacji niniejszego zamówienia:
a) śniadanie - 400 śniadań;
b) obiad - 400 obiadów.
Liczba szacunkowa dzieci przebywających na półkoloniach letnich i zimowych
korzystających dziennie z posiłków - 40 (na półkoloniach zimowych) oraz 40
(na półkoloniach letnich) . Zamawiający zastrzega, że ilość dzieci przebywających na
półkoloniach letnich i zimowych korzystających z posiłków podana powyżej jest ilością
szacunkową i może ulec zmianie w trakcie obowiązywania umowy w sprawie
udzielenia niniejszego zamówienia. Postanowienia ust. 3 pkt 9 niniejszego Rozdziału
stosuje się odpowiednio;
4) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania posiłków, o których mowa w pkt 1
niniejszego ustępu do miejsca wskazanego w pkt 2 niniejszego ustępu, w naczyniach
jednorazowego użytku, na których będzie serwowany posiłek wraz ze sztućcami,
własnym środkiem transportu, przy czym rozładunek i transport przedmiotowych
posiłków jest obowiązkiem Wykonawcy;
5) Obowiązkiem Wykonawcy jest wydawanie dostarczonych posiłków w miejscu,
o którym mowa w pkt 2 niniejszego ustępu.
3. Ogólne warunki świadczenia usług cateringowych dla dzieci przebywających
na półkoloniach letnich i zimowych:
1) Wykonawca będzie realizował usługę cateringową z należytą starannością.
Zamawiający wymaga aby wydawane posiłki były urozmaicone, co oznacza, że posiłki
nie mogą się powtarzać w okresie trwania półkolonii danego rodzaju (letnich
lub zimowych). Wykonawca jest zobowiązany do przygotowywania jadłospisu na okres
trwania półkoloni i przedstawiania go Zamawiającemu nie później niż w ostatnim dniu
roboczym tygodnia poprzedzającego jego wprowadzenie. Jadłospis może być
przekazany Zamawiającemu faksem lub pocztą elektroniczną na numer faksu
lub adres e-mail wskazany w Rozdziale I ust. 1 niniejszego Ogłoszenia.
Posiłki nie mogą być wydawane wstecz (za dni poprzednie), ani z wyprzedzeniem
(za dni następne). Jadłospis, o którym mowa w niniejszym punkcie musi zawierać
informacje dla konsumenta na temat żywności zgodne z Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1169/2011 z dnia 25 października
2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności,
zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006
i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy
Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE
oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004;
2) Wydawane przez Wykonawcę posiłki muszą posiadać odpowiednie wartości kaloryczne
i odżywcze. Zamawiający wymaga, aby kaloryczność wydawanych posiłków
dostosowana była do pory roku, a także wieku oraz płci (zapotrzebowania
energetycznego) dziecka. Zamawiający wymaga również, by każdy posiłek obiadowy
(danie główne, tzw. „drugie danie) posiadał minimum 700 kalorii;
3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania badań sprawdzających kaloryczność
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i wagę (gramaturę) posiłków;
4) Zamawiający wymaga aby dostarczone obiad obejmujący danie główne, tzw. „drugie
danie” wchodzący w skład posiłku, a także dostarczone ciepłe posiłki składające się
na śniadanie posiadały temperaturę co najmniej + 65° C do +75° C utrzymywaną
w trakcie jego wydawania przy pomocy zbiorczych pojemników termicznych.
Zamawiający wymaga również, by dostarczony obiad obejmujący danie główne,
tzw. „drugie danie” wchodzący w skład posiłku, a także dostarczone ciepłe posiłki
i gorące napoje składające się na śniadanie były przygotowane w dniu jego
wydawania;
5) Zamawiający wymaga, aby przygotowywanie posiłków odbywało się na bieżąco,
z produktów świeżych, w I gatunku (to znaczy o charakterystycznej barwie
i zapachu, bez odkształceń oraz uszkodzeń), zgodnie z wymaganiami określonymi
w przepisach ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności
i żywienia (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1541 ze zm.) oraz zgodnie
z zaleceniami Instytutu Żywności i Żywienia. Posiłki muszą być dobrej jakości,
posiadać odpowiednie walory smakowe i estetyczne;
6) Posiłki muszą być dostarczane oraz wydawane w naczyniach jednorazowego użytku,
na których będzie serwowany posiłek wraz ze sztućcami;
7) Wykonawca musi posiadać aktualne zezwolenie Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej
na przygotowywanie posiłków oraz na ich transport;
8) Wartość przedmiotu niniejszego zamówienia stanowić będzie iloczyn podanej przez
Wykonawcę ceny brutto za 1 posiłek danego rodzaju i przewidywanej
(w okresie trwania umowy w sprawie udzielenia niniejszego zamówienia) liczby
posiłków danego rodzaju, natomiast wartość zrealizowanego zamówienia będzie
wynikała z iloczynu ceny brutto za 1 posiłek danego rodzaju oraz faktycznej liczby
dostarczonych i wydanych posiłków danego rodzaju. Zamawiający zapłaci Wykonawcy
wynagrodzenie za faktycznie zrealizowane zamówienie, które obliczone zostanie
jako iloczyn podanej przez Wykonawcę ceny za 1 posiłek brutto danego rodzaju
oraz faktycznej liczby posiłków danego rodzaju dostarczonych i wydanych w danym
miesiącu. Ceny jednostkowe za posiłki danego rodzaju zaoferowane przez Wykonawcę
w złożonej ofercie nie ulegną zmianie przez okres obowiązywania umowy w sprawie
udzielenia niniejszego zamówienia, z zastrzeżeniem, że Zamawiający przewiduje
możliwość dokonania zmiany wynagrodzenia brutto (w tym cen jednostkowych)
wyłącznie w przypadku zmiany stawek od towarów i usług zgodnie z przepisami
o podatku od towarów i usług (VAT), jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty
wykonania niniejszego zamówienia przez Wykonawcę, a także w przypadku,
gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym
wpływ na realizację przedmiotu niniejszego zamówienia w odniesieniu do wysokości
minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy
z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz zasad
podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu,
a także wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania niniejszego zamówienia
przez Wykonawcę;
9) Zamawiający zastrzega, że łączna ilość dzieci przebywających na półkoloniach letnich
i zimowych korzystających z posiłków wskazana w ust. 2 pkt 3 niniejszego Rozdziału
jest ilością szacunkową i może ulec zmianie w trakcie obowiązywania umowy
w sprawie udzielenia niniejszego zamówienia. Zakłada się dzienne wahania łącznej
ilości posiłków na poziomie +/-20% w zależności od łącznej ilości dzieci
przebywających na półkoloniach letnich i zimowych uprawnionych do otrzymywania
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posiłków każdego dnia;
10) Wykonawca zobowiązany będzie do umożliwienia Zamawiającemu przeprowadzenia
kontroli poprawności realizacji postanowień umowy w sprawie udzielenia niniejszego
zamówienia w miejscu realizacji usług cateringowych objętych przedmiotem
niniejszego zamówienia wskazanym w ust. 2 pkt 2 niniejszego Rozdziału.
Zamawiający zastrzega sobie w szczególności prawo kontroli wykonywania
przedmiotu umowy w sprawie udzielenia niniejszego zamówienia oraz materiałów,
produktów i urządzeń użytych do jego realizacji;
11) Zakwestionowane przez Zamawiającego pod względem jakościowym oraz ilościowym
posiłki podlegają wymianie na posiłki zgodne z przedmiotem niniejszego zamówienia
na koszt Wykonawcy;
12) Wykonawca ponosi wszelkie skutki prawne i finansowe wynikające z protokołu
kontroli przeprowadzonej przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w zakresie
wynikającym z realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia;
13) W okresie realizacji umowy w sprawie udzielenia niniejszego zamówienia
Wykonawca jest zobowiązany przechowywać próbki poszczególnych potraw,
zgodnie z art. 72 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności
i żywienia (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1541 ze zm.). Wykonawca
poniesie wszelkie koszty finansowe związane z przygotowaniem posiłków
stanowiących próbki dla organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej;
14) Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia na czas wydawania posiłków:
osoby/ób, która/e zapewnią: sprawne wydawanie posiłków, legitymującej/ych
się aktualnymi badaniami lekarskimi, książeczką zdrowia oraz posiadającej/ych
odpowiednią odzież roboczą;
15) W ramach realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia Wykonawca jest zobowiązany
do:
a) realizacji zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym
Ogłoszeniu, przy czym wymagana jest należyta staranność przy realizacji
zobowiązań wynikających z zawartej z Wykonawcą umowy w sprawie udzielenia
niniejszego zamówienia;
b) przygotowywania, dowozu i wydawania posiłków w terminach określonych przez
Zamawiającego do miejsca (punktu) wydawania posiłków wskazanego przez
Zamawiającego w ust. 2 pkt 2 niniejszego Rozdziału;
c) zapewnienia dzieciom przebywającym na półkoloniach letnich i zimowych
uprawnionym do posiłków w miejscu realizacji przedmiotu niniejszego
zamówienia cukru oraz przypraw (w tym soli, pieprzu i octu) w każdym dniu
świadczenia usług cateringowych objętych przedmiotem niniejszego zamówienia;
d) świadczenia usług cateringowych (przygotowywania posiłków), wyłącznie
przy użyciu produktów spełniających normy jakości produktów spożywczych.
Wykonawca nie może wykorzystywać do przygotowywania posiłków produktów
nieświeżych, złej jakości oraz produktów wysoko przetworzonych, jak również
zawierających ilość konserwantów przekraczających normy określone
w odpowiednich przepisach;
e) przestrzegania przepisów prawnych w zakresie przechowywania i przygotowania
artykułów spożywczych oraz transportu przedmiotu zamówienia wynikających
przede wszystkim z ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie
żywności i żywienia (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1541 ze zm.)
oraz rozporządzenia (WE) 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych;
f) estetycznego podawania posiłków;
8

g) zapewnienia odpowiednio oznakowanego pojemnika na odpady kategorii
trzeciej oraz worków na odpady, to jest resztki żywności, zużyte naczynia
jednorazowe, itp.;
h) zebrania naczyń jednorazowych wraz ze sztućcami oraz resztek (odpadów)
pokonsumpcyjnych najpóźniej 30 minut po zakończeniu wydawania posiłków
i zutylizowania ich z punktu wydawania posiłków;
i) realizacji usługi będącej przedmiotem niniejszego zamówienia - zgodnie z ustawą
z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity:
Dz. U. z 2018 r., poz. 1541 ze zm.);
j) spełnienia zaleceń Głównego Inspektora Instytutu Żywienia w sprawie norm
wyżywienia i żywienia, jakie obowiązują w zakładach żywienia zbiorowego
oraz jakości zdrowotnej żywności, z uwzględnieniem zaleceń dotyczących:
wyposażenia (odpowiedni stan techniczny i sanitarny wszystkich pomieszczeń
i urządzeń), personelu (aktualne orzeczenia lekarskie wydane do celów sanitarno epidemiologicznych), cyklu produkcyjnego i jego poszczególnych etapów
(przestrzeganie zasad sanitarno - higienicznych na każdym etapie produkcji
posiłków, wydawania posiłków, składowania i magazynowania produktów
oraz utylizacji resztek pokonsumpcyjnych), jakości usług (zagwarantowanie
odpowiedniej jakości posiłków, w szczególności w zakresie spełnienia zalecanych
norm, określających zawartość składników pokarmowych i zapewniających
różnorodność diety);
k) przestrzegania systemu HACCP (System Analizy Zagrożeń i Krytycznych
Punktów Kontroli);
l) przestrzegania standardów GMP (Dobra Praktyka Produkcyjna) i GHP
(Dobra Praktyka Higieniczna);
m) umieszczania w widocznym miejscu, w lokalu wymienionym w ust. 2 pkt 2
niniejszego Rozdziału, jadłospisu obowiązującego na dzień wydawania posiłków
oraz co najmniej na dzień kolejny, zawierającego informacje dla konsumenta
na temat żywności zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) Nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania
konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu
Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia
dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy
Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady,
dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE)
nr 608/2004.
4. We Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV), o którym mowa w art. 30 ust. 7 ustawy,
usługa oznaczona jest następującymi kodami:
1) 55320000-9 o nazwie usługi podawania posiłków;
2) 55321000-6 o nazwie usługi przygotowywania posiłków;
3) 55322000-3 o nazwie usługi gotowania posiłków;
4) 55520000-1 o nazwie usługi dostarczania posiłków.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, to jest ofert przewidujących
odmienny niż określony przez Zamawiającego sposób wykonania niniejszego zamówienia
publicznego, wobec czego Zamawiający nie określa warunków, o których mowa w art. 36
ust. 2 pkt 4 ustawy.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, ponieważ
Zamawiający nie podzielił niniejszego zamówienia na części. Z uwagi na powyższe
Zamawiający nie określa wymagań, o których mowa w art. 36 ust. 2 pkt 15 w związku
z art. 36aa ustawy.
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7. Zamawiający
przewiduje
możliwość
udzielenia
zamówienia
polegającego
na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem niniejszego zamówienia,
to jest zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, o którym mowa w art. 67
ust. 1 pkt 6 ustawy:
1) w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego,
2) dotychczasowemu Wykonawcy usług objętych przedmiotem niniejszego zamówienia
podstawowego,
3) stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego,
4) pod warunkiem, że łączna wartość udzielonych zamówień nie przekroczy wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 750 000 euro.
W takim przypadku udzielenie dodatkowego zamówienia następować będzie w drodze
zmiany umowy w sprawie udzielenia zamówienia, przy czym ceny brutto za 1 posiłek
danego rodzaju, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 pkt 8 zdanie trzecie niniejszego
Rozdziału, nie będą wyższe niż wskazane w umowie zawartej z Wykonawcą
na podstawie oferty złożonej przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu.
Zamawiający informuje, że całkowita wartość dodatkowego zamówienia została
uwzględniona przy obliczaniu jego wartości, to jest dodana do wartości zamówienia
podstawowego.
8. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania niniejszego
zamówienia.
9. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej, wobec czego Zamawiający
nie określa wymagań, o których mowa w art. 36 ust. 2 pkt 7 ustawy.
10. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej, wobec czego Zamawiający
nie określa wymagań, o których mowa w art. 36 ust. 2 pkt 2 ustawy.
11. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
12. Zamawiający przed wszczęciem postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia
nie przeprowadził dialogu technicznego.
13. Wszystkie ustalenia dotyczące dat i godzin stosowanych dla potrzeb niniejszego
postępowania przyjmuje się zgodnie z czasem lokalnym właściwym dla siedziby
Zamawiającego.
14. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie
umowy w sprawie udzielenia niniejszego zamówienia.
15. Zamawiający żąda:
1) wskazania przez Wykonawcę w Formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1
do niniejszego Ogłoszenia części zamówienia, której wykonanie zostanie powierzone
podwykonawcom,
2) podania przez Wykonawcę w Formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1
do niniejszego Ogłoszenia nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby
Wykonawca powołuje się w celu wykazania spełniania warunków udziału
w niniejszym postępowaniu.
Wykonawca ponosił będzie pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób
trzecich za usługi wykonane przez podwykonawców. Podmiot, który zobowiązał się
do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę wyrządzoną
Zamawiającemu, powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za
nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
Niezależnie od powyższego, w przypadku, gdy Wykonawca przy wykonywaniu
zamówienia będzie polegał na zasobach innych podmiotów, Wykonawca ten winien
dołączyć do oferty zobowiązanie pełnomocnego reprezentanta firmy udostępniającej
zasoby do udostępnienia zasobów niezbędnych do wykonania zamówienia
(wzór dokumentu stanowi załącznik nr 8 do niniejszego Ogłoszenia).
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16. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę
kluczowych części niniejszego zamówienia, wobec czego Zamawiający nie dokonuje
takiego zastrzeżenia, zgodnie z art. 36a ust. 2 ustawy.
17. Zamawiający nie określa wymagań związanych z realizacją zamówienia dotyczących
aspektów gospodarczych, środowiskowych, społecznych, związanych z innowacyjnością
lub zatrudnieniem, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy.
18. Zamawiający nie określa standardów jakościowych, o których mowa w art. 91 ust. 2a
ustawy, ponieważ kryterium ceny nie stanowi jedynego kryterium oceny ofert
w niniejszym postępowaniu, a wartość kryterium ceny nie przekracza 60 %.
19. Zamawiający nie określa wymogu lub możliwości złożenia ofert w niniejszym
postępowaniu w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów
elektronicznych do oferty, o którym mowa w art. 10a ust. 2 ustawy.
ROZDZIAŁ V
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Wymagany termin wykonania zamówienia:
1) I termin (półkolonie zimowe): 18.02.2019 r. - 22.02.2019 r.,
2) II termin (półkolonie letnie): 01.07.2019 r. - 05.07.2019 r.
ROZDZIAŁ VI
PODSTAWY
WYKLUCZENIA
Z
POSTĘPOWANIA
O
UDZIELENIE
ZAMÓWIENIA, WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, A TAKŻE OPIS
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW
1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego
w niniejszym Rozdziale Ogłoszenia.
2. Podstawy wykluczenia Wykonawcy z niniejszego postępowania:
2) Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę/ów w przypadkach,
o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy (przesłanki wykluczenia
obligatoryjne),
3) z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy także
Wykonawcę/ów w następujących przypadkach - wybrane przez Zamawiającego
przesłanki wykluczenia fakultatywne, przewidziane w art. 24 ust. 5 ustawy:
a) 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
(tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1508 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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2344 ze zm.);
b) 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
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wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty
tych należności.
3. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają
warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego zgodnie z art. 22
ust. 1b ustawy, to jest warunki dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający uzna spełnienie
przedmiotowego warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada uprawnienia
do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania, to jest wykaże, że posiada aktualne/aktualną
zezwolenie/decyzję/opinię właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
potwierdzające/-ą, że Wykonawca spełnia wymagania higieniczno - sanitarne
do prowadzenia żywienia zbiorowego oraz, że środki transportu będące
w dyspozycji Wykonawcy spełniają wymogi do transportu żywności.
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
Zamawiający dokona oceny spełnienia przedmiotowego warunku według formuły
„spełnia / nie spełnia” na podstawie załączonego do oferty aktualnego/aktualnej
zezwolenia/decyzji/opinii właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
potwierdzającego/-ej, że Wykonawca spełnia wymagania higieniczno - sanitarne
do prowadzenia żywienia zbiorowego oraz, że środki transportu będące
w dyspozycji Wykonawcy spełniają wymogi do transportu żywności..
W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (przedsiębiorca zagraniczny) Wykonawca ten złoży
oświadczenie, że prowadzi zgodnie z prawem działalność w zakresie żywienia
zbiorowego oraz spełnia wymagania higieniczno - sanitarne do prowadzenia żywienia
zbiorowego. Niewykazanie spełnienia wyżej wymienionego warunku, po uprzednim
wezwaniu do uzupełnienia, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z niniejszego
postępowania;
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający uzna spełnianie przez
Wykonawcę tego warunku, w przypadku gdy Wykonawca ten oświadczy, że znajduje
się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
niniejszego zamówienia, składając oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik
nr 3 do niniejszego Ogłoszenia;
3) sytuacji zawodowej lub technicznej a) Zamawiający uzna spełnienie przedmiotowego warunku w zakresie wykonanych
usług (prac podobnych), jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech
lat /* przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej 1 (jedną) usługę odpowiadającą
swoim rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia, to jest co najmniej 1 (jedną
usługę) w zakresie cateringu obejmującą przygotowywanie, dostarczanie
i podawanie (wydawanie) posiłków, w tym posiłków gorących, przy czym
przedmiotowa usługa winna być świadczona w sposób ciągły dla co najmniej
40 osób dziennie przez okres co najmniej 1 (jednego) miesiąca - z podaniem
Wykonawcy wykazanej usługi lub podmiotu na zasoby, którego powołuje się
Wykonawca, jej wartości, liczby osób korzystających z przedmiotowej usługi,
przedmiotu (krótkiego opisu usługi), daty (dat) wykonania i podmiotów, na rzecz
których usługa ta została wykonana lub jest wykonywana oraz załączy dowody
potwierdzające, czy wykazana usługa została wykonana lub w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych jest wykonywana należycie, zamieszczając przedmiotowe
informacje w Wykazie wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub
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ciągłych - również wykonywanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
- w tym okresie stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego Ogłoszenia.
/*okres ostatnich trzech lat nie dotyczy lat kalendarzowych, przy obliczaniu tego
terminu należy stosować art. 112 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks
cywilny, zgodnie z którym termin oznaczony w latach kończy się z upływem dnia,
który nazwą lub datą odpowiada początkowemu dniowi terminu.
Uwaga - za wykazanie doświadczenia większego niż zostało określone w ust. 3 pkt 3
lit. a niniejszego Rozdziału jako minimalny wymagany warunek udziału
w postępowaniu przyznawane będą punkty. Sposób oceny punktowej w kryterium
„Doświadczenie Wykonawcy w realizacji przedmiotowego zamówienia” został
szczegółowo opisany w Rozdziale XVIII ust. 2 pkt 2 niniejszego Ogłoszenia.
Przyznając punktację w przedmiotowym kryterium oceny ofert, Zamawiający
nie uwzględni wykazanej przez Wykonawców w Wykazie wykonanych,
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych - również wykonywanych usług
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie stanowiącym załącznik nr 5
do niniejszego Ogłoszenia, wymaganej 1 (jednej) usługi odpowiadającej swoim
rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia, to jest wymaganej 1 (jednej) usługi
w zakresie cateringu obejmującej przygotowywanie, dostarczanie i podawanie
(wydawanie) posiłków, w tym posiłków gorących, świadczonej w sposób ciągły
dla co najmniej 40 osób dziennie przez okres co najmniej 1 (jednego) miesiąca,
gdyż jest to minimalna liczba określona przez Zamawiającego w celu potwierdzenia
przez Wykonawcę spełnienia warunku udziału w niniejszym postępowaniu.
Reasumując, przyznając punktację w przedmiotowym kryterium oceny ofert,
Zamawiający uwzględni każdą kolejną usługę ponad wymaganą liczbę 1
(to jest ponad wymaganą jedną usługę), co oznacza, że uwzględniona zostanie 2, 3,
itd. usługa, wykazana w załączniku nr 5 do Ogłoszenia, odpowiadająca swoim
rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia, to jest usługa w zakresie cateringu
obejmująca przygotowywanie, dostarczanie i podawanie (wydawanie) posiłków,
w tym posiłków gorących, świadczona w sposób ciągły dla co najmniej 40 osób
dziennie przez okres co najmniej 1 (jednego) miesiąca, z zastrzeżeniem,
że uwzględnione zostaną wyłącznie usługi, których należyte wykonanie
lub wykonywanie potwierdzone będzie załączonymi do oferty dowodami
poświadczającymi, że każda z tych usług została wykonana lub w odniesieniu
do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych - jest wykonywana
należycie.
Dowodami potwierdzającymi, czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane
należycie są:
− referencje, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego
usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
są wykonywane - w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal
wykonywanych referencje, bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte
wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu,
− oświadczenie Wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym
charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać referencji, bądź innych
dokumentów wystawionych przez podmiot, na rzecz którego usługi były
wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane
(w takim przypadku w treści przedmiotowego oświadczenia Wykonawca
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zobowiązany jest wskazać obiektywne przyczyny uniemożliwiające uzyskanie
referencji, bądź innych dokumentów wystawionych przez podmiot trzeci).
W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane
w Wykazie wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonywanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania
dowodów, o których mowa powyżej.
Jeżeli Wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą
wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego
podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty
w tym zakresie.
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
Zamawiający dokona oceny spełnienia przedmiotowego warunku według formuły
„spełnia / nie spełnia” na podstawie informacji przedstawionych w załączonym
do oferty Wykazie wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie
stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego Ogłoszenia, odpowiadającej swoim
rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia, to jest usłudze w zakresie cateringu
obejmującej przygotowywanie, dostarczanie i podawanie (wydawanie) posiłków,
w tym posiłków gorących, świadczonej w sposób ciągły dla co najmniej 40 osób
dziennie przez okres co najmniej 1 (jednego) miesiąca, wraz z załączeniem
dowodów, czy usługi wymienione w wyżej wymienionym Wykazie zostały
wykonane lub są wykonywane należycie. Dowody potwierdzające należyte
wykonanie usług powinny zostać przedstawione w formie oryginału lub czytelnej
kserokopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę lub osobę
upoważnioną do występowania w imieniu Wykonawcy.
Wymagane jest wypełnienie wszystkich pozycji formularza - Wykaz wykonanych,
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych - również wykonywanych usług
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie stanowiącego załącznik nr 5
do niniejszego Ogłoszenia, podając w każdej wypełnionej pozycji formularza:
− nazwę i adres Wykonawcy lub podmiotu, na zasoby którego powołuje się
Wykonawca (podmiotu wykazującego spełnienie warunku dotyczącego wiedzy
i doświadczenia) oraz numer telefonu kontaktowego,
− nazwę - przedmiot oraz krótki opis usługi w zakresie niezbędnym do wykazania
spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, to jest wykazanie co najmniej
1 (jednej) usługi odpowiadającej swoim rodzajem przedmiotowi niniejszego
zamówienia, czyli co najmniej 1 usługi w zakresie cateringu obejmującej
przygotowywanie, dostarczanie i podawanie (wydawanie) posiłków,
w tym posiłków gorących, przy czym przedmiotowa usługa winna być
świadczona w sposób ciągły dla co najmniej 40 osób dziennie przez okres
co najmniej 1 (jednego) miesiąca, wykonanej w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie,
− wartość usługi brutto (w PLN) oraz konkretną liczbę osób, dla których codziennie
przygotowywano, dostarczano i podawano (wydawano) posiłki w ramach usługi.
Jeżeli kwoty w przedłożonych przez Wykonawcę dokumentach określone będą
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w walucie innej niż w złotych polskich Zamawiający dokona ich przeliczenia
na polskie złote według Tabeli kursów średnich walut obcych ogłoszonego przez
Narodowy Bank Polski obowiązującej na dzień opublikowania ogłoszenia
o niniejszym zamówieniu w suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii
Europejskiej,
− datę rozpoczęcia i zakończenia wykonywania wykazanej usługi, a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych - datę rozpoczęcia wykonywania wykazanej
usługi oraz uzgodniony termin jej zakończenia (od … - dzień, miesiąc, rok do … dzień, miesiąc rok),
− odbiorcę usługi - podmiot, na rzecz którego usługa została wykonana
lub jest wykonywana (nazwę podmiotu zlecającego usługę, adres oraz telefon
kontaktowy).
Do Wykazu stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszego Ogłoszenia Wykonawca
winien załączyć dowód potwierdzający, że wykazana usługa została wykonana
lub jest wykonywana należycie, przy czym dokument ten winien być wystawiony
przez osobę trzecią - podmiot zlecający usługę oraz dotyczyć wyłącznie usług
obejmujących swoim rodzajem przedmiot niniejszego zamówienia, to jest usług
w zakresie cateringu obejmujących przygotowywanie, dostarczanie i podawanie
(wydawanie) posiłków, w tym posiłków gorących świadczonych w sposób ciągły
dla co najmniej 40 osób dziennie przez okres co najmniej 1 (jednego) miesiąca,
wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie (z wyłączeniem
przypadków, gdy z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze
Wykonawca nie jest w stanie uzyskać referencji, bądź innych dokumentów
wystawionych przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane,
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane). W przypadku
nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych dowody potwierdzające,
że wykazane usługi są wykonywane należycie winny być wystawione nie
wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu do składania ofert.
W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają jeden wspólny
Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych - również
wykonywanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie
według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszego Ogłoszenia.
Niewykazanie spełnienia przedmiotowego warunku skutkować będzie
wykluczeniem Wykonawcy z niniejszego postępowania;
b) Zamawiający uzna spełnienie przedmiotowego warunku w zakresie dysponowania
odpowiednim potencjałem technicznym, jeżeli Wykonawca ten oświadczy,
że dysponuje lub na czas realizacji zamówienia będzie dysponował odpowiednim
do wykonania zamówienia potencjałem technicznym, składając oświadczenie
według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego Ogłoszenia
oraz oświadczy, że lokal ten spełnia wymagania określone przez Zamawiającego
w niniejszym Ogłoszeniu, a także wskaże miejsce - dokładny adres świadczenia
usługi cateringowej, zgodnie z postanowieniami Rozdziału IV ust. 3 pkt 2
niniejszego Ogłoszenia w Formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1
do niniejszego Ogłoszenia.
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
Zamawiający dokona oceny spełnienia przedmiotowego warunku według formuły
„spełnia / nie spełnia” na podstawie złożonego oświadczenia stanowiącego
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załącznik nr 3 do niniejszego Ogłoszenia oraz oświadczenia złożonego
w Formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia.
W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają jedno wspólne
oświadczenie dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym.
Niewykazanie spełnienia przedmiotowego warunku skutkować będzie
wykluczeniem Wykonawcy z niniejszego postępowania;
c) Zamawiający uzna spełnienie przedmiotowego warunku w zakresie osób,
które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, jeżeli Wykonawca
ten oświadczy, że dysponuje lub na czas realizacji zamówienia będzie dysponował
co najmniej 1 (jedną) osobą zdolną do wykonania zamówienia, co potwierdzi
składając oświadczenie, że osoba, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia, posiada wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek
posiadania takich uprawnień, zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6
do niniejszego Ogłoszenia, z którego treści wynikać będzie, iż osoba, które będzie
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiada aktualne orzeczenie /
zaświadczenie lekarskie wydane do celów sanitarno - epidemiologicznych,
dopuszczające tę osobę do pracy przy żywieniu. Na żądanie Zamawiającego
Wykonawca udostępni Zamawiającemu dokument potwierdzający, to jest wyżej
wymienione orzeczenie / zaświadczenie lekarskie.
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
Zamawiający dokona oceny spełnienia przedmiotowego warunku według formuły
„spełnia / nie spełnia” na podstawie treści złożonego oświadczenia stanowiącego
załącznik nr 6 do niniejszego Ogłoszenia.
W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają jedno wspólne
oświadczenie dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia.
Niewykazanie spełnienia przedmiotowego warunku skutkować będzie
wykluczeniem Wykonawcy z niniejszego postępowania.
4. Wykonawca może, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w niniejszym
postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
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
niniejszego zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów,
w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania,
w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu
lub kryteriów selekcji - zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu
zawartym w Formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia.
Niezależnie od powyższego, w przypadku, gdy Wykonawca przy wykonywaniu
zamówienia będzie polegał na zasobach innych podmiotów, Wykonawca ten winien
dołączyć do oferty zobowiązanie pełnomocnego reprezentanta firmy udostępniającej
zasoby do udostępnienia zasobów niezbędnych do wykonania zamówienia
(wzór dokumentu stanowi załącznik nr 8 do niniejszego Ogłoszenia).
5. Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana
według formuły „spełnia - nie spełnia”.
6. Niespełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem
Wykonawcy z postępowania / odrzuceniem jego oferty.
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ROZDZIAŁ VII
WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW
WYKLUCZENIA
1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu,
o których mowa w art. 22 ust. 1 oraz art. 22 ust. 1b ustawy oraz Rozdziale VI
niniejszego Ogłoszenia, Zamawiający żąda następujących dokumentów i oświadczeń,
aktualnych na dzień złożenia przedmiotowych dokumentów i oświadczeń,
które Wykonawca winien złożyć wraz z ofertą:
1) oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy dotyczące
spełniania warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 oraz art. 22
ust. 1b ustawy - według wzoru określonego w Załączniku Nr 3 do niniejszego
Ogłoszenia;
2) potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności
lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
o których mowa w Rozdziale VI ust. 3 pkt 1 niniejszego Ogłoszenia, to jest:
a) aktualne/aktualną zezwolenie/decyzję/opinię właściwego organu Państwowej
Inspekcji Sanitarnej, potwierdzające/-cą, że Wykonawca spełnia wymagania
higieniczno - sanitarne do prowadzenia żywienia zbiorowego,
b) aktualne/aktualną zezwolenie/decyzję/opinię właściwego organu Państwowej
Inspekcji Sanitarnej, potwierdzające/-ca, że środki transportu będące w dyspozycji
Wykonawcy spełniają wymogi do transportu żywności;
3) Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych - również
wykonywanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - według wzoru określonego
w Załączniku Nr 5 do niniejszego Ogłoszenia;
4) oświadczenie, że co najmniej dwie osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia posiadają aktualne orzeczenia/zaświadczenia lekarskie wydane do celów
sanitarno - epidemiologicznych, dopuszczające te osoby do pracy przy żywieniu według wzoru określonego w Załączniku Nr 6 do niniejszego Ogłoszenia;
5) zobowiązanie pełnomocnego reprezentanta firmy udostępniającej zasoby
do udostępnienia zasobów niezbędnych do wykonania zamówienia (wzór dokumentu
stanowi załącznik nr 8 do niniejszego Ogłoszenia) - złożenie dokumentu
jest wymagana wyłącznie w przypadku, gdy Wykonawca przy wykonywaniu
zamówienia będzie polegał na zasobach innych podmiotów. Zobowiązanie innych
podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji niniejszego zamówienia, o ile Wykonawca korzysta ze zdolności innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, musi być złożone w formie
oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez podmiot
udostępniający zasoby (zgodnie z Rozdziałem VI ust. 3 niniejszego Ogłoszenia)
oraz musi być aktualne na dzień złożenia przedmiotowego dokumentu (zobowiązania)
- dotyczy wszystkich warunków udziału w niniejszym postępowaniu.
Wykonawca zobowiązany jest również złożyć dokumenty podmiotu, na zdolności
którego Wykonawca powołuje się w celu wykazania spełniania warunków udziału
w postępowaniu, potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu
w zakresie zdolności, na których Wykonawca polegał w celu wykazania spełniania
tych warunków (dokumenty i oświadczenie wskazane w pkt 1 - 4 niniejszego ustępu).
2. W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24
ust. 1 oraz w art. 24 ust. 5 ustawy w związku z Rozdziałem VI niniejszego Ogłoszenia,
Zamawiający żąda następujących dokumentów i oświadczeń, aktualnych na dzień
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złożenia przedmiotowych dokumentów i oświadczeń, które Wykonawca winien złożyć
wraz z ofertą:
1) oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy dotyczące
przesłanek wykluczenia z postępowania - według wzoru określonego w Załączniku
Nr 2 do niniejszego Ogłoszenia;
2) 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 Wykonawców wspólnie składających ofertę przedmiotowy
dokument zobowiązany jest złożyć każdy z Wykonawców wspólnie składających
ofertę, aktualny na dzień złożenia przedmiotowego dokumentu (odpisu);
3) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o którym mowa w pkt 2 niniejszego
ustępu - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto
jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości - przedmiotowy dokument, powinien być
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
w niniejszym postępowaniu;
4) 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 pkt 3 niniejszego ustępu, 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 sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce
zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, wystawionym
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w niniejszym
postępowaniu;
5) 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.
3. W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24
ust.1 pkt 23 ustawy, Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie
internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy,
zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23
ustawy, bez uprzedniego wezwania Zamawiającego. 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 o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy stanowi Załącznik nr 4
do niniejszego Ogłoszenia - w przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę,
przedmiotowe oświadczenie zobowiązany jest złożyć każdy z Wykonawców wspólnie
składających ofertę.
4. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw
wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego
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Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych,
w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
(tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 570 ze zm.).
5. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów,
w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych
i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane
przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
6. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów na potwierdzenie
braku podstaw wykluczenia lub spełniania warunków udziału w postępowaniu,
w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych
i bezpłatnych baz danych, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia
na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie
przez Zamawiającego dokumentów.
7. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują
się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów
przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy,
Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3
ustawy (brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu
określonych przez Zamawiającego), korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów,
o ile są one aktualne.
ROZDZIAŁ VIII
INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERTY WSPÓLNEJ
(PRZEZ DWA LUB WIĘCEJ PODMIOTÓW) ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE
PODWYKONAWCÓW
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie muszą ustanowić
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego - nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo
do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki
bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
2. Wykonawcy tworzący jeden podmiot przedłożą wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo zgodnie z Rozdziałem XII ust. 7 pkt 10 niniejszego Ogłoszenia - nie dotyczy spółki
cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki
wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę przedmiotowe pełnomocnictwo może wynikać albo z dokumentu pod taką samą
nazwą, albo z umowy podmiotów składających wspólnie ofertę.
3. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich
Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców
lub pełnomocnika).
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia,
o których mowa w art. 25a ustawy (Rozdziale VII ust. 1 pkt 1 oraz Rozdziale VII ust. 2
pkt 1 niniejszego Ogłoszenia) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy
z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oraz brak
podstaw wykluczenia (każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę nie może
podlegać wykluczeniu z postępowania co oznacza, iż oświadczenie w tym zakresie musi
złożyć każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną; oświadczenie o spełnianiu
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warunków udziału składa podmiot, który w odniesieniu do danego warunku udziału
w postępowaniu potwierdza jego spełnianie).
5. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym
jako pełnomocnik Wykonawców składających wspólną ofertę.
6. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
7. Wykonawca, który zamierza wykonywać zamówienie przy udziale podwykonawcy,
musi wyraźnie w ofercie wskazać, jaką część (zakres zamówienia) wykonywać
będzie w jego imieniu podwykonawca oraz podać firmę podwykonawcy.
Należy w tym celu wypełnić odpowiedni punkt Formularza oferty, stanowiącego
załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia. W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza
wykonywać zamówienia przy udziale podwykonawców, należy wpisać w formularzu
oferty „nie dotyczy” lub inne podobne sformułowanie. Jeżeli Wykonawca zostawi
ten punkt niewypełniony (puste pole), Zamawiający uzna, iż zamówienie zostanie
wykonane siłami własnymi, to jest bez udziału podwykonawców.
8. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca,
podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób
do kontaktu z nimi, zaangażowanych w wykonanie zamówienia o ile są już znane.
Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich zmianach
danych, o których mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu, w trakcie realizacji
niniejszego zamówienia, a także przekazania informacji na temat nowych
podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację
niniejszego zamówienia.
9. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy,
w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca ten jest
obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca,
na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie
niniejszego zamówienia.
10. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialności za należyte wykonanie niniejszego zamówienia.
ROZDZIAŁ IX
KORZYSTANIE
Z
ZASOBÓW
INNYCH
PODMIOTÓW
W
CELU
POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części,
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów
(dot. warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w Rozdziale
VI ust. 3 niniejszego Ogłoszenia), niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim
stosunków prawnych.
2. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami
tych podmiotów, w szczególności przedstawiając wraz ofertą zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia. Niezależnie od powyższego Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej
oceniona (oceniona jako najkorzystniejsza) zobowiązany będzie złożyć na wezwanie
Zamawiającego i w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego informacje na temat:
1) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
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3.

4.

5.

6.

7.

2) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę,
przy wykonywaniu niniejszego zamówienia publicznego,
3) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu niniejszego zamówienia
publicznego,
4) czy podmiot, na zdolnościach (zasobach) którego Wykonawca polega w odniesieniu
do warunków udziału w niniejszym postępowaniu, zrealizuje należycie - odpowiednio
zamówienie bądź część zamówienia, których wskazane zdolności (zasoby) dotyczą.
Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania
warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego
podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy i ust. 5
ustawy (wybrane przez Zamawiającego fakultatywne podstawy wykluczenia, wskazane
w Rozdziale VI ust. 2 pkt 2 niniejszego Ogłoszenia).
W odniesieniu do warunków dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej
(w tym wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia) wskazanych
w Rozdziale VI ust. 3 pkt 3 niniejszego Ogłoszenia, Wykonawcy mogą polegać
na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji
których te zdolności są wymagane - podwykonawstwo.
Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu, o którym mowa w ust. 4 niniejszego
Rozdziału, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia,
Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia,
jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, na zasadach określonych
w niniejszym Rozdziale.
Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, określonych
przez Zamawiającego w Rozdziale VI ust. 3 niniejszego Ogłoszenia,
polega na zdolnościach innych podmiotów, na zasadach określonych w niniejszym
Rozdziale, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa
w art. 25a ust. 1 ustawy (Rozdział VII ust. 1 pkt 1 oraz Rozdział VII ust. 2 pkt 1
niniejszego Ogłoszenia).
Wykonawca, zobowiązany jest złożyć wraz z Ofertą dokumenty podmiotu, na zdolności
którego Wykonawca powołuje się w celu wykazania spełniania warunków udziału
w postępowaniu, potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie
zdolności, na których Wykonawca polegał w celu wykazania spełniania tych warunków
(dokumenty wskazane w Rozdziale VII ust. 1 niniejszego Ogłoszenia).

ROZDZIAŁ X
PROCEDURA SANACYJNA - SAMOOCZYSZCZENIE
1. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20
lub ust. 5 (podstawy fakultatywne, wskazane przez Zamawiającego w Rozdziale VI ust. 2
pkt 2 niniejszego Ogłoszenia), 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 niniejszego
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2.

3.

ustępu 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.
W celu skorzystania z instytucji „samooczyszczenia”, Wykonawca zobowiązany
jest do złożenia wraz z ofertą stosownego oświadczenia (załącznik nr 2 do niniejszego
Ogłoszenia), a następnie do złożenia dowodów, zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy.
Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę
i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody,
o których mowa w niniejszym Rozdziale.

ROZDZIAŁ XI
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Ustala się, że Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez 30 dni.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Dzień ten jest pierwszym dniem terminu związania ofertą.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin
związany 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.
ROZDZIAŁ XII
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Ofertę należy sporządzić na Formularzu oferty lub według takiego samego schematu,
stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia. Ofertę należy złożyć wyłącznie
w formie pisemnej w postaci papierowej pod rygorem nieważności - Zamawiający
nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej podpisanej bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego
certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
2. Oświadczenia Wykonawcy oraz innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji
polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy, składane na potwierdzenie
braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu,
składane są w oryginale.
3. Dokumenty inne niż oświadczenia, składane w celu wskazanym w ust. 2 niniejszego
Rozdziału składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem,
postanowienia ust. 4 i ust. 5 niniejszego Rozdziału stosuje się odpowiednio.
4. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot,
na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie dokumentów,
które każdego z nich dotyczą.
5. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie
elektronicznej.
6. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami (dokumentami i oświadczeniami) stanowi jedną
całość. Zaleca się, aby wszystkie strony były ze sobą połączone w sposób
uniemożliwiający ich samoczynną dekompletację (np. zszyte, spięte, zbindowane itp.).
7. Do oferty, w terminie składania ofert w niniejszym postępowaniu, Wykonawca winien
dołączyć:
1) wypełniony Formularz oferty (wzór formularza oferty stanowi Załącznik nr 1 do
niniejszego Ogłoszenia) wraz z oświadczeniem, że Wykonawca zapoznał się
z warunkami niniejszego zamówienia i z załączonym wzorem umowy
oraz, że przyjmuje ich treść bez żadnych zastrzeżeń - w przypadku oferty składanej
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przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego,
formularz oferty musi być złożony wspólnie. Wykonawca winien wypełnić wszystkie
pozycje formularza z zastrzeżeniem, że:
a) pozycje formularza, w których Wykonawca nie dokonuje żadnych wpisów, winny
zawierać zapis „nie dotyczy”, „brak” lub „-----”,
b) w pozycjach formularza, w których zawarte są dwie alternatywne opcje wyboru,
np. zawiera / nie zawiera, Wykonawca winien skreślić niewłaściwą opcję,
np. zawiera / nie zawiera,
2)
oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy dotyczące
przesłanek wykluczenia z postępowania (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2
do niniejszego Ogłoszenia),
3) oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy dotyczące
spełniania warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 oraz art. 22
ust. 1b ustawy (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Ogłoszenia);
5) Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych - również
wykonywanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - według wzoru określonego
w Załączniku Nr 5 do niniejszego Ogłoszenia;
6) oświadczenie, że co najmniej dwie osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia posiadają aktualne orzeczenia/zaświadczenia lekarskie wydane do celów
sanitarno - epidemiologicznych, dopuszczające te osoby do pracy przy żywieniu według wzoru określonego w Załączniku Nr 6 do niniejszego Ogłoszenia;
7) potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności
lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, o których
mowa w Rozdziale VI ust. 3 pkt 1 niniejszego Ogłoszenia, to jest:
a) aktualne/aktualną zezwolenie/decyzję/opinię właściwego organu Państwowej
Inspekcji Sanitarnej, potwierdzające/-cą, że Wykonawca spełnia wymagania
higieniczno - sanitarne do prowadzenia żywienia zbiorowego,
b) aktualne/aktualną zezwolenie/decyzję/opinię właściwego organu Państwowej
Inspekcji Sanitarnej, potwierdzające/-ca, że środki transportu będące w dyspozycji
Wykonawcy spełniają wymogi do transportu żywności;
8) zobowiązanie pełnomocnego reprezentanta firmy udostępniającej zasoby
do udostępnienia zasobów niezbędnych do wykonania zamówienia (wzór dokumentu
stanowi załącznik nr 8 do niniejszego Ogłoszenia) - złożenie dokumentu jest wymagana
wyłącznie w przypadku, gdy Wykonawca przy wykonywaniu zamówienia będzie
polegał na zasobach innych podmiotów;
9) 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, aktualny na dzień złożenia przedmiotowego dokumentu (odpisu);
10) pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych
się o udzielenie zamówienia publicznego, o którym mowa w Rozdziale VIII ust. 2
niniejszego Ogłoszenia i/lub upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty,
o którym mowa w ust. 17 niniejszego Rozdziału. Pełnomocnictwo należy dołączyć
w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie.
8. W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24
ust.1 pkt 23 ustawy, Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie
internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy,
zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23
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ustawy, bez uprzedniego wezwania Zamawiającego. 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 o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy stanowi Załącznik nr 4
do niniejszego Ogłoszenia - w przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę,
przedmiotowe oświadczenie zobowiązany jest złożyć każdy z Wykonawców wspólnie
składających ofertę.
9. Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawiane w formie
oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem ust. 24
niniejszego Rozdziału.
10. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
11. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami niniejszego Ogłoszenia.
12. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w języku
polskim w postaci papierowej.
13. Dokumenty sporządzone w języku obcym, należy składać wraz z tłumaczeniem na język
polski - nie dotyczy Formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego
Ogłoszenia, który musi być sporządzony w języku polskim.
14. Oferta musi być napisana na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym
atramentem.
15. Oferta musi być opatrzona własnoręcznym podpisem przez Wykonawcę lub podpisana
przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.
16. Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenie Wykonawcy, muszą być
również podpisane przez Wykonawcę, bądź przez osobę/y upoważnioną/e
do reprezentowania Wykonawcy.
17. Jeżeli osoba/osoby podpisująca/podpisujące ofertę działa/działają na podstawie
pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać
uprawnienie do podpisania oferty. Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty,
w tym do poświadczania dokumentów za zgodność z oryginałem oraz do parafowania
stron należy dołączyć do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów rejestrowych
Wykonawcy. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej
za zgodność z oryginałem notarialnie.
18. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany lub poprawki, powinny być
parafowane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy,
z zastrzeżeniem, że wszelkie błędy w zapisach oferty powinny być poprawione przez
skreślenie dotychczasowej treści i wpisanie nowej, z zachowaniem czytelności błędnego
zapisu.
19. Zaleca się, aby zapisane strony oferty, wraz z dołączonymi do niej dokumentami
i oświadczeniami były ponumerowane oraz parafowane przez osobę/y upoważnioną/e
do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku, gdy jakakolwiek strona zostanie
podpisana przez Wykonawcę, parafa na tej stronie nie jest już wymagana.
20. Ofertę wraz z pozostałymi dokumentami i oświadczeniami należy złożyć w zamkniętej
kopercie
opatrzonej
adresem
Wykonawcy w
siedzibie
Zamawiającego,
to jest w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Będzinie, kod pocztowy: 42-500,
przy ul. 11-go Listopada 1, w sekretariacie - pokój numer 40, w terminie do dnia
12.02.2019 roku do godziny 10 00. Godziny pracy sekretariatu: od poniedziałku
do piątku od 7 30 do 15 30.
21. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym
przypadkowe zapoznanie się z treścią oferty przed terminem otwarcia ofert.
Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane
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na adres Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie, ul. 11-go Listopada 1,
kod pocztowy: 42-500 oraz oznaczone następująco:
nazwa (firma) Wykonawcy
adres Wykonawcy
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie
ul. 11-go Listopada 1
42-500 Będzin
Oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług
cateringowych dla dzieci w ramach półkolonii zimowych i letnich
na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie
Numer postępowania: ZP US/01/2019
Nie otwierać przed 12 lutego 2019 roku, godz. 10 15.
22. Jeżeli oferta zostanie złożona w inny sposób niż opisany w ust. 21 niniejszego Rozdziału,
to jest nie zostanie opisana zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego, Zamawiający
nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe jej skierowanie, czy przedwczesne
lub przypadkowe otwarcie oferty.
23. W przypadku dostarczenia oferty za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu
ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r.,
poz. 2188), za pośrednictwem posłańca lub pocztą kurierską, Wykonawca zobowiązany
jest dostarczyć przesyłkę na adres podany w Rozdziale 1 ust. 1 niniejszego Ogłoszenia
przed upływem terminu wskazanego w ust. 20 niniejszego Rozdziału.
24. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie
niezwłocznie zwrócona Wykonawcy bez otwierania. Zamawiający zawiadomi
Wykonawcę o fakcie złożenia oferty po terminie wskazanym w ust. 20 niniejszego
Rozdziału.
25. Koperta winna być szczelnie zamknięta w sposób uniemożliwiający zapoznanie się
z treścią oferty przed terminem otwarcia.
26. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia
do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie
o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert wskazanym w ust. 20 niniejszego
Rozdziału. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich
samych zasad, jak składana oferta oraz opisane zgodnie z ust. 21 niniejszego Rozdziału
w kopercie dodatkowo oznaczonej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone napisem
„ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził
zmiany i po stwierdzeniu poprawności dokonanych zmian zostaną dołączone do tej
oferty.
27. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wskazanym w ust. 20
niniejszego Rozdziału wycofać się z niniejszego postępowania poprzez złożenie
pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzenie zmian
i poprawek, zgodnie z opisem w ust. 21 niniejszego Rozdziału, z napisem na kopercie
„WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej
kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności
z danymi zamieszczonymi na kopercie wycofywanej oferty. Koperty z ofertami
wycofanymi nie będą otwierane.
28. Złożona oferta wraz z załącznikami będzie jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji co, do których Wykonawca składając ofertę zastrzegł oraz wykazał,
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29.

30.

31.

32.

iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może
zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. Nie można również zastrzec
informacji, które można uzyskać w zwykłym, dozwolonym toku czynności, a także jeżeli
obowiązek ujawniania informacji wynika z odrębnych przepisów, na przykład nie można
zastrzec informacji znajdujących się w Krajowym Rejestrze Sądowym, czy też Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
W przypadku gdy Wykonawca nie wykaże, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 419 ze zm.)
Zamawiający uzna zastrzeżenie tajemnicy za bezskuteczne, o czym poinformuje
Wykonawcę. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się
nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne,
organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą,
co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania
ich poufności.
Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny być zgrupowane i stanowić
oddzielną część oferty, opisaną w następujący sposób: „tajemnica przedsiębiorstwa tylko do wglądu przez Zamawiającego”. Zaleca się, aby przedmiotowe informacje
wraz z uzasadnieniem i ewentualnymi dowodami były trwale, oddzielnie spięte.
Po otwarciu złożonych ofert, Wykonawca, który będzie chciał skorzystać z jawności
dokumentacji z postępowania, w tym ofert, musi wystąpić w tej sprawie
do Zamawiającego ze stosownym wnioskiem.
Jeżeli w złożonych przez Wykonawcę lub Wykonawców występujących wspólnie
dokumentach, o których mowa w niniejszym Rozdziale będą wyszczególnione kwoty
i wartości w walucie innej niż złoty polski, Zamawiający przeliczy te wartości na złoty
polski według tabeli kursów średnich walut obcych ogłoszonego przez Narodowy Bank
Polski, obowiązującej na dzień opublikowania ogłoszenia o niniejszym zamówieniu
w Biuletynie Zamówień Publicznych.

ROZDZIAŁ XIII
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY
1. Wykonawca poda cenę ofertową na Formularzu oferty, zgodnie z załącznikiem nr 1
do niniejszego Ogłoszenia. Cena oferty oznacza cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1
i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług
(tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1830), to jest wartość wyrażoną w jednostkach
pieniężnych, którą Zamawiający jest obowiązany zapłacić Wykonawcy za towar
lub usługę, w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy,
jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu
podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym.
2. Cena ofertowa musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania
niniejszego zamówienia wynikające z opisu przedmiotu zamówienia uwzględniając
wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu niniejszego zamówienia, zgodnie
z postanowieniami niniejszego Ogłoszenia oraz załączników do niniejszego Ogłoszenia,
w tym wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 7 do niniejszego Ogłoszenia.
Wykonawca winien uwzględnić w cenie ofertowej wszystkie okoliczności, które mogą
wpłynąć na jej wysokość, w tym również możliwość zmniejszenia zakresu zamówienia
przez Zamawiającego. Podana przez Wykonawcę cena ofertowa brutto powinna
obejmować wszystkie koszty, w tym wszelkiego rodzaju opłaty i podatki oraz inne
składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz wymaganiami Zamawiającego.
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3. Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę zamówienia, nie dopuszcza
się oferowania przez Wykonawców cen wariantowych.
4. Cenę oferty należy podać w następujący sposób - łącznie z należnym podatkiem VAT cena brutto, wraz ze wskazaniem stawki (procentowej) podatku VAT, o ile podatek VAT
jest wymagany odrębnymi przepisami.
5. Cena ofertowa musi być podana w złotych polskich, cyfrowo i słownie (z dokładnością
do drugiego miejsca po przecinku na każdym etapie wyliczenia ceny). Brak określenia
ceny w postaci słownej poczytany zostanie za błąd co do formy oferty i nie będzie
skutkować jej odrzuceniem.
6. Dokonując obliczenia ceny oferty, Wykonawca uwzględni prognozowaną przez
Zamawiającego, w trakcie realizacji niniejszego zamówienia, ilość posiłków danego
rodzaju obejmujących: śniadanie i obiad, które będą dostarczane i wydawane (podawane)
dzieciom przebywającym na półkoloniach letnich i zimowych. Podaną przez Wykonawcę
cenę jednostkową brutto (cenę za jeden posiłek danego rodzaju) należy pomnożyć przez
przewidywaną przez Zamawiającego ilość posiłków danego rodzaju dla wszystkich dzieci
przebywających na półkoloniach letnich i zimowych, w odniesieniu do których planuje się
danego rodzaju posiłek (śniadanie / obiad) w trakcie realizacji niniejszego zamówienia,
a następnie zsumować te pozycje. Obliczona w ten sposób cena stanowić będzie podstawę
do porównania złożonych ofert. Wynagrodzenie z tytułu realizacji niniejszego
zamówienia nastąpi na podstawie zaoferowanych przez Wykonawcę cen jednostkowych
(cen za jeden posiłek danego rodzaju) i liczby osób faktycznie korzystających z usługi
cateringu w sposób opisany we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7
do niniejszego Ogłoszenia.
7. Cena zaoferowana przez Wykonawcę nie będzie podlegała waloryzacji i zmianie przez
cały okres realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia, z zastrzeżeniem,
że Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany wynagrodzenia brutto
wyłącznie w przypadku zmiany stawek podatku od towarów i usług zgodnie z przepisami
o podatku od towarów i usług (VAT), jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty
wykonania niniejszego zamówienia przez Wykonawcę, a także w przypadku, gdy nastąpi
zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ
na realizację przedmiotu niniejszego zamówienia w odniesieniu do wysokości
minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy
z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz zasad
podlegania
ubezpieczeniom
społecznym
lub
ubezpieczeniu
zdrowotnemu,
a także wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania niniejszego zamówienia przez
Wykonawcę.
8. Zamawiający poprawi w treści oferty oczywiste omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny,
zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy, stosując zasadę arytmetyki, to jest przyjmując
za prawidłową cenę jednostkową za jeden posiłek danego rodzaju oferowaną przez
Wykonawcę, którą następnie pomnoży przez szacowaną przez Zamawiającego ilość
posiłków danego rodzaju w ciągu całego okresu wykonywania niniejszego zamówienia
(w ciągu roku) i/lub sumę wyżej wymienionych iloczynów.
9. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.
10. Jeżeli zaoferowana przez Wykonawcę cena, lub jej istotne części składowe, wydawać się
będzie rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i będzie budzić wątpliwości
Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie
z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych
przepisów, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień,
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w tym złożenia dowodów, dotyczących wyliczenia ceny mających wpływ na jej
wysokość, w szczególności w zakresie:
1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych,
wyjątkowo sprzyjających warunków wykonania zamówienia dostępnych
dla Wykonawcy, oryginalności projektu Wykonawcy, kosztów pracy, których wartość
przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia
za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów
ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
(tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2177);
2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów;
3) wynikających z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym,
obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie,
4) wynikających z przepisów prawa ochrony środowiska;
5) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
11. W przypadku, gdy cena całkowita oferty jest niższa niż 30% od:
1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej
przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy lub średniej
arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwróci się o udzielenie
wyjaśnień, o których mowa w ust. 10 niniejszego Rozdziału, chyba że rozbieżność
wynikać będzie z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia;
2) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług,
zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu
postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, Zamawiający
może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 10 niniejszego
Rozdziału.
12. Obowiązek wykazania, ze oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa
na Wykonawcy.
13. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień, o których mowa
w ust. 10 i 11 niniejszego Rozdziału lub jeżeli dokonana ocena przedmiotowych
wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdzać będzie, że oferta zawiera rażąco
niską cenę w stosunku do przedmiotu niniejszego zamówienia.
14. 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 (w Formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 1
do niniejszego Ogłoszenia) 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.
15. Zamawiający przypomina, że w przypadku wykonywania przedmiotu niniejszego
zamówienia przez osoby zatrudnione u Wykonawcy na podstawie umowy o pracę,
płaca minimalna takich osób nie może być niższa niż minimalne wynagrodzenie
za pracę określone w § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 września 2018 r.,
w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości
minimalnej stawki godzinowej w 2019 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1794), to jest nie może
być niższa niż 2.250,00 zł. W przypadku natomiast wykonywania przedmiotu
niniejszego zamówienia przez osoby zatrudnione u Wykonawcy na podstawie umowy
cywilnoprawnej, minimalna stawka godzinowa takich osób nie może być niższa
niż minimalna stawka godzinowa określona w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów
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z dnia 11 września 2018 r., w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia
za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019 r. (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 1794), to jest nie może być niższa niż 14,70 zł za każdą godzinę świadczenia
usługi objętej przedmiotem niniejszego zamówienia.
ROZDZIAŁ XIV
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu.
ROZDZIAŁ XV
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA
UMOWY
Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy w niniejszym
postępowaniu.
ROZDZIAŁ XVI
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Ofertę wraz z pozostałymi dokumentami i oświadczeniami należy złożyć w zamkniętej
kopercie opatrzonej adresem Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego, to jest
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Będzinie, kod pocztowy: 42-500,
przy ul. 11-go Listopada 1, w sekretariacie - pokój numer 40, w terminie do dnia
12.02.2019 roku do godziny 10 00.
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.02.2019 roku o godzinie 10 15 w siedzibie
Zamawiającego, to jest w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Będzinie,
kod pocztowy: 42-500, przy ul. 11-go Listopada 1, w sali nr 41 przy sekretariacie.
ROZDZIAŁ XVII
INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT
1. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.
2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia (kwota brutto).
3. Podczas otwarcia kopert z ofertami, Zamawiający poda (odczyta) imię i nazwisko, nazwę
(firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje
dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia oraz warunków płatności
zawartych w ofercie.
4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej
bedzin.bip.info.pl oraz www.mops.bedzin.pl 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, okresu gwarancji i warunków płatności
zawartych w ofertach.
5. W pierwszej kolejności Zamawiający zbada czy Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu
z postępowania. W następnym etapie Zamawiający sprawdzi oferty Wykonawców
niewykluczonych i odrzuci oferty nie spełniające wymagań lub warunków udziału
w postępowaniu określonych w niniejszym Ogłoszeniu. Na końcu Zamawiający dokona
oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert nieodrzuconych.
6. Z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, oferta niezgodna z ustawą
lub nieodpowiadająca treści niniejszego Ogłoszenia, podlega odrzuceniu. Wszystkie
przesłanki, których wystąpienie skutkować będzie odrzuceniem przez Zamawiającego
złożonej oferty, zawarte są w art. 89 ustawy.
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7. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez
Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. Niedopuszczalne
jest prowadzenie między Zamawiającym, a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej
oferty oraz, z zastrzeżeniem ust. 8 niniejszego Rozdziału, dokonywanie jakiejkolwiek
zmiany jej treści, przy czym Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia
negocjacji z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę w niniejszym postępowaniu
na warunkach określonych w ust. 8 niniejszego Rozdziału.
8. W przypadku, gdy cena zaoferowana przez Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą
ofertę w niniejszym postępowaniu w oparciu o kryteria oceny ofert określone
w Rozdziale XVIII niniejszego Ogłoszenia, przewyższać będzie kwotę, którą Zamawiający
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia, a Zamawiający
nie będzie mógł zwiększyć tej kwoty do ceny oferty najkorzystniejszej, Zamawiający
zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji z Wykonawcą, który złożył
najkorzystniejszą ofertę, w celu obniżenia zaoferowanej przez niego ceny do wysokości
mieszczącej się w kwocie, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
przedmiotowego zamówienia.
9. Zamawiający poprawi w tekście oferty omyłki, wskazane w art. 87 ust. 2 ustawy,
niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta zostanie poprawiona.
10. W przypadku, gdy złożona zostanie mniej niż jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu,
niniejsze postępowanie zostanie unieważnione. Zamawiający unieważni postępowanie
także w innych przypadkach, określonych w art. 93 ust. 1 ustawy, z wyjątkiem sytuacji,
gdy Wykonawca dokona obniżenia ceny w wyniku negocjacji, o których mowa w ust. 8
niniejszego Rozdziału, ze względu na fakt, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższać
będzie kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
a Zamawiający nie będzie mógł zwiększyć tej kwoty do ceny oferty najkorzystniejszej.
11. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który złoży ofertę niepodlegającą
odrzuceniu, która zostanie uznana za najkorzystniejszą (uzyska największą liczbę
punktów przyznanych według kryteriów wyboru oferty określonych w niniejszym
Ogłoszeniu).
12. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą
spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny,
chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93
ust. 1 ustawy.
13. Zamawiający poinformuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w niniejszym
postępowaniu, przesyłając przedmiotowe zawiadomienie wszystkim Wykonawcom,
a także poprzez zamieszczenie stosownej informacji w miejscu publicznie dostępnym
w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej pod następującym adresem:
bedzin.bip.info.pl oraz www.mops.bedzin.pl.
14. W przypadku dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty, zawiadomienie o wyborze
najkorzystniejszej oferty przesłane do wszystkich Wykonawców będzie zawierało
informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 i 1a ustawy.
ROZDZIAŁ XVIII
OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW
I SPOSOBU OCENY OFERT
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi
kryteriami oceny ofert oraz następującą ich wagą (znaczeniem):
1) Cena - 60 %,
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2) Doświadczenie Wykonawcy w realizacji przedmiotowego zamówienia - 40 %.
2. Przeliczenie poszczególnych kryteriów na punkty będzie wyglądało następująco:
1) Wartość punktowa kryterium Cena - Pc obliczona zostanie według poniższego wzoru:
Najniższa cena brutto oferty z ofert podlegających ocenie
Pc = ------------------------------------------------------------------------------ x 100 x 60 %.
Cena brutto oferty badanej
Maksymalnie w tym kryterium oferta może otrzymać 60 pkt.
2) Wartość punktowa kryterium Doświadczenie Wykonawcy w realizacji
przedmiotowego zamówienia - Pd obliczona zostanie w następujący sposób:
Punktacja w kryterium doświadczenie Wykonawcy w realizacji przedmiotowego
zamówienia zostanie wyliczona w oparciu o informacje zawarte w dokumencie
określonym w Rozdziale VII ust. 1 pkt 3 w związku z Rozdziałem VI ust. 3 pkt 3 lit. a
niniejszego Ogłoszenia, to jest - Wykazie wykonanych, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych - również wykonywanych usług w okresie ostatnich trzech lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego Ogłoszenia.
Punkty będą przyznane za wykazanie doświadczenia większego niż zostało określone
jako minimalny wymagany warunek udziału w postępowaniu w Rozdziale VI ust. 3
pkt 3 lit. a niniejszego Ogłoszenia. Za wykazanie przez Wykonawcę wykonanych
lub wykonywanych usług odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi
niniejszego zamówienia, to jest usług w zakresie cateringu obejmujących
przygotowywanie, dostarczanie i podawanie (wydawanie) posiłków, w tym posiłków
gorących, wraz z podaniem Wykonawcy każdej z usług lub podmiotu na zasoby,
którego powołuje się Wykonawca, ich wartości, liczby osób korzystających z każdej
usługi, przedmiotu (krótkiego opisu usługi), dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których usługi te zostały wykonane lub są wykonywane w okresie ostatnich trzech lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie oraz załączeniem dowodów, czy przedmiotowe usługi
zostały lub są wykonane należycie - Zamawiający przyzna następującą liczbę
punktów:
a) za wykazanie wykonania lub wykonywania 1 (jednej) usługi o charakterze ciągłym,
polegającej na przygotowywaniu, dostarczaniu i podawaniu (wydawaniu) posiłków,
w tym posiłków gorących dla co najmniej 40 osób dziennie przez okres
co najmniej 1 (jednego) miesiąca (jest to minimalny konieczny warunek udziału
w postępowaniu) - 0 pkt;
b) za wykazanie wykonania lub wykonywania co najmniej 2 (dwóch) usług
o charakterze ciągłym, polegających na przygotowywaniu, dostarczaniu
i podawaniu (wydawaniu) posiłków, w tym posiłków gorących dla co najmniej
40 osób dziennie przez okres co najmniej 1 (jednego) miesiąca w odniesieniu
do każdej z wykazanych usług - 10 pkt;
c) za wykazanie wykonania lub wykonywania co najmniej 2 (dwóch) usług
o charakterze ciągłym, polegających na przygotowywaniu, dostarczaniu
i podawaniu (wydawaniu) posiłków, w tym posiłków gorących dla co najmniej
40 osób dziennie przez okres co najmniej 3 (trzech) miesięcy w odniesieniu
do każdej z wykazanych usług - 20 pkt;
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d) za wykazanie wykonania lub wykonywania co najmniej 2 (dwóch) usług
o charakterze ciągłym, polegających na przygotowywaniu, dostarczaniu
i podawaniu (wydawaniu) posiłków, w tym posiłków gorących dla co najmniej
40 osób dziennie przez okres co najmniej 6 (sześciu) miesięcy w odniesieniu
do każdej z wykazanych usług - 30 pkt;
e) za wykazanie wykonania lub wykonywania co najmniej 2 (dwóch) usług
o charakterze ciągłym, polegających na przygotowywaniu, dostarczaniu
i podawaniu (wydawaniu) posiłków, w tym posiłków gorących dla co najmniej
40 osób dziennie przez okres co najmniej 9 (dziewięciu) miesięcy w odniesieniu
do każdej z wykazanych usług - 40 pkt.
Uwaga: W przypadku, gdy oferta spełniać będzie zarówno wymagania określone
w ust. 2 pkt 2 lit. „a” i/lub w ust. 2 pkt 2 lit. „b” i/lub w ust. 2 pkt 2 lit. „c”
i/lub w ust. 2 pkt 2 lit. „d” i/lub w ust. 2 pkt 2 lit. „e” niniejszego Rozdziału,
oferta ta uzyska tylko jedną liczbę punktów przyporządkowaną dla podpunktu
o najwyższej wartości punktowej, którą oferta osiągnęła (oferta może uzyskać
odpowiednio 0 pkt lub 10 pkt lub 20 pkt lub 30 pkt lub maksymalnie 40 pkt),
na przykład, jeśli Wykonawca wykaże w ofercie, że w okresie ostatnich trzech lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie: wykonał co najmniej 2 (dwie) usługi o charakterze
ciągłym, ponad wymaganą 1 usługę w celu potwierdzenia warunku udziału
w postępowaniu, polegające na przygotowywaniu, dostarczaniu i podawaniu
(wydawaniu) posiłków, w tym posiłków gorących dla co najmniej 40 osób dziennie
przez okres co najmniej 1 (jednego) miesiąca w odniesieniu do każdej z wykazanych
usług i jednocześnie wykaże w ofercie, że wykonał co najmniej 2 (dwie) usługi
o charakterze ciągłym, polegające na przygotowywaniu, dostarczaniu i podawaniu
(wydawaniu) posiłków, w tym posiłków gorących dla co najmniej 40 osób dziennie
przez okres co najmniej 6 (sześciu) miesięcy w odniesieniu do każdej z wykazanych
usług, oferta ta uzyska 30 pkt (w analizowanym przypadku oferta otrzyma bowiem
liczbę punktów określoną w ust. 2 pkt 2 lit. „d” niniejszego Rozdziału, która jest
korzystniejsza dla Wykonawcy od liczby punktów określonej w ust. 2 pkt 2 lit. „b”
niniejszego Rozdziału).
Przyznając punktację w przedmiotowym kryterium oceny ofert, Zamawiający
nie uwzględni wykazanej przez Wykonawców w Wykazie wykonanych,
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych - również wykonywanych usług
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie stanowiącym załącznik nr 5
do niniejszego Ogłoszenia, wymaganej 1 (jednej) usługi odpowiadającej swoim
rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia, to jest wymaganej 1 (jednej) usługi
w zakresie cateringu obejmującej przygotowywanie, dostarczanie i podawanie
(wydawanie) posiłków, w tym posiłków gorących, świadczonej w sposób ciągły
dla co najmniej 40 osób dziennie przez okres co najmniej 1 (jednego) miesiąca,
gdyż jest to minimalna liczba określona przez Zamawiającego w celu potwierdzenia
przez Wykonawcę spełnienia warunku udziału w niniejszym postępowaniu.
Reasumując, przyznając punktację w przedmiotowym kryterium oceny ofert,
Zamawiający uwzględni każdą kolejną usługę ponad wymaganą liczbę 1
(to jest ponad wymaganą jedną usługę), co oznacza, że uwzględniona zostanie 2, 3,
itd. usługa, wykazana w załączniku nr 5 do Ogłoszenia, odpowiadająca swoim
rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia, to jest usługa w zakresie cateringu
obejmująca przygotowywanie, dostarczanie i podawanie (wydawanie) posiłków,
w tym posiłków gorących, świadczona w sposób ciągły dla co najmniej 40 osób
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dziennie przez okres co najmniej 1 (jednego) miesiąca, z zastrzeżeniem,
że uwzględnione zostaną wyłącznie usługi, których należyte wykonanie
lub wykonywanie potwierdzone będzie załączonymi do oferty dowodami
poświadczającymi, że każda z tych usług została wykonana lub w odniesieniu do
nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych - jest wykonywana należycie.
Finalna ilość punktów w kryterium Doświadczenie Wykonawcy w realizacji
przedmiotowego zamówienia obliczona zostanie według poniższego wzoru:
Dof
Pd = -------------------- x 100 x 40 % ,
Dmax
gdzie:
Pd - liczba punktów przyznanych ofercie w kryterium doświadczenie Wykonawcy
w realizacji przedmiotowego zamówienia,
Dof - ilość punktów uzyskanych przez badaną ofertę,
Dmax - maksymalna ilość punktów uzyskanych spośród złożonych ofert
podlegających ocenie.
Maksymalnie w tym kryterium oferta może otrzymać 40 pkt.
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, która spełni warunki określone
w ustawie i niniejszym Ogłoszeniu, przedstawiająca najkorzystniejszy bilans ceny
oraz doświadczenia Wykonawcy w realizacji przedmiotowego zamówienia, ustalony
w oparciu o następujący wzór, przy czy otrzymany wynik zostanie zaokrąglony do dwóch
miejsc po przecinku:
P = Pc + Pd
4. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to,
że dwie lub więcej ofert przedstawiać będzie taki sam bilans ceny oraz doświadczenia
Wykonawcy w realizacji przedmiotowego zamówienia, Zamawiający spośród tych ofert
wybierze ofertę z niższą ceną.
5. Przy sprawdzaniu, ocenie i porównaniu ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców
wyjaśnień, dotyczących treści złożonych ofert.
6. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym, a Wykonawcą negocjacji
dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w treści oferty,
z zastrzeżeniem możliwości poprawy oczywistych omyłek pisarskich, omyłek
rachunkowych i innych omyłek polegających na niezgodności oferty z niniejszym
Ogłoszeniem, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty, przy czym Zamawiający
dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z Wykonawcą, który złożył
najkorzystniejszą ofertę w niniejszym postępowaniu na warunkach określonych
w Rozdziale XVII ust. 8 niniejszego Ogłoszenia
ROZDZIAŁ XIX
INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI ROZLICZANIA SIĘ W WALUTACH
OBCYCH
Zamawiający będzie rozliczał się z Wykonawcą wyłącznie z uwzględnieniem waluty polskiej,
to jest w PLN. Postanowienia Rozdziału XII ust. 32 niniejszego Ogłoszenia stosuje się
odpowiednio.
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ROZDZIAŁ XX
INFORMACJE
O
FORMALNOŚCIACH,
JAKIE
POWINNY
ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza o miejscu i terminie zawarcia umowy w sprawie udzielenia niniejszego
zamówienia.
2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym
niż 3 dni od dnia przekazania Wykonawcom faksem lub e-mailem Zawiadomienia
o wyborze najkorzystniejszej oferty. Postanowienia Rozdziału XXII ust. 2 i 3 niniejszego
Ogłoszenia stosuje się odpowiednio.
3. Umowa w sprawie udzielenia zamówienia publicznego zostanie zawarta w formie
pisemnej.
4. W przypadku udzielania zamówienia konsorcjum (tzn. Wykonawcy określonemu
w art. 23 ust. 1 ustawy) - Zamawiający przed zawarciem (podpisaniem) umowy w sprawie
udzielenia niniejszego zamówienia zażąda złożenia umowy regulującej współpracę tych
Wykonawców.
5. W przypadku powierzenia realizacji części dostaw lub usług podwykonawcom,
Wykonawca zobowiązany jest do wskazania nazwy albo imion i nazwisk oraz danych
kontaktowych każdego podwykonawcy i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych
w wykonanie zamówienia, o ile będą już znane, w celu ich akceptacji przez
Zamawiającego, przed dniem zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
6. Wykonawca polegający na zdolnościach innych podmiotów, którego oferta zostanie
najwyżej oceniona (oceniona jako najkorzystniejsza) zobowiązany będzie złożyć
na wezwanie Zamawiającego i w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego
informacje na temat:
1) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
2) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę,
przy wykonywaniu niniejszego zamówienia publicznego,
3) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu niniejszego zamówienia
publicznego,
4) czy podmiot, na zdolnościach (zasobach) którego Wykonawca polega w odniesieniu
do warunków udziału w niniejszym postępowaniu, zrealizuje należycie - odpowiednio
zamówienie bądź część zamówienia, których wskazane zdolności (zasoby) dotyczą.
7. Najpóźniej przed dniem wyznaczonym przez Zamawiającego jako termin zawarcia
umowy w sprawie udzielenia niniejszego zamówienia, Wykonawca, który złożył
najkorzystniejszą ofertę w niniejszym postępowaniu zobowiązany jest do przedłożenia
Zamawiającemu oświadczenia Wykonawcy, że wprowadził i stosuje system HACCP
oraz, że wprowadził i stosuje standardy GMP i GHP.
8. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę dokumentów / oświadczeń,
o których mowaw ust. 4, 5, 6 i 7 niniejszego Rozdziału wskazanych przez Zamawiającego
w zawiadomieniu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprawie zamówienia publicznego,
będzie to poczytane za uchylanie się przez Wykonawcę od podpisania umowy w sprawie
zamówienia publicznego (zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego
niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy). Postanowienia Rozdziału XVII
ust. 12 niniejszego Ogłoszenia stosuje się odpowiednio.
9. Niezwłocznie po udzieleniu niniejszego zamówienia Zamawiający zamieści na stronie
podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej: bedzin.bip.info.pl oraz na stronie
internetowej Zamawiającego: www.mops.bedzin.pl, informację o udzieleniu niniejszego
zamówienia, podając nazwę, albo imię i nazwisko podmiotu, z którym zawarł umowę
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w sprawie zamówienia publicznego. W razie nieudzielenia niniejszego zamówienia,
Zamawiający niezwłocznie zamieści na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji
Publicznej: bedzin.bip.info.pl oraz na stronie internetowej Zamawiającego:
www.mops.bedzin.pl, informację o nieudzieleniu przedmiotowego zamówienia.
ROZDZIAŁ XXI
ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE
DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI
ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH
1. Z Wykonawcą którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą
zostanie podpisana umowa. Wzór umowy jaką Zamawiający zamierza zawrzeć
z Wykonawcą stanowi załącznik nr 7 do niniejszego Ogłoszenia.
2. Do umowy w sprawie udzielenia niniejszego zamówienia stosuje się w szczególności
przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U.
z 2018 r., poz. 1025 ze zm.).
3. Zakres świadczenia przez Wykonawcę usługi objętej przedmiotem niniejszego zamówienia
wynikający z umowy w sprawie udzielenia niniejszego zamówienia jest tożsamy z jego
zobowiązaniem zawartym w ofercie złożonej niniejszym postępowaniu, z zastrzeżeniem
ust. 4 oraz ust. 5 niniejszego Rozdziału.
4. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku
do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami
podanymi we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszego Ogłoszenia.
5. Zmiana umowy może także nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 144 ust. 1
pkt 2-6 ustawy.
6. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta wyłącznie
z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.
ROZDZIAŁ XXII
POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCOM W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
1. Procedura udzielania zamówień publicznych na usługi społeczne w oparciu o art. 138o
ustawy, to jest zamówień, których wartość nie przekracza 750 000 euro - w przypadku
zamówień innych niż zamówienia sektorowe lub zamówienia w dziedzinach obronności
i bezpieczeństwa, bądź 1 000 000 euro - w przypadku zamówień sektorowych, tworzona
jest przez samego Zamawiającego. Zamawiający zobowiązany jest w tym zakresie jedynie
do uwzględnienia norm zawartych w art. 138o ust. 2 - 4 ustawy, które to przepisy
nie przewidują odesłania do stosowania przepisów działu VI ustawy, tak jak to jest
w przypadku zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartościach
przekraczających kwoty, o których mowa w art. 138g ustawy. Uwzględniając powyższe,
Wykonawcy uczestniczącemu w niniejszym postępowaniu nie przysługuje odwołanie
do Krajowej Izby Odwoławczej. W przypadku postępowań prowadzonych w oparciu
o art. 138o ustawy, Zamawiającego nie wiążą przepisy ustawy, z wyjątkiem reguł
wskazanych w ust. 2-4 powyższego artykułu, a co się z tym wiąże Wykonawca
nie ma możliwości skorzystania ze środków odwoławczych przewidzianych w dziale VI
ustawy.
2. Mając na uwadze konieczność udzielenia niniejszego zamówienia w sposób przejrzysty,
obiektywny i niedyskryminacyjny, zgodnie z postanowieniami art. 138o ust. 2 ustawy,
Wykonawca, może w terminie 3 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu
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należytej staranności można było powziąć wiadomość o danej czynności podjętej
lub zaniechanej przez Zamawiającego, poinformować Zamawiającego o niezgodnej
z zapisami niniejszego Ogłoszenia czynności podjętej przez Zamawiającego
lub zaniechaniu określonej czynności, do której Zamawiający był zobowiązany
na podstawie zapisów niniejszego Ogłoszenia. Umowa w sprawie udzielenia niniejszego
zamówienia może być zawarta bez zachowania trzydniowego terminu, o którym mowa
w niniejszym ustępie, jeżeli w niniejszym postępowaniu wpłynie tylko jedna oferta,
bądź w sytuacji, gdy w niniejszym postępowaniu nie zostanie odrzucona żadna oferta
lub z niniejszego postępowania nie zostanie wykluczony żaden Wykonawca.
3. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji, o której mowa w ust. 2
niniejszego Rozdziału, Zamawiający powtarza czynność, albo dokonuje czynności
zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w niniejszym
Ogłoszeniu dla tej czynności.
4. Na czynności, o których mowa w ust. 3 niniejszego Ogłoszenia, nie przysługuje odwołanie
do Krajowej Izby Odwoławczej.
ROZDZIAŁ XXIII
KLAUZULA
INFORMACYJNA
DOTYCZĄCA
OBOWIĄZKÓW
ZAMAWIAJĄCEGO WYNIKAJĄCYCH Z 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
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”, informuje się, że:
1) administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Będzinie reprezentowany przez Dyrektora, z siedzibą w Będzinie, kod pocztowy:
42-500, ul. Ignacego 11-go Listopada 1;
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
w Będzinie jest Pan Damian Pałetko, e-mai: ido@mops.bedzin.pl ;
3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na usługę
społeczną pn. „Świadczenie usług cateringowych świadczenia usług cateringowych
dla dzieci w ramach półkolonii zimowych i letnich na potrzeby Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Będzinie”, której wartość jest mniejsza niż kwoty określone
w art. 138g ust. 1 ustawy, to jest nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości
kwoty 750.000 euro, prowadzonym w oparciu o art. 138o ustawy;
4) odbiorcami 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 (tekst jednolity: Dz. U.
z 2018 r., poz. 1508 ze zm.);
5) dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1508
ze zm.), przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,
a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały
czas trwania umowy;
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6) obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym
w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania
określonych danych wynikają z ustawy Prawo zamówień publicznych;
7) w odniesieniu do pozyskanych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) Wykonawca posiada:
a) prawo dostępu do swoich danych osobowych - na podstawie art. 15 RODO;
b) prawo do sprostowania danych osobowych * - na podstawie art. 16 RODO;
c) prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ** na podstawie art. 18 RODO;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uznacie, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
9) Wykonawcy nie przysługuje:
a) prawo do usunięcia danych osobowych - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e
RODO;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną
przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO - na podstawie
art. 21 RODO” .
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ani zmianą postanowień umowy
w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Prawo
zamówień publicznych oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego
załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu
do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej
lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy
interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
Będzin, dnia 04.02.2019 r.
ZATWIERDZAM

…………….……………..
(podpis Zamawiającego)
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Załącznik Nr 1 do Ogłoszenia
………………………………
pieczęć Wykonawcy
FORMULARZ OFERTY
Nazwa Wykonawcy: ...................................................................................................................
W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną należy wskazać wszystkich Wykonawców występujących wspólnie lub zaznaczyć,
iż wskazany podmiot (Pełnomocnik/Lider)występuje w imieniu wszystkich podmiotów składających ofertę wspólną.

Adres Wykonawcy: ....................................................................................................................
Adres do korespondencji: ..........................................................................................................
REGON: .......................................................................................................................................
NIP: .............................................................................................................................................
TEL.: ...........................................................................................................................................
FAKS: ..........................................................................................................................................
E-MAIL: .......................................................................................................................................
Rodzaj przedsiębiorstwa jakim jest Wykonawca (zaznaczyć właściwą opcję):
□ Mikroprzedsiębiorstwo
□ Małe przedsiębiorstwo
□ Średnie przedsiębiorstwo
(Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa
nie przekracza 2 milionów EUR, Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót
lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR, Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są
mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza
50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR).

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi
o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty
750 000 euro, w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 138o ustawy w zakresie
świadczenia usług cateringowych dla dzieci w ramach półkolonii zimowych i letnich
na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie:
1. OŚWIADCZAM, że akceptuję w całości wszystkie warunki zawarte w Ogłoszeniu
o zamówieniu z dnia 04.02.2019 r. (zwanym dalej Ogłoszeniem) oraz załącznikach
do Ogłoszenia oraz uzyskałem/-am wszystkie konieczne informacje potrzebne
do przygotowania oferty.
2. OFERUJĘ wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia, którego zakres określono
w Rozdziale IV Ogłoszenia, zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 7
do Ogłoszenia, za cenę:

L.p.

Nazwa usługi
(świadczenia)

Szacunkowa
ilość

Cena jednostkowa brutto
za jeden posiłek
(w PLN)

Cena łączna brutto
za prognozowaną przez
Zamawiającego
szacunkową ilość
posiłków
(w PLN)
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………………….… PLN
słownie: …...……………
1.

Śniadanie

400

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

2.

Obiad

400

………………….… PLN
słownie: …...……………
…………..………………
…………..………………
…………..………………

………………….… PLN

………………….… PLN

słownie: …………………

słownie: ………………

……………………………

…………..………………

……………..……………

…………..………………

………..…………………

…………..………………
………………….… PLN
słownie: …...……………

ŁĄCZNIE

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

3. OŚWIADCZAM, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania
zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego. W ofercie nie została
zastosowana cena dumpingowa i oferta nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji,
zgodnie z art. 5 - 17d ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 419 ze zm.). Jednocześnie
w przypadku wyboru mojej/naszej oferty jako najkorzystniejszej w niniejszym
postępowaniu w oparciu o kryteria oceny ofert określone w Rozdziale XVIII niniejszego
Ogłoszenia, przy jednoczesnym wystąpieniu sytuacji, gdy cena zaoferowana przeze
mnie/przez nas przewyższać będzie kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie niniejszego zamówienia, a Zamawiający nie będzie mógł zwiększyć
tej kwoty do ceny oferty najkorzystniejszej, wyrażam zgodę na przeprowadzenie
przez Zamawiającego negocjacji w celu obniżenia zaoferowanej przeze mnie/przez nas
ceny do wysokości mieszczącej się w kwocie, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia.
4. OŚWIADCZAM, że przedmiot zamówienia będziemy realizować w terminach zgodnych
z zapisami Ogłoszenia oraz wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 7 do Ogłoszenia.
5. OŚWIADCZAM, że zapoznałem/-am się z warunkami umowy, określonymi we wzorze
umowy stanowiącym załącznik nr 7 do Ogłoszenia i nie wnoszę co do ich treści żadnych
zastrzeżeń oraz zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy
na warunkach określonych w Ogłoszeniu, w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.
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6. OŚWIADCZAM, że akceptuję warunki płatności określone przez Zamawiającego
we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do Ogłoszenia.
7. OŚWIADCZAM, że jestem związany/-a niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia
upływu terminu składania ofert określonego w Ogłoszeniu.
8. OŚWIADCZAM, że niżej podany zakres zamówienia zrealizuję sam, sama
/ przy udziale podwykonawców /*, którym zostanie powierzone wykonanie następującej
części zamówienia: ................................................................................................................
.................................................................................................................................................
(podać nazwy - firmy podwykonawców oraz zakres prac - części zamówienia, których wykonanie zostanie powierzone
podwykonawcom)

Jednocześnie oświadczam, iż w celu wykazania spełniania warunków udziału
w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 oraz art. 22 ust. 1b ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r.,
poz. 1508 ze zm.) oraz Ogłoszeniu będę polegał / nie będę polegał /* na zasobach innych
podmiotów, to jest - w przypadku wyboru opcji „będą polegał” podać nazwy firmy podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach
określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych:
1) ...........................................................................................................................................
w odniesieniu do warunku dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów;

2) ...........................................................................................................................................
w odniesieniu do warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

3) ...........................................................................................................................................
w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej;

4) ...........................................................................................................................................
w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności zawodowej.

Na potwierdzenie powyższego przedstawiam pisemne zobowiązanie wyżej
wymienionego/-ych podmiotu/-ów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów
na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, o którym mowa w Rozdziale
VII ust. 1 pkt 5 Ogłoszenia złożone, w odniesieniu do każdego z wyżej wymienionych
podmiotów, na wzorze określonym w załączniku nr 8 do Ogłoszenia.
9. OŚWIADCZAM, że żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji./*
Wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym
nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom postępowania/*:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….….. .
10. OŚWIADCZAM, że w przypadku zmniejszenia przez Zamawiającego, w trakcie
realizacji umowy w sprawie udzielenia niniejszego zamówienia, zakresu opisanego
przedmiotu zamówienia, będzie mi przysługiwać tylko wynagrodzenie wynikające
z faktycznie zrealizowanych usług i nie będę zgłaszać roszczeń co do realizacji pozostałej
części. Przyjąłem do wiadomości, iż wynagrodzenie z tytułu realizacji niniejszego
zamówienia nastąpi na podstawie zaoferowanych przeze mnie cen jednostkowych
(cen za jeden posiłek danego rodzaju) oraz faktycznej liczby posiłków danego rodzaju
dostarczonych i wydanych w danym miesiącu, na co wyrażam zgodę i nie będę zgłaszać
roszczeń co do realizacji pozostałej części zamówienia.
11. OŚWIADCZAM, że w przypadku wyboru mojej oferty jako najkorzystniejszej,
wybór ten będzie / nie będzie /* prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zgodnie z poniższym
wyszczególnieniem:
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1) nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić
do powstania obowiązku podatkowego: …………………………………………..……
…………………………………………………………………………………….…… ,
2) wartość towaru lub usługi bez kwoty podatku: ………..………………………… PLN.
12. OŚWIADCZAM, że jadłospisy, o których mowa w Rozdziale IV ust. 7 pkt 1 Ogłoszenia
każdorazowo zawierać będą informacje dla konsumenta na temat żywności zgodne
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1169/2011 z dnia
25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat
żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006
i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady
90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia
Komisji (WE) nr 608/2004.
13. OŚWIADCZAM, że przez cały okres realizacji niniejszego zamówienia zapewnię
odpowiednio oznakowany pojemnik na odpady kategorii trzeciej.
14. OŚWIADCZAM pod groźbą odpowiedzialności karnej wynikającą z art. 297
ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r.,
poz. 1600 ze zm.), że załączone do oferty dokumenty i oświadczenia opisują stan
faktyczny i prawny aktualny na dzień otwarcia ofert.
15. Niniejszą ofertę SKŁADAM na ______ kolejno ponumerowanych stronach.
16. WRAZ Z OFERTĄ składam następujące oświadczenia i dokumenty:
1) ......................................................................................................................................... ,
2) ......................................................................................................................................... ,
3) ......................................................................................................................................... ,
4) ......................................................................................................................................... ,
5) ......................................................................................................................................... ,
6) ......................................................................................................................................... ,
7) ......................................................................................................................................... ,
8) ......................................................................................................................................... ,
9) ......................................................................................................................................... ,
10) ......................................................................................................................................... ,
11) ......................................................................................................................................... ,
12) ......................................................................................................................................... ,
13) ......................................................................................................................................... ,
14) ......................................................................................................................................... ,
15) ......................................................................................................................................... ,

41

16) ......................................................................................................................................... .

______________________ dnia ____ ____ 2019 roku
______________________________________
czytelny podpis lub podpis i imienna pieczęć
Wykonawcy (Wykonawców) lub osoby (osób)
uprawnionej (uprawnionych) do reprezentowania
Wykonawcy (Wykonawców)
/* - niepotrzebne skreślić
Informacja dla Wykonawcy:
Formularz oferty musi być podpisany przez osobę lub osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania
Wykonawcy, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze.
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Załącznik nr 2 do Ogłoszenia
………………………………
pieczęć Wykonawcy
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 na wykonane usługi
społecznej w zakresie świadczenia usług cateringowych dla dzieci w ramach półkolonii
zimowych i letnich na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie,
oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1.
2.

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1
pkt 12 - 23 ustawy Pzp.
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5
pkt 1 i 8 ustawy Pzp.

3.
______________________ dnia ____ ____ 2019 roku
________________________________________
czytelny podpis lub podpis i imienna pieczęć Wykonawcy (Wykonawców)
lub osoby (osób) uprawnionej (uprawnionych) do reprezentowania
Wykonawcy (Wykonawców)

4.

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 wyżej wymienioną okolicznością,
na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze
(procedura sanacyjna - samooczyszczenie): WYPEŁNIĆ JEŚLI DOTYCZY
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

______________________ dnia ____ ____ 2019 roku

________________________________________
czytelny podpis lub podpis i imienna pieczęć Wykonawcy (Wykonawców)
lub osoby (osób) uprawnionej (uprawnionych) do reprezentowania
Wykonawcy (Wykonawców)
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY
POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: WYPEŁNIĆ JEŚLI DOTYCZY
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 na postawie art. 24 ust 1
pkt 12 - 23 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp.

______________________ dnia ____ ____ 2019 roku

________________________________________
czytelny podpis lub podpis i imienna pieczęć Wykonawcy (Wykonawców)
lub osoby (osób) uprawnionej (uprawnionych) do reprezentowania
Wykonawcy (Wykonawców)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w niniejszym oświadczeniu są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji
wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
Jednocześnie zobowiązuję się na każde żądanie Zamawiającego i w terminie wskazanym
przez Zamawiającego dostarczyć odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość
każdej z kwestii zawartych w niniejszym oświadczeniu. Ponadto oświadczam, że wszystkie
informacje zawarte w niniejszym oświadczeniu są zgodne z prawdą.

______________________ dnia ____ ____ 2019 roku

________________________________________
czytelny podpis lub podpis i imienna pieczęć Wykonawcy (Wykonawców)
lub osoby (osób) uprawnionej (uprawnionych) do reprezentowania
Wykonawcy (Wykonawców)
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Załącznik nr 3 do Ogłoszenia
………………………………
pieczęć Wykonawcy
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 na wykonane usługi
społecznej w zakresie świadczenia usług cateringowych dla dzieci w ramach półkolonii
zimowych i letnich na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie,
oświadczam, co następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego
w Rozdziale VI ust. 3 Ogłoszenia o zamówieniu z dnia 04.02.2019 r.
______________________ dnia ____ ____ 2019 roku

________________________________________
czytelny podpis lub podpis i imienna pieczęć Wykonawcy (Wykonawców)
lub osoby (osób) uprawnionej (uprawnionych) do reprezentowania
Wykonawcy (Wykonawców)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH
PODMIOTÓW:
WYPEŁNIĆ JEŚLI DOTYCZY
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,
określonych przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w Rozdziale VI ust. 3
Ogłoszenia o zamówieniu z dnia 04.02.2019 r., polegam na zasobach następującego/ych
podmiotu/ów:
..…………………………………………………………………………………………………
…………….………...………………………………………………………………………… ,
w następującym zakresie: ………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu)

______________________ dnia ____ ____ 2019 roku
________________________________________
czytelny podpis lub podpis i imienna pieczęć Wykonawcy (Wykonawców)
lub osoby (osób) uprawnionej (uprawnionych) do reprezentowania
Wykonawcy (Wykonawców)
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w niniejszym oświadczeniu są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji
wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
Jednocześnie zobowiązuję się na każde żądanie Zamawiającego i w terminie wskazanym
przez Zamawiającego dostarczyć odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość
każdej z kwestii zawartych w niniejszym oświadczeniu. Ponadto oświadczam, że wszystkie
informacje zawarte w niniejszym oświadczeniu są zgodne z prawdą.

______________________ dnia ____ ____ 2019 roku

________________________________________
czytelny podpis lub podpis i imienna pieczęć Wykonawcy (Wykonawców)
lub osoby (osób) uprawnionej (uprawnionych) do reprezentowania
Wykonawcy (Wykonawców)
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Załącznik nr 4 do Ogłoszenia
………………………………
pieczęć Wykonawcy
Uwaga!!! Załącznik 4 (dot. grupy kapitałowej) Wykonawca ma obowiązek przekazać
Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia publikacji informacji z otwarcia ofert.
Wykonawca:
………………………………………………………..………………………………………….
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
……………………………………………………………...……………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonane usługi
społecznej w zakresie świadczenia usług cateringowych dla dzieci w ramach półkolonii
zimowych i letnich na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie,
oświadczam/y, że:
- z żadnym z Wykonawców, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu
nie należę / nie należymy* do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r.
poz. 229 ze zm.):
- wspólnie z ……………………………………………………należę / należymy* do tej
samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 798 ze zm.)
i przedkładam/y niżej wymienione dowody, że powiązania między nami nie prowadzą
do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu **:
1. ……………………………………………………………………………………..….…… ,
2. …………………………………………………………………………..………………… ,
3. …………………………………………………………………………………………….. .
* niepotrzebne skreślić
** wypełnić w sytuacji, gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej

______________________ dnia ____ ____ 2019 roku

________________________________________
czytelny podpis lub podpis i imienna pieczęć Wykonawcy (Wykonawców)
lub osoby (osób) uprawnionej (uprawnionych) do reprezentowania
Wykonawcy (Wykonawców)
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Załącznik nr 5 do Ogłoszenia
/pieczęć firmowa Wykonawcy/

WYKAZ WYKONANYCH, A W PRZYPADKU ŚWIADCZEŃ OKRESOWYCH LUB CIĄGŁYCH - RÓWNIEŻ
WYKONYWANYCH USŁUG W OKRESIE OSTATNICH TRZECH LAT PRZED UPŁYWEM TERMINU SKŁADANIA OFERT,
A JEŻELI OKRES PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI JEST KRÓTSZY - W TYM OKRESIE /*
/* Zgodnie z Rozdziałem VI ust. 3 pkt 3 lit. a Ogłoszenia z dnia 04.02.2019 r., Zamawiający uzna spełnianie przez Wykonawcę warunku dotyczącego sytuacji zawodowej
lub technicznej w zakresie wykonywanych usług (prac podobnych), jeżeli ten wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej 1 (jedną) usługę odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia,
to jest co najmniej 1 (jedną usługę) w zakresie cateringu obejmującą przygotowywanie, dostarczanie i podawanie (wydawanie) posiłków, w tym posiłków gorących,
przy czym przedmiotowa usługa winna być świadczona w sposób ciągły dla co najmniej 40 osób dziennie przez okres co najmniej 1 (jednego) miesiąca - z podaniem
Wykonawcy wykazanej usługi lub podmiotu na zasoby, którego powołuje się Wykonawca, jej wartości, liczby osób korzystających z przedmiotowej usługi, przedmiotu
(krótkiego opisu usługi), daty (dat) wykonania i podmiotów, na rzecz których usługa ta została wykonana lub jest wykonywana oraz załączy dowody potwierdzające,
czy wykazana usługa została wykonana lub w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych jest wykonywana należycie.
Za wykazanie doświadczenia większego niż zostało określone jako minimalny wymagany warunek udziału w postępowaniu przyznawane będą punkty według kryterium
„Doświadczenie Wykonawcy w realizacji przedmiotowego zamówienia”.

L.p.

Nazwa i adres Wykonawcy
lub podmiotu, na zasoby
którego powołuje się
Wykonawca (podmiotu
wykazującego wiedzę
i doświadczenie)
oraz telefon kontaktowy

1.

Nazwa Wykonawcy / podmiotu:
………………………………….
………………………………….
Adres Wykonawcy / podmiotu:
………………………………….
…………………………………
Telefon kontaktowy: …………..
………………………………….

Nazwa - przedmiot
oraz krótki opis usługi
odpowiadającej swoim rodzajem
świadczeniu usług w zakresie cateringu
obejmującej przygotowywanie, dostarczanie
i podawanie (wydawanie) posiłków,
w tym posiłków gorących
w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie
Nazwa i krótki opis usługi: ………….……...
………………………………..……….……..
…………………………..……………….…..
…………………………………..……..…….
………………….……….………….……….

Wartość usługi brutto
(w PLN)
oraz liczba osób,
dla których codziennie
przygotowywano, dostarczano
i podawano (wydawano)
posiłki w ramach usługi

a) Wartość usługi brutto:
………...……..… PLN brutto;
b) Liczba osób, dla których
codziennie przygotowywano,
dostarczano i podawano
(wydawano) posiłki:
……………………. osób

Data (daty)
wykonania
usługi
(od…… do …… dzień, miesiąc, rok)

Rozpoczęcie:
od ….. ….... 201…. r.
dzień miesiąc

rok

Zakończenie:
do ….. ….... 201…. r.
dzień miesiąc
lub nadal

rok

Odbiorca usługi - podmiot,
na rzecz którego wykonano
lub wykonywane są usługi
(nazwa podmiotu zlecającego
usługę, adres oraz telefon
kontaktowy)

Nazwa podmiotu: …………….
………………………………….
………………………………….
Adres podmiotu: ……………….
………………………………….
…………………………………
Telefon kontaktowy: …………..
………………………………….
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…………………..…………………………...

2.

3.

n…

Nazwa Wykonawcy / podmiotu:
………………………………….
………………………………….
Adres Wykonawcy / podmiotu:
………………………………….
…………………………………
Telefon kontaktowy: …………..
………………………………….
Nazwa Wykonawcy / podmiotu:
………………………………….
………………………………….
Adres Wykonawcy / podmiotu:
………………………………….
…………………………………
Telefon kontaktowy: …………..
………………………………….
Nazwa Wykonawcy / podmiotu:
………………………………….
………………………………….
Adres Wykonawcy / podmiotu:
………………………………….
…………………………………
Telefon kontaktowy: …………..
………………………………….

Nazwa i krótki opis usługi: ………….……...
………………………………..……….……..
…………………………..……………….…..
…………………………………..……..…….
………………….……….………….……….

a) Wartość usługi brutto:
………...……..… PLN brutto;
b) Liczba osób, dla których
codziennie przygotowywano,
dostarczano i podawano
(wydawano) posiłki:
……………………. osób

Rozpoczęcie:
od ….. ….... 201…. r.

a) Wartość usługi brutto:
………...……..… PLN brutto;
b) Liczba osób, dla których
codziennie przygotowywano,
dostarczano i podawano
(wydawano) posiłki:
……………………. osób

Rozpoczęcie:
od ….. ….... 201…. r.

a) Wartość usługi brutto:
………...……..… PLN brutto;
b) Liczba osób, dla których
codziennie przygotowywano,
dostarczano i podawano
(wydawano) posiłki:
……………………. osób

Rozpoczęcie:
od ….. ….... 201…. r.

dzień miesiąc

rok

Zakończenie:
do ….. ….... 201…. r.
dzień miesiąc
lub nadal

rok

…………………..…………………………...
Nazwa i krótki opis usługi: ………….……...
………………………………..……….……..
…………………………..……………….…..
…………………………………..……..…….
………………….……….………….……….

dzień miesiąc

rok

Zakończenie:
do ….. ….... 201…. r.
dzień miesiąc
lub nadal

rok

…………………..…………………………...
Nazwa i krótki opis usługi: ………….……...
………………………………..……….……..
…………………………..……………….…..
…………………………………..……..…….
………………….……….………….……….
…………………..…………………………...

dzień miesiąc

rok

Zakończenie:
do ….. ….... 201…. r.
dzień miesiąc
lub nadal

rok

Nazwa podmiotu: …………….
………………………………….
………………………………….
Adres podmiotu: ……………….
………………………………….
…………………………………
Telefon kontaktowy: …………..
………………………………….
Nazwa podmiotu: …………….
………………………………….
………………………………….
Adres podmiotu: ……………….
………………………………….
…………………………………
Telefon kontaktowy: …………..
………………………………….
Nazwa podmiotu: …………….
………………………………….
………………………………….
Adres podmiotu: ……………….
………………………………….
…………………………………
Telefon kontaktowy: …………..
………………………………….

Do niniejszego Wykazu dołączono …… sztuk dowodów (referencji) potwierdzających, że wykazane usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
(w przypadku nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych - wystawionych nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu
do składania ofert).
______________________ dnia ____ ____ 2019 roku
_________________________________________
czytelny podpis lub podpis i imienna pieczęć Wykonawcy
(Wykonawców) lub osoby (osób) uprawnionej (uprawnionych)
do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców)
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Załącznik nr 6 do Ogłoszenia
OŚWIADCZENIE
poświadczające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich
uprawnień
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonane usługi społecznej

w zakresie świadczenia usług cateringowych dla dzieci w ramach półkolonii zimowych
i letnich na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie:
Ja, niżej podpisany/-a (imię i nazwisko)
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
w celu potwierdzenia spełnienia warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia oświadczam, że dysponuję minimum 1 (jedną) osobą zdolną do wykonania zamówienia
oraz, że osoba, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu niniejszego zamówienia posiada określone
przepisami o chorobach zakaźnych i zakażeniach orzeczenia / zaświadczenia lekarskie do celów
sanitarno - epidemiologicznych o braku przeciwwskazań do wykonywania prac, przy wykonywaniu
których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby.

______________________ dnia ____ ____ 2019 roku

______________________________________
czytelny podpis lub podpis i imienna pieczęć
Wykonawcy (Wykonawców) lub osoby (osób)
uprawnionej (uprawnionych) do reprezentowania
Wykonawcy (Wykonawców)

Załącznik nr 7 do Ogłoszenia

U M O W A - (wzór)
Nr ....................................
zawarta w dniu ............................ w Będzinie pomiędzy :
Miastem Będzin, ul. 11 Listopada 20 w Będzinie, kod pocztowy: 42-500, będącym płatnikiem
podatków o numerze NIP: 625-24-30-128, reprezentowanym przez Dyrektora Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie, ul. 11 listopada 1 - Patrycję Gruca - Hołota,
działającą z upoważnienia Prezydenta Miasta Będzina,
zwanym dalej „Zamawiającym”
a
.......................................................................................................................................................
/imię i nazwisko, adres osoby prowadzącej działalność gospodarczą/

prowadzącym/-ą działalność gospodarczą pod firmą:
.......................................................................................................................................................
/wpisać nazwę firmy/

z siedzibą w ..................................................................................................................................
wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej
Polskiej
lub
.......................................................................................................................................................
/wpisać nazwę podmiotu gospodarczego/

z siedzibą w .................................................................................................................................
wpisaną do rejestru ....................................... prowadzonego przez ............................................
....................................................................... pod nr ...................................................................
reprezentowaną przez :
1. ...................................................................................................................................................
2. ................................................................................................................................................. ,
będącym płatnikiem podatku VAT o nr NIP: ............................., REGON: ..............................,
zwanym/zwaną dalej „Wykonawcą”
na podstawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne,
prowadzonego w oparciu o art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 ze zm.) - znak ZP US/01/2019
oraz złożonej przez Wykonawcę oferty, która stanowi integralną część niniejszej umowy,
została zawarta umowa o następującej treści:
§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy, zwanym dalej Przedmiotem umowy, usługą lub usługą
cateringową jest świadczenie usługi cateringowej, z zachowaniem warunków określonych
w Ogłoszeniu o zamówieniu z dnia 04.02.2019 r., zwanym dalej Ogłoszeniem
oraz niniejszej umowie, na rzecz dzieci przebywających na półkoloniach letnich
i zimowych. Przez usługę cateringową Zamawiający rozumie usługę przygotowania,
dostarczenia i podawania (wydawania) posiłków, w tym posiłków gorących (drugiego
dania), zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności ustawą z dnia 25 sierpnia
2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r.,
poz. 1541 ze zm.) oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie wyżej
wymienionej ustawy, a także zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej umowie.
Przedmiotowa usługa jest usługą społeczną, a jej wartość jest mniejsza niż kwoty
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określone w art. 138g ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 ze zm.), zwanej dalej ustawą,
to jest nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750.000 euro.
Przedmiotem niniejszej umowy na usługi społeczne są usługi wymienione w załączniku
XIV do dyrektywy 2014/24/UE (opisane jako usługi hotelowe i restauracyjne).
2. Usługa cateringowa o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, świadczona będzie
na rzecz dzieci przebywających na półkoloniach letnich i zimowych, zgodnie z poniższymi
wymaganiami.
1) Usługa cateringowa obejmuje następujące posiłki:
a) śniadanie - dostarczenie w godzinach od 8.30 do 9.00 - codziennie we wszystkie
dni robocze od poniedziałku do piątku w okresach realizacji Przedmiotu niniejszej
umowy, na które składać się muszą w szczególności: kanapki gotowe
(masło, szynka bądź inne wędliny, żółty ser, biały ser, pomidor lub sałata, itp.) a
także ciepły napój (herbata, kawa mleczna, kawa zbożowa lub kakao);
b) obiad - dostarczenie w godzinach od 14:00 do 14:30 - codziennie we wszystkie
dni robocze od poniedziałku do piątku w okresach realizacji niniejszego zamówienia,
na który składać się musi jeden ciepły posiłek obejmujący danie główne, tzw. drugie
danie (mięsne, drobiowe, rybne lub warzywne) w zestawie z ziemniakami lub kaszą,
itp., bądź pierogi, pyzy, gołąbki z mięsem i ryżem, itp., a także w zależności
od rodzaju dania głównego - surówki, sałatki, mizerię, ogórek kiszony, kapustę
zasmażaną lub marchewkę duszoną, itp. oraz kompot.
2) Wszystkie posiłki określone w pkt 1 niniejszego ustępu, to jest śniadania oraz obiady
przygotowywane w dni robocze (dotyczące dni roboczych), muszą być dostarczane
do Centrum Usług Społecznych w Będzinie, przy ul. 1-go Maja 2.
3) Przewidywana ilość posiłków dla dzieci przebywających na półkoloniach letnich
i zimowych w okresach realizacji niniejszego zamówienia:
a) śniadanie - 400 śniadań;
b) obiad - 400 obiadów.
Liczba szacunkowa dzieci przebywających na półkoloniach letnich i zimowych
korzystających dziennie z posiłków - 40 (na półkoloniach zimowych) oraz 40
(na półkoloniach letnich). Zamawiający zastrzega, że ilość dzieci przebywających na
półkoloniach letnich i zimowych korzystających z posiłków podana powyżej jest ilością
szacunkową i może ulec zmianie w trakcie obowiązywania umowy w sprawie
udzielenia niniejszego zamówienia. Postanowienia § 2 ust. 1 pkt 9 niniejszej umowy
stosuje się odpowiednio;
4) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania posiłków, o których mowa w pkt 1
niniejszego ustępu do miejsca wskazanego w pkt 2 niniejszego ustępu, w naczyniach
jednorazowego użytku, na których będzie serwowany posiłek wraz ze sztućcami,
własnym środkiem transportu, przy czym rozładunek i transport przedmiotowych
posiłków jest obowiązkiem Wykonawcy;
5) Obowiązkiem Wykonawcy jest wydawanie dostarczonych posiłków w miejscu,
o którym mowa w pkt 2 niniejszego ustępu.
1.

§2
Ogólne warunki świadczenia usług cateringowych dla dzieci przebywających
na półkoloniach letnich i zimowych:
1) Wykonawca będzie realizował usługę cateringową z należytą starannością.
Zamawiający wymaga aby wydawane posiłki były urozmaicone, co oznacza,
że posiłki nie mogą się powtarzać w okresie trwania półkolonii danego rodzaju
(letnich lub zimowych). Wykonawca jest zobowiązany do przygotowywania
jadłospisu na okres trwania półkolonii i przedstawiania go Zamawiającemu nie później
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2)

3)
4)

5)

6)
7)
8)

niż w ostatnim dniu roboczym tygodnia poprzedzającego jego wprowadzenie.
Jadłospis może być przekazany Zamawiającemu faksem lub pocztą elektroniczną
na numer faksu lub adres e-mail wskazany w Rozdziale I ust. 1 Ogłoszenia.
Posiłki nie mogą być wydawane wstecz (za dni poprzednie), ani z wyprzedzeniem
(za dni następne). Jadłospis, o którym mowa w niniejszym punkcie musi zawierać
informacje dla konsumenta na temat żywności zgodne z Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1169/2011 z dnia 25 października
2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności,
zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006
i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy
Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE
oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004;
Wydawane przez Wykonawcę posiłki muszą posiadać odpowiednie wartości
kaloryczne i odżywcze. Zamawiający wymaga, aby kaloryczność wydawanych
posiłków dostosowana była do pory roku, a także wieku oraz płci (zapotrzebowania
energetycznego) dziecka. Zamawiający wymaga również, by każdy posiłek obiadowy
(danie główne, tzw. „drugie danie) posiadał minimum 700 kalorii;
Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania badań sprawdzających
kaloryczność i wagę (gramaturę) posiłków;
Zamawiający wymaga aby dostarczone obiad obejmujący danie główne, tzw. „drugie
danie” wchodzący w skład posiłku, a także dostarczone ciepłe posiłki składające się
na śniadanie posiadały temperaturę co najmniej + 65° C do +75° C utrzymywaną
w trakcie jego wydawania przy pomocy zbiorczych pojemników termicznych.
Zamawiający wymaga również, by dostarczony obiad obejmujący danie główne,
tzw. „drugie danie” wchodzący w skład posiłku, a także dostarczone ciepłe posiłki
i gorące napoje składające się na śniadanie były przygotowane w dniu jego
wydawania;
Zamawiający wymaga, aby przygotowywanie posiłków odbywało się na bieżąco,
z produktów świeżych, w I gatunku (to znaczy o charakterystycznej barwie
i zapachu, bez odkształceń oraz uszkodzeń), zgodnie z wymaganiami określonymi
w przepisach ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności
i żywienia (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1541 ze zm.) oraz zgodnie
z zaleceniami Instytutu Żywności i Żywienia. Posiłki muszą być dobrej jakości,
posiadać odpowiednie walory smakowe i estetyczne;
Posiłki muszą być dostarczane oraz wydawane w naczyniach jednorazowego użytku,
na których będzie serwowany posiłek wraz ze sztućcami;
Wykonawca musi posiadać aktualne zezwolenie Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej
na przygotowywanie posiłków oraz na ich transport;
Wartość przedmiotu niniejszej umowy stanowić będzie iloczyn podanej przez
Wykonawcę ceny brutto za 1 posiłek danego rodzaju i przewidywanej
(w okresie trwania umowy w sprawie udzielenia niniejszego zamówienia) liczby
posiłków danego rodzaju, natomiast wartość zrealizowanego zamówienia będzie
wynikała z iloczynu ceny brutto za 1 posiłek danego rodzaju oraz faktycznej liczby
dostarczonych i wydanych posiłków danego rodzaju. Zamawiający zapłaci
Wykonawcy wynagrodzenie za faktycznie zrealizowane zamówienie (przedmiot
niniejszej umowy), które obliczone zostanie jako iloczyn podanej przez Wykonawcę
ceny za 1 posiłek brutto danego rodzaju oraz faktycznej liczby posiłków danego
rodzaju dostarczonych i wydanych w danym miesiącu. Ceny jednostkowe za posiłki
danego rodzaju zaoferowane przez Wykonawcę w złożonej ofercie nie ulegną zmianie
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9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

przez okres obowiązywania niniejszej umowy, z zastrzeżeniem, że Zamawiający
przewiduje możliwość dokonania zmiany wynagrodzenia brutto (w tym cen
jednostkowych) wyłącznie w przypadku zmiany stawek od towarów i usług zgodnie
z przepisami o podatku od towarów i usług (VAT), jeżeli zmiany te będą miały wpływ
na koszty wykonania przedmiotu niniejszej umowy przez Wykonawcę,
a także w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów
prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu niniejszej umowy
w odniesieniu do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego
na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę oraz zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym
lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, a także wysokości stawki składki na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania
przedmiotu niniejszej umowy przez Wykonawcę;
Zamawiający zastrzega, że łączna ilość dzieci przebywających na półkoloniach letnich
i zimowych korzystających z posiłków wskazana w § 1 ust. 2 pkt 3 niniejszej umowy
jest ilością szacunkową i może ulec zmianie w trakcie obowiązywania niniejszej
umowy. Zakłada się dzienne wahania łącznej ilości posiłków na poziomie +/-20%
w zależności od łącznej ilości dzieci przebywających na półkoloniach letnich
i zimowych uprawnionych do otrzymywania posiłków każdego dnia;
Wykonawca zobowiązany będzie do umożliwienia Zamawiającemu przeprowadzenia
kontroli poprawności realizacji postanowień niniejszej umowy w miejscu realizacji
usług cateringowych objętych przedmiotem niniejszej umowy wskazanym w § 1 ust. 2
pkt 2 niniejszej umowy. Zamawiający zastrzega sobie w szczególności prawo kontroli
wykonywania przedmiotu niniejszej umowy oraz materiałów, produktów i urządzeń
użytych do jego realizacji;
Zakwestionowane
przez
Zamawiającego
pod
względem
jakościowym
oraz ilościowym posiłki podlegają wymianie na posiłki zgodne z przedmiotem
niniejszej umowy na koszt Wykonawcy;
Wykonawca ponosi wszelkie skutki prawne i finansowe wynikające z protokołu
kontroli przeprowadzonej przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w zakresie
wynikającym z realizacji przedmiotu niniejszej umowy;
W okresie realizacji niniejszej umowy Wykonawca jest zobowiązany
przechowywać próbki poszczególnych potraw, zgodnie z art. 72 ustawy z dnia 25
sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity: Dz. U.
z 2018 r., poz. 1541 ze zm.). Wykonawca poniesie wszelkie koszty finansowe
związane z przygotowaniem posiłków stanowiących próbki dla organów
Państwowej Inspekcji Sanitarnej;
Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia na czas wydawania posiłków:
osoby/ób, która/e zapewnią: sprawne wydawanie posiłków, legitymującej/ych
się aktualnymi badaniami lekarskimi, książeczką zdrowia oraz posiadającej/ych
odpowiednią odzież roboczą;
W ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca jest zobowiązany do:
a) realizacji przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z wymaganiami określonymi
w niniejszej umowie, przy czym wymagana jest należyta staranność przy realizacji
zobowiązań wynikających z niniejszej umowy;
b) przygotowywania, dowozu i wydawania posiłków w terminach określonych przez
Zamawiającego do miejsca (punktu) wydawania posiłków wskazanego przez
Zamawiającego w § 1 ust. 2 pkt 2 niniejszej umowy;
c) zapewnienia dzieciom przebywającym na półkoloniach letnich i zimowych
uprawnionym do posiłków w miejscu realizacji przedmiotu niniejszej umowy cukru
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oraz przypraw (w tym soli, pieprzu i octu) w każdym dniu świadczenia usług
cateringowych objętych przedmiotem niniejszej umowy;
d) świadczenia usług cateringowych (przygotowywania posiłków), wyłącznie
przy użyciu produktów spełniających normy jakości produktów spożywczych.
Wykonawca nie może wykorzystywać do przygotowywania posiłków produktów
nieświeżych, złej jakości oraz produktów wysoko przetworzonych, jak również
zawierających ilość konserwantów przekraczających normy określone
w odpowiednich przepisach;
e) przestrzegania przepisów prawnych w zakresie przechowywania i przygotowania
artykułów spożywczych oraz transportu przedmiotu zamówienia wynikających
przede wszystkim z ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie
żywności i żywienia (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1541 ze zm.)
oraz rozporządzenia (WE) 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych;
f) estetycznego podawania posiłków;
g) zapewnienia odpowiednio oznakowanego pojemnika na odpady kategorii
trzeciej oraz worków na odpady, to jest resztki żywności, zużyte naczynia
jednorazowe, itp.;
h) zebrania naczyń jednorazowych wraz ze sztućcami oraz resztek (odpadów)
pokonsumpcyjnych najpóźniej 30 minut po zakończeniu wydawania posiłków
i zutylizowania ich z punktu wydawania posiłków;
i) realizacji usługi będącej przedmiotem niniejszej umowy- zgodnie z ustawą z dnia
25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity: Dz. U.
z 2018 r., poz. 1541 ze zm.);
j) spełnienia zaleceń Głównego Inspektora Instytutu Żywienia w sprawie norm
wyżywienia i żywienia, jakie obowiązują w zakładach żywienia zbiorowego
oraz jakości zdrowotnej żywności, z uwzględnieniem zaleceń dotyczących:
wyposażenia (odpowiedni stan techniczny i sanitarny wszystkich pomieszczeń
i urządzeń), personelu (aktualne orzeczenia lekarskie wydane do celów sanitarno epidemiologicznych), cyklu produkcyjnego i jego poszczególnych etapów
(przestrzeganie zasad sanitarno - higienicznych na każdym etapie produkcji
posiłków, wydawania posiłków, składowania i magazynowania produktów
oraz utylizacji resztek pokonsumpcyjnych), jakości usług (zagwarantowanie
odpowiedniej jakości posiłków, w szczególności w zakresie spełnienia zalecanych
norm, określających zawartość składników pokarmowych i zapewniających
różnorodność diety);
k) przestrzegania systemu HACCP (System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów
Kontroli);
l) przestrzegania standardów GMP (Dobra Praktyka Produkcyjna) i GHP
(Dobra Praktyka Higieniczna);
m) umieszczania w widocznym miejscu, w lokalu wymienionym w § 1 ust. 2 pkt 2
niniejszej umowy, jadłospisu obowiązującego na dzień wydawania posiłków
oraz co najmniej na dzień kolejny, zawierającego informacje dla konsumenta
na temat żywności zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) Nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania
konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu
Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia
dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy
Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady,
dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr
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608/2004;
n) odsunięcia od pracy pracownika nie wypełniającego według Zamawiającego
w sposób należyty obowiązków wynikających z przedmiotu niniejszej umowy,
zastępując go innym pracownikiem, na pisemne żądanie Zamawiającego.
Niewykonanie obowiązku, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego
punktu stanowiło będzie podstawę do naliczenia kary umownej.
§3
Termin realizacji przedmiotu niniejszej umowy:
1) I termin (półkolonie zimowe): 18.02.2019 r. - 22.02.2019 r.,
2) II termin (półkolonie letnie): 01.07.2019 r. - 05.07.2019 r.

1.

2.

3.

4.

5.

§4
Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za faktycznie zrealizowane usługi
(zamówienie), które obliczone zostanie jako iloczyn podanej przez Wykonawcę ceny
za 1 posiłek brutto danego rodzaju oraz faktycznej liczby posiłków danego rodzaju
dostarczonych i wydanych w ramach półkolonii zimowych oraz w ramach półkolonii
letnich, przy czym wysokość wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie całego
przedmiotu niniejszej umowy w zakresie określonym w § 1 i w § 2 niniejszej umowy
nie może przekroczyć łącznej kwoty brutto ………………..…. (słownie:
……..…………………….), zgodnie z ofertą Wykonawcy.
Ostateczna wysokość wynagrodzenia zostanie ustalona na podstawie faktycznego
wykonania zamówienia obliczonego jako iloczyn dostarczonych i wydanych w okresach
realizacji niniejszej umowy posiłków danego rodzaju i cen jednostkowych za jeden
posiłek danego rodzaju, zgodnie z ofertą Wykonawcy i wynosić będzie:
1) Śniadanie: ……….. zł
brutto (słownie:…………..…………………) za jedno
śniadanie,
2) Obiad: ………..….. zł brutto (słownie:…………..…………………) za jeden obiad.
Wypłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu następować
będzie w okresie wykonywania niniejszej umowy po zakończeniu świadczenia usług
danego rodzaju objętych przedmiotem niniejszej umowy, to jest po zakończeniu
świadczenia usług cateringowych w ramach półkolonii zimowych oraz po zakończeniu
usług cateringowych w ramach półkolonii letnich.
Strony ustalają, iż ceny określone w ust. 2 niniejszego paragrafu nie wzrosną przez cały
okres trwania niniejszej umowy, z zastrzeżeniem, że Zamawiający przewiduje możliwość
dokonania zmiany wynagrodzenia brutto (w tym cen jednostkowych) wyłącznie
w przypadku zmiany stawek od towarów i usług zgodnie z przepisami o podatku
od towarów i usług (VAT), jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania
przedmiotu niniejszej umowy przez Wykonawcę, a także w przypadku, gdy nastąpi zmiana
powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację
przedmiotu niniejszej umowy w odniesieniu do wysokości minimalnego wynagrodzenia
za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 - 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz zasad podlegania ubezpieczeniom
społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, a także wysokości stawki składki
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty
wykonania przedmiotu niniejszej umowy przez Wykonawcę.
Wypłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy następować będzie
na podstawie oryginału poprawnie wystawionej przez Wykonawcę faktury,
po wcześniejszym stwierdzeniu - potwierdzeniu przez Zamawiającego wykonania
świadczeń objętych niniejszą umową. Do faktury dołączana będzie szczegółowa
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specyfikacja określająca ilość i rodzaj dostarczonych posiłków potwierdzona przez osobę
uprawnioną przez Zamawiającego do sprawdzenia należytego wykonania niniejszej
umowy, a także liczebny wykaz dzieci, którym wydano posiłki danego rodzaju,
sporządzony przez Wykonawcę za każdy dzień danego miesiąca, którego faktura dotyczy.
6. Zapłata wynagrodzenia następować będzie przelewem, z rachunku bankowego
Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na wystawionej fakturze,
w terminie do 14 dni od daty otrzymania jej przez Zamawiającego.
7. Za dzień zapłaty uznaje się dzień wydania dyspozycji przez Zamawiającego do obciążenia
jego rachunku na rzecz rachunku Wykonawcy.
§5
1. Do kontaktów w zakresie przestrzegania prawidłowości realizacji przedmiotu niniejszej
umowy wyznacza się:
1) ze strony Zamawiającego: Kamil Dybich i Ewelina Sytniewska;
2) ze strony Wykonawcy: ………………..……………………………………………….. .
2. Ewentualna zmiana osób, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu nie stanowi
zmiany treści niniejszej umowy i następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej
strony.
§6
1. Strony postanawiają, że przedmiot niniejszej umowy zostanie wykonany z udziałem niżej
wymienionych Podwykonawców, na zatrudnienie których Zamawiający wyraża zgodę:
1) ........................................................... w zakresie ..........................................................,
2) .......................................................... w zakresie ...........................................................
2. Zamawiający nie dopuszcza zawierania umów Podwykonawców z dalszymi
Podwykonawcami.
3. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego powierzyć Podwykonawcy
wykonania przedmiotu niniejszej umowy. Jeżeli zmiana albo rezygnacja
z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się
w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa
w art. 22 ust. 1b ustawy, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu,
iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu
nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie niniejszego
zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, zgodnie
z postanowieniami niniejszego paragrafu, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę
wyrządzoną Zamawiającemu, która powstała wskutek nieudostępnienia tych zasobów,
chyba że za nieudostępnienie przedmiotowych zasobów podmiot ten nie ponosi winy.
4. Powierzenie Podwykonawcom prac nie zmienia treści zobowiązań Wykonawcy wobec
Zamawiającego za wykonanie danej części przedmiotu niniejszej umowy. Wykonawca
ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za usługi wykonane
przez podwykonawców, a także za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania
każdego Podwykonawcy tak, jakby były one działaniami, zaniechaniami, uchybieniami
lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.

§7
W przypadku wykonania części przedmiotu niniejszej umowy przez Podwykonawcę,
rozliczenie z Wykonawcą nastąpi po przedłożeniu Zamawiającemu oświadczenia
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Podwykonawcy o treści jak w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, stanowiącym
jej integralną część.
§8
Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli wykonania niniejszej umowy, w tym kontroli
warunków przygotowywania, porcjowania i przewożenia posiłków - przez upoważnionych
odrębnie na piśmie pracowników Zamawiającego. Postanowienia § 2 ust. 1 pkt 10 i 11
niniejszej umowy stosuje się odpowiednio.
§9
Zamawiający zastrzega sobie prawo niezwłocznego rozwiązania niniejszej umowy,
ze skutkiem natychmiastowym, bez ponoszenia kosztów ze strony Zamawiającego,
w razie nienależytego jej wykonywania przez Wykonawcę, po uprzednim pisemnym
zawiadomieniu o stwierdzonych nieprawidłowościach i nieprzedstawieniu ze strony
Wykonawcy zadowalającego wyjaśnienia tych nieprawidłowości w terminie wyznaczonym
przez Zamawiającego.
§ 10
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy w następujących
sytuacjach:
1)
w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie
niniejszej umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć
w chwili zawarcia niniejszej umowy lub dalsze wykonywanie niniejszej umowy może
zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu
publicznemu
w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach;
2)
gdy zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,
bądź Wykonawca zawiesi prowadzenie działalności gospodarczej;
3)
gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy uniemożliwiający
realizację przedmiotu niniejszej umowy;
4)
gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął realizacji
przedmiotu niniejszej umowy i nie kontynuuje go pomimo dodatkowego pisemnego
wezwania przez Zamawiającego;
5)
gdy Wykonawca nie wykonuje przedmiotu niniejszej umowy zgodnie
z postanowieniami niniejszej umowy;
6)
gdy Zamawiający zgłosi umotywowane zastrzeżenia co do jakości
świadczonych usług objętych przedmiotem niniejszej umowy przy czym odstąpienie od niniejszej umowy winno nastąpić w formie pisemnej
pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca może
żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
W takiej sytuacji zostanie sporządzony protokół zrealizowanego przedmiotu niniejszej
umowy, który będzie stanowił podstawę do wypłacenia Wykonawcy wynagrodzenia
za wykonanie części przedmiotu niniejszej umowy do dnia spisania tego protokołu.
3. Wystąpienie któregokolwiek przypadku określonego w ust. 1 pkt 2 - 6 niniejszego
paragrafu zwalania Zamawiającego z obowiązku uregulowania Wykonawcy należności
za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy począwszy od dnia wystąpienia
którejkolwiek z okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 2 - 6 niniejszego paragrafu.
4. O stwierdzeniu nieprawidłowości i uchybień w trakcie realizacji niniejszej umowy,
Zamawiający każdorazowo zobowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na piśmie.
Przedmiotowe pismo winno zawierać uzasadnienie.
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§ 11
1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne
z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) w wysokości 500 zł (pięćset złotych 00/100) za wystawienie Wykonawcy
negatywnego protokołu kontrolnego potwierdzającego negatywne wykonywanie przez
Wykonawcę usługi objętej przedmiotem niniejszej umowy - za każdy negatywny
protokół wystawiony przez Zamawiającego;
2) w wysokości 500 zł (pięćset złotych 00/100) za niewykonanie obowiązku
o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 15 lit. n niniejszej umowy za każdy stwierdzony
przypadek;
3) w wysokości: 5 % maksymalnej wartości brutto przedmiotu niniejszej umowy,
określonej w § 4 ust. 1 niniejszej umowy w przypadku odstąpienia od niniejszej
umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy;
4)
za każdorazowy przypadek niedostarczenia posiłków w terminie
wynikającym
z niniejszej umowy w wysokości 1 % maksymalnej wartości umowy brutto określonej
w § 4 ust. 1 niniejszej umowy;
5) za każdorazowy przypadek przygotowania posiłków stanowiących przedmiot
niniejszej umowy niezgodnie z warunkami niniejszej umowy w wysokości 1 %
maksymalnej wartości niniejszej umowy brutto określonej w § 4 ust. 1 niniejszej
umowy;
6) za opóźnienie terminu rozpoczęcia realizacji niniejszej umowy określonego w § 3
niniejszej umowy w wysokości 0,1 % maksymalnej wartości umowy brutto określonej
w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki licząc od dnia upływu
przedmiotowego terminu, przy czym opóźnienie Wykonawcy w rozpoczęciu
wydawania posiłków powyżej 1 dnia od rozpoczęcia terminu określonego w § 3
niniejszej umowy, będzie stanowić podstawę do odstąpienia przez Zamawiającego
od niniejszej umowy.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody poniesione przez osoby trzecie
wynikające z wykonywania przedmiotu niniejszej umowy.
4. Jeżeli Wykonawca narazi Zamawiającego na straty o wartości większej niż przewidują
kary umowne w związku z niedotrzymaniem warunków niniejszej umowy, Zamawiający
zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach
określonych w Kodeksie cywilnym.
5. W przypadku nieterminowego przygotowywania zamówionych posiłków przez
Wykonawcę, skutkującego koniecznością zamówienia przez Zamawiającego posiłków
u innego Wykonawcy, Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę równowartością
zrealizowanego nabycia zastępczego.
6. W przypadku dokonania tak zwanego nabycia zastępczego, o którym mowa w ust. 5
niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowiązany jest wyrównać Zamawiającemu
poniesioną szkodę, to jest zapłacić Zamawiającemu kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy
ceną przedmiotu niniejszej umowy, jaką Zamawiający zapłaciłby Wykonawcy,
gdyby ten dostarczył zamówione posiłki w terminie, a ceną, którą Zamawiający
zobowiązany jest zapłacić w związku z nabyciem zastępczym. Kwota, o której mowa
w zdaniu pierwszym ust. 6 niniejszego paragrafu winna zostać wpłacona przez
Wykonawcę w terminie 7 dni od dnia otrzymania dokumentu obciążającego na rachunek
bankowy Zamawiającego wskazany w tym dokumencie.
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§ 12
1. Zgodnie z art. 144 ustawy Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian
postanowień niniejszej umowy w przypadku, gdy zmiana ma charakter nieistotny,
a także w następujących przypadkach:
1) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym
wpływ na realizację przedmiotu niniejszej umowy w odniesieniu do zmiany stawki
podatku od towarów i usług, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę
ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 - 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz zasady podlegania ubezpieczeniom
społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu bądź wysokości stawki składki
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ
na koszty wykonania przedmiotu niniejszej umowy przez Wykonawcę.
Dokonanie przedmiotowej zmiany jest uprawnieniem, a nie obowiązkiem
Zamawiającego;
2) zmian, których nie można było przewidzieć na etapie sporządzania Ogłoszenia,
a które nie wykraczają poza zakres art. 140 ustawy;
3) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany strony umowy - Wykonawcy,
to jest w sytuacji wystąpienia następstwa prawnego wynikającego z odrębnych
przepisów;
4) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu wykonania przedmiotu niniejszej
umowy, jeżeli dochowanie terminu określonego w niniejszej umowie jest niemożliwe
z uwagi na:
a) siłę wyższą lub inne okoliczności niezależne od Wykonawcy lub których
Wykonawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie uniknąć
lub przewidzieć, jak również inne przeszkody lub utrudnienia w wykonywaniu
usługi spowodowane przez osoby trzecie,
b) jakiekolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez
lub dające się przypisać Zamawiającemu, bądź pracownikom Zamawiającego,
c) z uwagi na termin zawarcia niniejszej umowy uniemożliwiający realizację
przedmiotu niniejszej umowy w okresie wskazanym w niniejszej umowie;
5) Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany Podwykonawcy i/lub części
wykonywanego przez niego zakresu usług, bądź wprowadzenia nowego
Podwykonawcy, z zastrzeżeniem postanowień § 6 niniejszej umowy;
6) Niniejsza umowa może ulec zmianie z powodu zaistnienia omyłki pisarskiej
lub rachunkowej, nie wynikającej z zamierzonego działania strony i nie powodującej
roszczeń z tytułu tej pomyłki;
7) Niniejsza umowa może ulec zmianie w zakresie aktualizacji danych Wykonawcy
poprzez zmianę w szczególności nazwy Wykonawcy, zmianę adresu siedziby
Wykonawcy, zmianę formy prawnej Wykonawcy;
8) Niniejsza umowa może ulec zmianie w przypadku zmiany powszechnie
obowiązujących przepisów prawa odnoszących się do przedmiotu niniejszej umowy;
9) Niniejsza umowa może ulec zmianie, gdy zaistnieje inna, niemożliwa
do przewidzenia w momencie zawarcia niniejszej umowy okoliczność prawna,
ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności,
skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania niniejszej umowy;
10) Niniejsza umowa może ulec zmianie w przypadku udzielenia przez Zamawiającego
zamówienia przewidzianego w Ogłoszeniu o zamówieniu z 04.02.2019 r.
polegającego na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem niniejszej
umowy, to jest zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, w okresie 3 lat
od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy usług
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objętych przedmiotem zamówienia podstawowego, stanowiących nie więcej niż 50 %
wartości zamówienia podstawowego, pod warunkiem, że łączna wartość udzielonych
zamówień nie przekroczy wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro,
przy czym cena za jeden posiłek danego rodzaju, nie będzie wyższa niż wskazana
w § 4 ust. 2 niniejszej umowy, zgodnie z ofertą złożoną przez Wykonawcę.
W przypadku wystąpienia okoliczności skutkujących podstawę do zmiany niniejszej
umowy, każda ze Stron występuje z wnioskiem na piśmie w sprawie możliwości
dokonania takiej zmiany zgodnie z postanowieniami zawartymi w niniejszej umowie.
Wniosek o dokonanie wskazanej zmiany winien zawierać w szczególności: opis
i uzasadnienie zmiany oraz winien być poparty stosownymi dokumentami
potwierdzającymi konieczność dokonania zmiany - dotyczy to przypadków kiedy
dla potwierdzenia dokonania zmiany zasadnym jest przedłożenie odpowiednich
dokumentów.
Dokonanie zmiany niniejszej umowy w zakresie opisanym w niniejszym paragrafie
wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego na jej dokonanie lub przedłożenia propozycji
zmiany przez Zamawiającego. Jakiekolwiek zmiany niniejszej umowy wymagają
zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić jedynie wtedy, gdy nie jest
ona sprzeczna z ustawą.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy, o których mowa w niniejszym
paragrafie, mogą być dokonywane jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności aneksu do niniejszej umowy.
§ 13
Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych Uczestników
wyłącznie w celu realizacji niniejszej umowy.
Przy przetwarzaniu danych osobowych Wykonawca przestrzegać będzie zasad
wskazanych w niniejszym paragrafie oraz przepisów o ochronie danych osobowych,
w tym w szczególności 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).
Do przetwarzania danych osobowych mogą być dopuszczeni jedynie pracownicy
Wykonawcy posiadający imiennie upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.
Imienne upoważnienia są ważne do odwołania lub wygaśnięcia z chwilą ustania
zatrudnienia pracownika u Wykonawcy.
Wykonawca zobowiązuje się do bezterminowego zachowania poufności wszelkich
informacji, z którymi zapoznał się w trakcie realizacji niniejszej umowy
oraz nieudostępniania ich osobom trzecim.
Wykonawca zobowiązuje się do niewykorzystywania informacji, z którymi zapoznał się
w trakcie realizacji niniejszej umowy, do celów innych niż wykonywanie niniejszej
umowy.
W przypadku ujawnienia przez Zamawiającego, że Wykonawca postępuje niezgodnie
z treścią niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego, nie później
jednak niż w terminie 7 dni od przekazania Wykonawcy informacji ujawnionej przez
Zamawiającego, przywrócenia stanu zgodności.
Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego, nie później jednak niż w terminie 7 dni
od dnia zaistnienia zdarzenia, poinformowania Zamawiającego o każdym przypadku
dotyczącym nieuprawnionego ujawnienia przekazanych przez Zamawiającego informacji
i dokumentów.
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8. Zamawiający nie odpowiada za szkody spowodowane działalnością osób zatrudnionych
przez Wykonawcę.
9. Tajemnicę służbową Zamawiającego stanowi każda informacja dotycząca Zamawiającego,
która nie jest znana lub nie powinna być znana publicznie, powzięta przez Wykonawcę
w związku z wykonywaniem lub przy okazji wykonywania niniejszej umowy.
W szczególności tajemnicę służbową stanowią dane osobowe dzieci wskazanych przez
Zamawiającego.
10. Tajemnicą służbową Zamawiającego nie są informacje, które zostały legalnie ujawnione
Wykonawcy przez osoby trzecie, bez ograniczeń, co do ujawniania.
11. Wykonawca ma prawo do korzystania z informacji stanowiących tajemnicę służbową
Zamawiającego tylko w ograniczonym zakresie związanym z realizacją niniejszej umowy.
12. Wykonawca zobowiązuje się ponadto do niepodejmowania działań mających na celu
uzyskanie jakichkolwiek innych danych i informacji dotyczących tajemnicy służbowej
Zamawiającego, niż te dane i informacje, które są konieczne do wykonania obowiązków
Wykonawcy wynikających z realizacji niniejszej umowy.
13. Przy wykonywaniu obowiązków wynikających z postanowień niniejszego paragrafu,
Wykonawca obowiązany jest do dochowania najwyższej staranności. Wykonawca jest
w pełni odpowiedzialny za każdą, bezpośrednią lub pośrednią, szkodę poniesioną przez
Zamawiającego w związku z naruszeniem przez Wykonawcę postanowień określonych
w niniejszym paragrafie.
14. Klauzula poufności, określona w niniejszym paragrafie, obowiązuje również
po wygaśnięciu lub rozwiązaniu niniejszej umowy.
15. W celu wykonania niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do:
1) zachowania tajemnicy służbowej, jaką powziął w toku wykonywania niniejszej
umowy, zgodnie z klauzulą poufności określoną w niniejszym paragrafie;
2) zachowania tajemnicy także po zakończeniu wykonywania lub po rozwiązaniu
niniejszej umowy. Ujawnienie informacji udostępnionych przez Zamawiającego
wymaga każdorazowo uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
§ 14
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r.,
poz. 1025 ze zm.), o ile ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 ze zm.) nie stanowi inaczej,
a także przepisy ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity:
Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 ze zm.) oraz przepisy ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku
o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1541
ze zm).
2. Wykonawca zobowiązuje się stosować Rozporządzenie 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).
§ 15
1. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy, jeżeli nie dojdzie do ugody
lub porozumienia stron, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
2. Bez gody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, Wykonawca
nie może dokonać przelewu praw wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.
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§ 16
Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
dla każdej ze stron.
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Załącznik nr 1 do umowy Nr ………………. zawartej w dniu ………………….
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..…………………, dnia………………
NAZWA I ADRES PODWYKONAWCY:
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY
Oświadczam, że wykonanie przedmiotu zamówienia obejmującego świadczenie usług
cateringowych dla dzieci w ramach półkolonii zimowych i letnich na potrzeby Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie:
.
odbyło się z moim udziałem w zakresie wykonania:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… ,
a rozliczenie z tytułu wykonanych przeze mnie usług zostało dokonane w całości.
W związku z powyższym nie wnoszę i nie będę wnosić w przyszłości żadnych roszczeń
wobec Zamawiającego.
Jednocześnie oświadczam, że w trakcie realizacji niniejszego zamówienia nie wystąpiły
przypadki powierzenia wykonania jakichkolwiek jego części innym podmiotom,
niż podmioty, na których zasoby Wykonawca powoływał się w złożonej przez niego ofercie
w celu wykazania spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu, które nie byłyby
zgłoszone Zamawiającemu i przez Zamawiającego zaakceptowane.

…………………………………….
/pieczęć i czytelny podpis/

Numer postępowania: ZP US/01/2019
Załącznik nr 8 do Ogłoszenia

/pieczęć firmowa Wykonawcy/
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ZOBOWIĄZANIE DO UDOSTĘPNIENIA ZASOBÓW
Firma udostępniająca swoje zasoby:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
oświadcza, że na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego pn.:
„Świadczenie usług cateringowych dla dzieci w ramach półkolonii zimowych i letnich
na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie”
zobowiązuje się do udostępnienia Wykonawcy:
.......................................................................................................................................................
(nazwa i adres Wykonawcy)

niżej wymienionych zasobów, niezbędnych do wykonania niniejszego zamówienia:
1. ...................................................................................................................................................
2. ...................................................................................................................................................
3. ...................................................................................................................................................
4. ...................................................................................................................................................

Miejscowość ......................................, dn. ......................................

.................................................................................................
czytelny podpis lub podpis i imienna pieczęć
pełnomocnego reprezentanta firmy udostępniającej zasoby
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