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I.

II.

III.

Zamawiający:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Unisławiu
adres: ul. Parkowa 20, 86-260 Unisław
telefon: 056-686-87-32, fax.: 056-686-87-32
adres e-mail: gops1@unislaw.pl
adres strony internetowej: www.bip.unislaw.pl
Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 10 ust.
1 oraz art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2019, poz.
1843, z późniejszymi zmianami).
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie dzieciom posiłków w szkołach na terenie gminy Unisław:
− Zespół Szkół w Unisławiu,
− Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Brukach Unisławskich,
− Szkoła Podstawowa w Grzybnie,
− Szkoła Podstawowa w Kokocku,
polegające na przygotowaniu, dostarczeniu i wydaniu 22.000,00 jednodaniowych, gorących posiłków
z możliwością zmniejszenia posiłków w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego, Gminy Unisław
w okresie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 roku.
2) Ilość posiłków jest orientacyjna i może ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego.
3) Liczba dzieci może być weryfikowana telefonicznie lub mailowo z 1 dniowym wyprzedzeniem.
4) Zamawiający nie poniesie żadnych konsekwencji w związku ze zmniejszeniem ilości zaplanowanych posiłków.
5) Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia w ofercie wszystkich kosztów związanych z realizacją
zamówienia.
7) Posiłki będą dostarczane w naczyniach jednorazowych ze sztućcami jednorazowymi lub w naczyniach i ze
sztućcami wielokrotnego użytku (o dostarczenie tego rodzaju naczyń i sztućców i ich czystość zadba
wykonawca). Naczynia i sztućce musza posiadać wymagane atesty dopuszczające ich wykorzystanie w żywieniu
ludzi.
8) Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): CPV 55523100- 3 Usługi
w zakresie posiłków szkolnych. CPV 55524000- 9 Usługi dostarczania posiłków do szkół.
8) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas
wykonywania przedmiotu zamówienia.
9) Dożywianie dzieci odbywać się będzie od poniedziałku do piątku w dni nauki szkolnej w okresie od 01 stycznia
2020 r. do 31 grudnia 2020r. z uwzględnieniem przerw w nauce (np. ferii, dni świątecznych oraz wakacji).
10) Dzienna ilość posiłków 110:
− Zespół Szkół w Unisławiu – 60,
− Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Brukach Unisławskich - 25,
− Szkoła Podstawowa w Grzybnie – 10,
− Szkoła Podstawowa w Kokocku – 15,
11) Posiłki będą dostarczane na przemian w następującej kolejności:
- I danie we wtorki i czwartki,
- II danie w poniedziałki, środy i piątki.
12) Wykonawca przygotowywać będzie posiłki o kaloryczności każdego nie mniejszej niż 450 kcal (nie wliczając
soku i kompotu).
I danie: Jedna porcja zupy powinna mieć objętość 400 ml i powinna zawierać wkładkę w postaci 40 g mięsa lub
kiełbasy plus 3 kromki chleba lub 1 bułka.
Preferowane wędliny stanowiące wkładkę do zupy to wysokiej jakości parówki i kiełbasy zawierające minimum
80 % mięsa. Wkładka do zupy powinna być podawana na przemian: mięso, kiełbasa. Pieczywo do zupy powinno
być podawane na przemian: chleb, bułka.
II danie: ziemniaki lub zamiennik (makaron, ryż, kasza) 200g, mięso 100g, surówka 150 g oraz sok owocowy
lub kompot 200 ml.
Surówki (minimum 3 rodzaje) powinny być urozmaicone i podawane także na przemian.
Mięso powinno występować naprzemiennie w postaci: kotlet schabowy, kotlet de volaille, zrazy, udka drobiowe,
kotlety mielone, gulasz, filet rybny z dorsza lub morszczuka.
Drugie danie stanowić mogą: pierogi, naleśniki z serem, kopytka, makaron z sosem, krokiety - 250g. W
przypadku tych dań Wykonawca nie dołącza ziemniaków lub zamiennika (makaronu, kaszy, ryżu) oraz surówki
lecz zastępuje je jogurtem i owocem.
Podawane mięso zarówno w I jaki i II daniu nie powinno być tłuste i przerośnięte żyłami.
13) Zamawiający nie dopuszcza ażeby w ciągu 10 dni wystąpiła powtarzalność tego samego posiłku.
14) Dopuszcza się możliwość podania 1 raz w tygodniu dania jarskiego.
1)
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15) Wykonawca będzie podawał tygodniowy jadłospis do wiadomości dyrektorów szkół oraz do ośrodka pomocy

16)
17)
18)
19)
20)

21)

22)

23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)

32)

IV.

V.

społecznej, który będzie zawierał informację na temat potencjalnych alergenów zgodnie 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.
Posiłki muszą być sporządzane zgodnie z wymogami sztuki kulinarnej i sanitarnej dla żywienia zbiorowego.
Muszą być wykonywane ze świeżych artykułów spożywczych posiadających aktualne terminy ważności.
Posiłki Wykonawca dostarczać będzie własnym transportem, w specjalistycznych termosach gwarantujących
utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości przewożonych potraw.
Wykonawca zadba o czystość termosów, w których odbywać się będzie transport posiłków.
Wykonawca będzie przygotowywał i dostarczał posiłki zachowując wymogi sanitarno - epidemiologiczne w
zakresie personelu i warunków produkcji oraz weźmie odpowiedzialność za ich przestrzeganie.
Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. Wykonawca jest zobowiązany
realizować zadanie zgodnie z ustawą z dnia 25.08.2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2019,
poz. 1252 ze zm.) i zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26.07.2016r.
w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach
systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia
zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz.U. 2016, poz. 1154).
Wykonawca jest zobowiązany do przechowywania próbek posiłków do celów sanitarno - epidemiologicznych
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania
kontroli Wykonawcy przy realizacji zamówienia. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń przez dyrektorów szkół
co do jakości posiłków Zamawiający po komisyjnym zbadaniu posiłku może żądać zaświadczenia podmiotu
uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, ze dostarczone produkty odpowiadają określonym normom
lub specyfikacjom technicznym. Koszty związane z wydaniem zaświadczenia ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowiązany do wydawania posiłków uprawnionym uczniom. Po spożyciu posiłków,
wykonawca na własny koszt usunie z terenu szkoły zużyte naczynia jednorazowego użytku lub brudne naczynia
wielorazowego użytku oraz wszelkie odpadki żywnościowe. Do zadań wykonawcy należeć będzie również
utrzymanie porządku w udostępnionych pomieszczeniach.
Harmonogram dostarczania posiłków Wykonawca ustali z dyrektorami w/w szkół.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania części zamówienia przy udziale podwykonawców.
Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia.
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 pkt. 1 ust. 6 ustawy
Prawo Zamówień Publicznych.
Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 24aa ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada
czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu.
Zamawiający nie dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej. Składanie oferty odbywa się za
pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe,
osobiście lub za pośrednictwem posłańca.

Termin wykonania zamówienia
1) Od poniedziałku do piątku w dni nauki szkolnej (z uwzględnieniem przerw - ferii zimowych, wiosennych
i letnich oraz innych dni świątecznych i wolnych od nauki).
2) Czas trwania zamówienia: od 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1. WIEDZA I DOŚWIADCZENIE:
Wykonanie, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, usług odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom
stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz
załączenie dokumentów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane należycie.
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum
1 usługę zbliżoną zakresem do usług objętych przedmiotem zamówienia.
Za usługę zbliżoną Zamawiający uzna przygotowanie i dostarczenie minimum 1500 posiłków miesięcznie.

3

„Posiłek w szkole i w domu na terenie Gminy Unisław”
znak sprawy: GOPS.271.2.2019.ER

2.

3.

4.

VI.

POTENCJAŁ TECHNICZNY:
Wykonawca dysponuje minimum 1 środkiem transportu przeznaczonym do przewozu przygotowanych posiłków
zgodnie z obowiązującymi przepisami o dopuszczeniu pojazdu do przewozu żywności przez Państwowego
Inspektora Sanitarnego.
Wykonawca może polegać na potencjale technicznym oraz osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji
zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu
do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Zamawiający
uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje sprzętem niezbędnym do wykonania
przedmiotu zamówienia.
OSOBY ZDOLNE DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w powyższym zakresie.
Wykonawca jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie
warunków o których mowa wyżej, a także brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków,
o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, składając oświadczenia i dokumenty określone w pkt VI SIWZ.
SYTUACJA EKONIMICZNA I FINANSOWA:
Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w powyższym zakresie.
Wykonawca jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie
warunków o których mowa wyżej, a także brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków,
o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, składając oświadczenia i dokumenty określone w pkt VI SIWZ.

Oświadczenia i dokumenty, jakie wykonawca zobowiązany jest złożyć w ofercie, forma dokumentów oraz
dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
1) Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy według załącznika Nr 1 do siwz. DOKUMENT SKŁADANY
WRAZ Z OFERTĄ.
2) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu, stanowiące załącznik Nr 2 do
siwz (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie może być złożone
wspólnie). DOKUMENT SKŁADANY WRAZ Z OFERTĄ.
3) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ, stanowiące załącznik Nr 3 do siwz (w przypadku
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie takie składa każdy z Wykonawców
oddzielnie). DOKUMENT SKŁADANY WRAZ Z OFERTĄ.
4) Wykaz narzędzi dostępnych wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia w zakresie niezbędnym
do wykazania spełnienia warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym określonego
w pkt V. 2 SIWZ, wraz z informacją o podstawie do dysponowania tym sprzętem - zgodnie z załącznikiem
nr 5 do SIWZ. Jeżeli Wykonawca polega na potencjale technicznym innego podmiotu, (niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków) zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie
dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu
pisemne zobowiązanie tego podmiotu do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania
z nich przy wykonaniu zamówienia. DOKUMENT SKŁADANY NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO
NA PODSTAWIE ART. 26 UST. 2 USTAWY PZP.
ZAMAWIAJĄCY ŻĄDA DOŁĄCZENIA DO OFERTY
KSEROKOPII DOKUMENTÓW
POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE PRZEZ OFEROWANY SPRZĘT PARAMERTÓW
OKREŚLONYCH W SIWZ (DOWÓD REJESTRACYJNY, DOKUMENTACJA TECHNICZNA ITP.).
5) Wykaz wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia,
wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz
załączeniem dokumentów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane należycie – zgodnie
z załącznikiem nr 6 do siwz. DOKUMENT SKŁADANY NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO NA
PODSTAWIE ART. 26 UST. 2 USTAWY PZP.
6) Oświadczenie dotyczące osób uprawnionych do podpisywania ofert i podejmowania zobowiązań w imieniu
Wykonawcy – zgodnie z załącznikiem nr 7 do siwz. DOKUMENT SKŁADANY NA WEZWANIE
ZAMAWIAJĄCEGO NA PODSTAWIE ART. 26 UST. 2 USTAWY PZP.
7) Oświadczenie w/s przekazania części zamówienia podwykonawcom – zgodnie z załącznikiem nr 8 do siwz.
8) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie
art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument
ten składa każdy z Wykonawców oddzielnie). DOKUMENT SKŁADANY NA WEZWANIE
ZAMAWIAJĄCEGO NA PODSTAWIE ART. 26 UST. 2 USTAWY PZP.
9) Decyzję właściwego terenowo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, dotyczącą spełniania
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warunków do przygotowywania posiłków ciepłych i właściwego mycia opakowań transportowych,
DOKUMENT SKŁADANY NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO NA PODSTAWIE ART. 26 UST.
2 USTAWY PZP.
10) Decyzję właściwego terenowo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego na przewóz posiłków
specjalistycznym
środkiem
transportu.
DOKUMENT
SKŁADANY
NA
WEZWANIE
ZAMAWIAJĄCEGO NA PODSTAWIE ART. 26 UST. 2 USTAWY PZP.
11) Zaświadczenie o podleganiu urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej wystawione nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. DOKUMENT SKŁADANY NA
WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO NA PODSTAWIE ART. 26 UST. 2 USTAWY PZP.
oraz
12) Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. DOKUMENT
SKŁADANY NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO NA PODSTAWIE ART. 26 UST. 2 USTAWY
PZP.
13) Pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy, w przypadku gdy dokumenty składające się na
ofertę podpisuje osoba nieuprawniona do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z odpisem z Krajowego
Rejestru Sądowego lub z zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej). DOKUMENT
SKŁADANY NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO NA PODSTAWIE ART. 26 UST. 2 USTAWY
PZP.
14) Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej
informacji dotyczących kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia,
okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje zamawiającemu oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.
1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania
z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
1.

2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.

9.

VII.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania
zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go
z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie
dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich
przy wykonywaniu zamówienia
Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu
z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów o których mowa w pkt VI 4 SIWZ składają dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że:
− nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
nie wydaje się dokumentów wskazanych w pkt 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie
złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania - wystawione odpowiednio nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert.
Wszystkie wymagane dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim, na maszynie, komputerze lub
odręcznie w sposób zapewniający czytelność tekstu.
Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych
za zgodność przez osobę (osoby) uprawnione do podpisania oferty, z dopiskiem "za zgodność z oryginałem”.
Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy,
do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega
odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych
ofert.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 23 ust. 1 ustawy:
1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego (np. wspólnicy spółki cywilnej lub
członkowie konsorcjum) są zobowiązani ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo
do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy.
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2) W takim przypadku - oprócz dokumentów wymienionych w pkt 6 specyfikacji - Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego są zobowiązani do złożenia w ofercie Pełnomocnictwa
ustanawiającego Pełnomocnika, o którym mowa w pkt 7.1. Pełnomocnictwo zawierać powinno umocowanie do
reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
3) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z Pełnomocnikiem.
4) Jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie została wybrana jako najkorzystniejsza,
Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej
współpracę tych Wykonawców.
VIII.

Informacje o podwykonawcach:
1) W ramach realizacji zamówienia Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia podwykonawcom realizację części
zamówienia.
2) W przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom Wykonawca zobowiązany jest wypełnić oświadczenie
w/s przekazania części zamówienia podwykonawcom oraz wskazać w nim zakres zadania powierzony do realizacji
podwykonawcom.
3) Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale Podwykonawców, zawierając z nimi stosowne umowy
w formie pisemnej pod rygorem nieważności zawartej z Zamawiającym umowy.
4) W przypadku, gdy Wykonawca przewidział do wykonania zamówienia udział Podwykonawców, ma obowiązek
przedstawić Zamawiającemu do zaakceptowania zawarte z Podwykonawcami umowy.
5) Umowa z podwykonawcą musi zawierać co najmniej:
− zakres usług powierzonych Podwykonawcy,
− kwotę wynagrodzenia za usługi – kwota ta nie może być wyższa niż cena zamówienia brutto wynikająca
z oferty Wykonawcy,
− termin wykonania zakresu usług powierzonych Podwykonawcy,
− warunki płatności,
− postanowienia dotyczące wysokości kar umownych.
6) Zamawiający nie wyraża zgody na zawieranie umów przez Podwykonawców z dalszym Podwykonawcą.
7) Wszelkie zmiany umów, o których mowa w pkt. 3 wymagają formy pisemnej i zgody Zamawiającego.
8) Wykonawca poda w załączniku nr 8, zakres usług który zamierza powierzyć Podwykonawcom (jeżeli przewiduje udział
Podwykonawców w realizacji zamówienia), ich wartość oraz nazwy Podwykonawców. Pozostały zakres usług
Wykonawca wykona siłami własnymi.
9) Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji dotyczących
Podwykonawców.
10) Podzlecanie usług przez Wykonawcę Podwykonawcom w zakresie nieokreślonym w Załączniku Nr 8 w trakcie realizacji
przedmiotu umowy będzie mogło nastąpić za zgodą Zamawiającego i o ile nie zmieni to warunków SIWZ.
11) Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za usługi, które wykonuje przy pomocy
Podwykonawców.

IX.

Sposób porozumiewania się stron w niniejszym postępowaniu oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów:
W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i
Wykonawcy mogą przekazywać:
1) pisemnie: w zakresie wszelkiej korespondencji między stronami,
2) faksem (numer faksu: 56-686-87-32) w zakresie wszelkiej korespondencji między stronami. Jeżeli Zamawiający
lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą
elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
3) elektronicznie - adres poczty elektronicznej Zamawiającego służący do korespondencji: gops1@unislaw.pl.
− jeśli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
drogą elektroniczną każda ze stron, na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
W przypadku nie potwierdzenia ze strony Wykonawcy odbioru przesłanych informacji (pomimo takiego
żądania), Zamawiający uzna, że wiadomość dotarła do Wykonawcy po wydrukowaniu komunikatu poczty
elektronicznej o dostarczeniu informacji, lub wydrukowaniu właściwej strony z folderu „wysłane"
4) Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym strony postępowania otrzymały informację za pomocą
faksu, drogą pisemną lub elektroniczną.

X.

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:
W sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: Ewa Rafalska tel. 56-686-87-31, e-mail: gops1@unislaw.pl,
w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Unisławiu.

XI.

Wyjaśnienia oraz modyfikacja treści specyfikacji:
1) Każdy wykonawca, ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji. Zamawiający
jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu
składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później
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niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
2) Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez
ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza na tej
stronie.
3) Jeżeli zapytanie wpłynie do Zamawiającego po upływie terminu określonego w pkt. XI.1 Zamawiający nie
będzie miał obowiązku udzielenia wyjaśnień.
4) W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu do
składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia zgodnie z zasadami
ustawowymi.
XII.

Termin związania ofertą.
1) Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, licząc od dnia składania ofert włącznie.
2) Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że
zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do
wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60
dni.
3) Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności
wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania
ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej,
obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza.
4) Wniesienie środków ochrony prawnej po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu związania
ofertą do czasu ich rozstrzygnięcia.

XIII.

Sposób przygotowania oferty:
1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2) Oferta musi obejmować całość zamówienia.
3) Ofertę należy złożyć w oryginale.
4) Wykonawca sporządza pisemną ofertę w języku polskim w sposób czytelny i trwały kiedy dokument składający
się na ofertę sporządzony w innym języku niż polski winien być złożony wraz z wraz z tłumaczeniem na język
polski. W razie wątpliwości uznaje się, że wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.
5) Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których zamawiający określił wzory w formie formularzy
muszą być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do merytorycznej treści oraz opisu kolumn i wierszy.
6) Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Zamawiający zaleca, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami
reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba/osoby podpisująca
ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa to musi w swej treści wyraźnie wskazać uprawnienie do podpisania
oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać złożone jako część oferty i musi być w oryginale lub kopii poświadczonej
za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy.
7) Poprawki muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisami osób uprawnionych do reprezentowania
wykonawcy.
8) W „Formularzu ofertowym” wartości liczbowe należy wpisywać w każdej pozycji wyłącznie cyframi,
a w miejscach gdzie jest to wyraźnie wskazane także słownie.
9) Część oferty, która zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a wykonawca zastrzega ich poufność, należy umieścić w odrębnej kopercie
z opisem „Zastrzeżona część oferty”. Zamawiający nie odpowiada za ujawnienie informacji stanowiących
tajemnicę przedsiębiorstwa przekazanych mu przez Wykonawcę wbrew postanowieniom niniejszego
podpunktu. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust.
4 ustawy. 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.
10) Każda zawierająca jakąkolwiek treść strona powinna być podpisana lub parafowana przez Wykonawcę.
11) Wykonawca powinien ponumerować każdą zapisaną stronę oferty oraz wpisać ilość stron
w ”Formularzu Ofertowym”.
12) Dokumenty tworzące ofertę powinny być zszyte (spięte, oprawione, zbindowane, itp.)
w sposób uniemożliwiający ich wypięcie (zdekompletowanie).
13) Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i trwale zamkniętej kopercie lub opakowaniu.
14) Na kopercie lub opakowaniu należy umieścić następujące informacje:
Nazwa i adres wykonawcy (ewentualnie pieczęć)
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Parkowa 20
86-260 Unisław
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Oferta na wykonanie zadania pod nazwą:
„Posiłek w szkole i w domu na terenie Gminy Unisław”
Nie otwierać przed 16.12.2019 r. godz. 12:15
15) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty.
XIV.

Termin i miejsce składania i otwarcia ofert:
a. Oferty należy składać na adres: Urząd Gminy Unisław, ul. Parkowa 20, 86-260 Unisław, nie później niż
do dnia 16.12.2019 r. do godz. 12:00 Oferty złożone po terminie nie będą otwierane.
b. Oferta złożona zostanie potwierdzona tj. zostanie wpisana na ofercie data oraz godzina złożenia.
c. Oferty nadesłane przez pocztę będą kwalifikowane do postępowania pod warunkiem ich dostarczenia przez
pocztę do zamawiającego w terminie określonym w punkcie XVI a.
d. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 16.12.2019 r., o godz. 12:15 w siedzibie Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Unisławiu.
e. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia.

XV.

Sposób obliczenia ceny oferty:
1) Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania zamawiającego określone w niniejszej
specyfikacji oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej
z umową i obowiązującymi przepisami wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym koszty transportu.
2) Wykonawca zobowiązany jest określić cenę oferty w sposób podany w formularzu ofertowym (Załącznik nr 1
do SIWZ), tj. ilość posiłków, cena jednostkowa netto, cena zamówienia netto, podatek VAT , cena zamówienia
brutto.
3) Ceny jednostkowe brutto wskazane przez Wykonawcę w ofercie powinny zawierać w sobie wszystkie koszty
bez których wykonanie przedmiotu zamówienia byłoby niemożliwe oraz podatek VAT.
4) Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia w ofercie wszystkich kosztów niezbędnych do należytego wykonania
zamówienia..
5) Cenę ryczałtową oferty należy podać w złotych polskich wraz z podatkiem od towarów
i usług z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.
6) Stawka podatku VAT jest określona zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług.
7) Wykonawca zobowiązany jest do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do wykonania
prawidłowej wyceny zamówienia, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy, związanych z błędnym
skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do wykonania zamówienia.
8) W przypadku Wykonawców, którzy posiadają siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności lub stałe miejsce
zamieszkiwania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeśli to Zamawiający będzie zobowiązany do
rozliczenia podatku od towarów i usług, Zamawiający – wyłącznie dla celów porównania ofert – doliczy do
podanej ceny podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi polskimi przepisami podatkowymi. Podczas otwarcia
ofert Zamawiający odczyta ceny wskazane w „Formularzu oferty”.

XVI.

XVII.

Informacje dotyczące walut obcych:
Rozliczenia między wykonawcą a zamawiającym prowadzone będą w polskich złotych (PLN).
Kryteria oceny ofert, ich znaczenie oraz sposób oceny ofert:
a. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena łączna oferty brutto.
b. Ranking ofert przy ustalony będzie wg wzoru, w skali do 100 punktów:

c.
d.

XVIII.

najniższa cena oferty brutto
C= ------------------------------------- x 100pkt.
cena brutto oferty badanej
Ocena punktowa będzie dotyczyć wyłącznie ofert uznanych za ważne i nie podlegających odrzuceniu.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów obliczoną wg
powyższego wzoru.

Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego:
1) Ogłoszenie wyników postępowania - niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający
zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
− wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano,
uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty
wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert zawierających punktację przyznaną ofertom
w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.
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−

2)

wykonawcach,
których
oferty
zostały
odrzucone,
podając
uzasadnienie
faktyczne
i prawne,
− wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie
faktyczne i prawne,
− oraz zamieszcza informację o wyborze najkorzystniejszej oferty na stronie internetowej oraz w miejscu
publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł
wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ponownej oceny ofert, chyba,
że zajdą przesłanki skutkujące unieważnieniem postępowania.

XIX.

Dodatkowe informacje:
1) Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania wykonawców.
2) Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez
zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, lub którzy nie złożyli
pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których
mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w
wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne
byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny
potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane
dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w
którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania
ofert.
3) Zamawiający wezwie także Wykonawców do złożenia w wyznaczonym przez siebie terminie, wyjaśnień
dotyczących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
4) Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy, zamawiający w toku badania i oceny ofert może żądać od wykonawców
wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Nie złożenie w terminie określonym przez zamawiającego
wyjaśnień spowoduje odrzucenie oferty.
5) Zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy, zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w
obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.

XX.

Zmiana oferty, wycofanie oferty:
1) Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu do składania ofert.
2) Zmiany dokonuje się przez złożenie oferty w zmienionym zakresie, która musi odpowiadać wszystkim zasadom
niniejszej specyfikacji, a koperta dodatkowo musi być oznaczona napisem ZMIANA. Podczas otwarcia ofert,
koperta ta zostanie otwarta w pierwszej kolejności.
3) Wycofania dokonuje się na wniosek wykonawcy złożony zamawiającemu z zastrzeżeniem punktu 21.1,
podpisany przez osobę upoważnioną do jego reprezentowania, co winno być udokumentowane odpisem z
właściwego rejestru (ewentualnie dodatkowo pełnomocnictwem). Wykonawca ma prawo do żądania fizycznego
zwrotu wycofanej oferty przed upływem terminu składania ofert.

XXI.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy oraz wzór umowy:
1) Projekt umowy stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej siwz.
2) Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia
kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi
odrębnym pismem,
3) Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej.
4) Umowa zostanie zawarta z uwzględnieniem wymagań i warunków Zamawiającego zawartych w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia i ofercie.
5) Postanowienia umowy zostały zawarte w projekcie umowy stanowiącym integralną część niniejszej specyfikacji,
co ma zapobiec sytuacji, w której Zamawiający może zostać posądzonym, iż zataił istotne warunki umowy w
celu nieuczciwego przeprowadzenia postępowania.
6) Zamawiający informuje, że zmiany w treści zawartej umowy mogą nastąpić w przypadku okoliczności, których
nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia. Zgodnie z tym ustala się następujące okoliczności, które
mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian w treści zawartej umowy:
• zmiany regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy,
• zmiana wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT,
• zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy – na skutek zaakceptowanej przez Zamawiającego zmiany
technologii wykonania przedmiotu zamówienia,
• zmiana strony umowy – następstwo prawne wynikające z odrębnych przepisów.
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XXII.

Wadium
1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w
wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych).
2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310,836 i 1572).
3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.
4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego:
Bank Spółdzielczy Toruń Nr 82 9511 0000 2004 0016 4627 0010 z dopiskiem: „Posiłek w szkole i w domu na
terenie Gminy Unisław”.
5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania
kwoty na rachunku Zamawiającego.
6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie
wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego Urząd Gminy
Unisław, ul. Parkowa 20, 86-260 Unisław w kancelarii pok. 10, a kserokopię dokumentu poświadczoną za
zgodność z oryginałem należy załączyć do oferty.
7. Niewniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na
podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp.

XXIII.

Środki ochrony prawnej:
1) Wykonawcy przysługują przewidziane w ustawie środki ochrony prawnej w postaci odwołania.
2) Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz postępowania toczonego wskutek ich wniesienia
określa Dział VI, ustawy Pzp.

XXIV.

Informacje uzupełniające.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień
publicznych oraz Kodeksu cywilnego.
Załączniki:
Nr 1.
Nr 2.
Nr 3.
Nr 4.
Nr 5.
Nr 6.
Nr 7.
Nr 8.
Nr 9.

Formularz oferty.
Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu
Projekt umowy.
Wykaz narzędzi dostępnych Wykonawcy.
Wykaz wykonanych usług.
Oświadczenie dotyczące osób uprawnionych do podpisywania ofert.
Oświadczenie w/s przekazania części zamówienia podwykonawcom.
Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.
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……………………………………………………………………………………

(pieczęć Wykonawcy)
Załącznik Nr 1 do siwz

FORMULARZ OFERTOWY
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W UNISŁAWIU
UL. PARKOWA 20, 86-260 UNISŁAW
Przedmiot zamówienia: - „Posiłek w szkole i w domu na terenie Gminy Unisław”
1. Dane dotyczące Wykonawcy:
Nazwa ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Siedziba ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Województwo ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Nr telefonu/faksu ………………………………………………………………………………………………………………………………
NIP ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
REGON ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nr konta ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
e-mail ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Osoba do kontaktu (imię, nazwisko, telefon, e-mail):………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2. Dane dotyczące Zamawiającego:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Unisławiu
ul. Parkowa 20
86-260 Unisław
tel.056-686-87-32, faks. 056-686-87-32
NIP 875-144-03-47
REGON 00054704600029
3. Zobowiązania Wykonawcy:
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych na usługi w zakresie dożywiania
dzieci w szkołach na terenie gminy Unisław
OFERUJEMY realizację przedmiotu zamówienia opisanego w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia w cenie:
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Ilość posiłków

Cena
jednostkowa
posiłku netto

Cena
zamówienia
netto

Cena zamówienia
brutto

Podatek
VAT %*

22.000,00
CENA ZAMÓWIENIA BRUTTO (słownie): ………………………………………………….………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

*podatek VAT należy podać zgodnie z obowiązującymi stawkami
4. Cena realizacji zamówienia jest ceną całkowitą, zawiera wszystkie koszty związane z realizacja
przedmiotu zamówienia, które wykonawca zobowiązany jest ponieść z wykonaniem zamówienia,
opisane w siwz.
5. Składając niniejszą ofertę oświadczamy, że:
− zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej
zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania
zamówienia oraz zapoznaliśmy się z miejscem wykonania zamówienia,
− akceptujemy warunki określone przez Zamawiającego w SIWZ, w tym w szczególności dot.
postanowień umowy,
− zobowiązujemy się do zawarcia umowy zgodnie z załączoną do SIWZ umową przygotowana
przez Zamawiającego,
− uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni,
− gwarantujemy realizację zamówienia w terminie wskazanym w SIWZ,
− uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia.
Podana cena nie ulegnie zmianie przez okres realizacji zadania. Zawiera ona wszystkie koszty związane
z realizacją przedmiotu zamówienia, które są konieczne do jego należytej realizacji.

…………………………………………………………….

(data)

……………………………………………………………….

(podpis i pieczęć Wykonawcy)
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Załącznik nr 2 do siwz

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Nazwa Firmy

Zarejestrowana siedziba,
adres
Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do składania
oświadczeń woli

Reprezentując firmę, której nazwa jest wskazana w pieczęci nagłówkowej, jako upoważniony na
piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach, na potrzeby postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego pn. „Posiłek w szkole i w domu na terenie Gminy Unisław”,
oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla w/w postępowania.
INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych
przez zamawiającego w SIWZ polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

w następującym zakresie:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

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

(data)

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

(pieczęć Wykonawcy)

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

(Podpisy osób uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)
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Załącznik nr 3 do SIWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Nazwa Firmy

Zarejestrowana siedziba,
adres
Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do składania
oświadczeń woli

Reprezentując firmę, której nazwa jest wskazana w pieczęci nagłówkowej, jako upoważniony na
piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach, na potrzeby postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego pn. „Posiłek w szkole i w domu na terenie Gminy Unisław” prowadzonego
przez Gminę Unisław oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKONAWCY
1.
2.

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 1223 ustawy PZP
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 4-5 ustawy
PZP

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. 4-5 ustawy PZP). Jednocześnie oświadczam, że w
związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy PZP podjąłem następujące środki
naprawcze:
…………………………………………………………………….……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………….…………………..…………………...........………

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE
SIĘ DOSTAWCA
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.
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM,
NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ DOSTAWCA
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami:
……………………………………………………………………………………………………...……………………………………..….……

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),
nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

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

(data)

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

(pieczęć Wykonawcy)

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

(Podpisy osób uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)
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Załącznik nr 4 do SIWZ

/PROJEKT/ UMOWA Nr……………………………………………
o wykonanie usług w zakresie
dożywiania dzieci w szkołach na terenie gminy Unisław
Zawarta w dniu …………... w Unisławiu pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, posiadającą
numer identyfikacji podatkowej NIP 8751440347, REGON 00054704600029 zwanym dalej
ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym przez :
…………………………………………………………………………….

a …………………………………………..posiadającym numer identyfikacji podatkowej
NIP ………………… REGON ………………………………….
zwanym dalej WYKONAWCĄ, reprezentowanym przez:
1. ………………………………………………………………
Niniejsza umowa zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Posiłek w szkole i w domu na terenie gminy Unisław” w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. – Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z póź. zm.).

1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.

I Postanowienia ogólne
§1
Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie polegające na przygotowaniu,
dostarczeniu i wydaniu łącznie 22.000,00 gorących posiłków z możliwością zmniejszenia w zależności
od bieżących potrzeb Zamawiającego zgodnie z przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ.
Posiłki Wykonawca dostarczać będzie własnym transportem, w specjalistycznych termosach
gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości przewożonych potraw. O czystość
termosów zadba Wykonawca.
Dzienna ilość posiłków określona została w siwz, która stanowi załącznik do umowy.
Wykonawca będzie wydawał posiłki uczniom w w/w szkołach w godzinach umówionych z dyrektorami
szkół .
Wykonawca będzie podawał tygodniowy jadłospis do wiadomości dyrektorów szkół i ośrodka pomocy
społecznej
Strony ustalają, że do Wykonawcy należy zapewnienie stosownej ilości naczyń, sztućców i termosów.
Wykonawca w ramach ustalonej stawki posiłku ma obowiązek zapewnić higieniczne warunki
przyrządzania, przewożenia i wydawania posiłków oraz po spożyciu posiłków do usunięcia na własny
koszt z terenu szkoły zużytych naczyń jednorazowego użytku , brudnych naczyń i sztućców
wielokrotnego użytku oraz wszelkie odpadki żywnościowe.
Wykonawca ma obowiązek przechowywania próbek dostarczanych posiłków do celów sanitarnoepidemiologicznych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
§2
Szczegółowy Harmonogram dostarczania posiłków Wykonawca zobowiązuje się ustalić z Dyrektorami
Szkół, o których mowa w § 1 ust.4 niniejszej umowy.

§3
Niniejszą umowę zawiera się na okres: od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r.
Dożywianie dzieci będzie odbywać się od poniedziałku do piątku w dni nauki szkolnej z uwzględnieniem
przerw w nauce (np. ferii, dni świątecznych oraz wakacji)
§4
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość i terminowość podawanych posiłków.
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§5
Cena zamówienia brutto*: ………………………………..
słownie: …………………………………………………………………………………
*cena zawiera obowiązujący podatek VAT)
§6
1. Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale podwykonawców, zawierając z nimi
stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zawarcie umowy z podwykonawcą wymaga pisemnej zgody Zamawiającego przed jej zawarciem.
3. Umowa z podwykonawcą musi zawierać:
1) zakres usług powierzonych podwykonawcy;
2) kwotę wynagrodzenia za usługi- kwota ta nie może być wyższa niż wartość usług wynikająca z oferty
Wykonawcy;
3) termin wykonania usługi powierzonej podwykonawcy;
4) warunki płatności;
5)postanowienia dotyczące wysokości kar umownych, jak w § 8 niniejszej umowy
4. Zamawiający nie wyraża zgody na zawieranie umów przez podwykonawców z dalszym
podwykonawcą.
5. Wszelkie zmiany umów, o których mowa w ust. 2 wymagają formy pisemnej i zgody Zamawiającego.
6. Wykonawca zrealizuje przy pomocy podwykonawców następujący zakres usług (podać nazwę
podwykonawcy wraz z adresem, zakres usług i ich wartość):
..........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
Pozostały zakres usług Wykonawca wykonana siłami własnymi.
7. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji
dotyczących podwykonawców.
8. Polecanie usług przez Wykonawcę podwykonawcom nie wymienionym w ust.6 w trakcie realizacji
przedmiotu umowy może nastąpić za zgodą Zamawiającego i o ile nie zmieni to warunków SIWZ.
9. Wykonawca ponosi wobec zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy
pomocy podwykonawców.

1.

2.
3.
4.

II Wynagrodzenie Wykonawcy i warunki płatności
§7
Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty za świadczone usługi w terminie 14 dni od dnia
otrzymania faktury przelewem na konto Wykonawcy nr:
………………………………………………………………………………………………….
Faktura, o której mowa w ust.1 będzie zawierać ilość posiłków, cenę jednostkową netto, cenę zamówienia
netto, podatek Vat oraz cenę zamówienia brutto.
Faktury będą wystawiane odrębnie dla każdej szkoły na koniec miesiąca kalendarzowego.
Faktura będzie potwierdzona przez dyrektora szkoły.

III Kary umowne
§8
1. W przypadku odstąpienia od wykonania umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od
Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia
umowy.
2. W przypadku nie dostarczenia posiłków w danym dniu Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę
umowną w wys. 50 % wartości nie dostarczonych posiłków.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania badań sprawdzających kaloryczność i jakość
zamawianego posiłku. W przypadku stwierdzenia, ze posiłek nie spełnia parametrów określonych w
zamówieniu Zamawiający kosztami badania obciąży Wykonawcę.
IV. Postanowienia końcowe
§9
17
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1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego
2. Wszelkie spory wynikłe z tytułu realizacji niniejszej umowy będą rozpatrywane przez sąd powszechny
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. Integralną część umowy stanowi SIWZ oraz oferta Wykonawcy.
4. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze dla
Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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Załącznik nr 5 do siwz

WYKAZ SPRZĘTU DOSTĘPNEGO WYKONAWCY
W CELU REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Składając ofertę w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Posiłek w szkole i w domu na terenie Gminy Unisław”

oświadczamy, że dysponujemy następującym sprzętem:

Lp.

Opis sprzętu (rodzaj,
nazwa producenta,
model)

Ilość

należy podać podstawę dysponowania
pojazdem

1.

2.

3.

W przypadku, gdy w powyższym wykazie Wykonawca wykazał sprzęt udostępniony przez inne podmioty:
1. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował
potencjałem technicznym tych podmiotów niezbędnym do realizacji zamówienia, w szczególności
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
2. Kopie dokumentów dotyczących tego podmiotu winny być poświadczane za zgodność z oryginałem przez
ten podmiot lub przez wykonawcę.
NA POTWIERDZENIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW TECHNICZNYCH ZAWARTYCH W SIWZ DOŁĄCZAMY
DO OFERTY KSEROKOPIEDOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE PRZEZ OFEROWANY
SPRZĘT PARAMERTÓW OKREŚLONYCH W SIWZ (DOWÓD REJESTRACYJNY, DOKUMENTACJA
TECHNICZNA ITP.)

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

(data)

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

(pieczęć Wykonawcy)

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

(Podpisy osób uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)
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Załącznik nr 6 do siwz
Wykaz usług potwierdzających spełnianie warunku dotyczącego posiadania wiedzy
i doświadczenia
Rodzaj
zamówienia

Termin realizacji

Wartość
zamówienia

Ilość
Posiłków

Odbiorca

Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie.
Do każdej zrealizowanej usługi należy załączyć dokument potwierdzający, że została ona zrealizowana należycie.

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

(data)

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

(pieczęć Wykonawcy)

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

(Podpisy osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy)
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Załącznik nr 7 do siwz

OŚWIADCZENIE
dotyczące osób uprawnionych do podpisywania ofert
Nazwa:
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

Adres:
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

Nr telefonu: .............................................................................................................................. Nr faxu: ...........................................................................................................................

Informuje się, że przy realizacji zamówienia „Posiłek w szkole i w domu na terenie Gminy
Unisław” osobami uprawnionymi do podpisywania ofert i podejmowania zobowiązań w imieniu
Wykonawcy są:
1……………………………………………………..
2…………………………………………………

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

(data)

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

(pieczęć Wykonawcy)

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

(Podpisy osób uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)
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Załącznik nr 8 do siwz

OŚWIADCZENIE
w/s przekazania części zamówienia podwykonawcom
Nazwa:
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

Adres:
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

Nr telefonu: ................................................................................................................................ Nr faxu: ........................................................................................................................

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na zadanie pn.:
„Posiłek w szkole i w domu na terenie Gminy Unisław”
Informujemy się, że przy realizacji zamówienia powierzymy / nie powierzymy*/ część zamówienia
podwykonawcom , wg. zestawienia:
Lp.

Nazwa i adres podwykonawcy

Zakres przekazanych prac Wartość przekazanych
prac (zł)

*- niepotrzebne skreślić

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

(data)

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

(pieczęć Wykonawcy)

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

(Podpisy osób uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)
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Załącznik nr 9 do SIWZ
……………………………………………………………………………………

(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI WYKONAWCY DO
GRUPY KAPITAŁOWEJ / LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH
DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

Nazwa Firmy

Zarejestrowana siedziba,
adres
Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do składania
oświadczeń woli

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Posiłek w szkole
i w domu na terenie Gminy Unisław” prowadzonego przez Gminę Unisław, zgodnie z art. 24 ust. 11
ustawy Pzp oświadczamy , że:
1) Nie należymy do żadnej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Pzp w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z
2019 r., poz. 369 z późn. zm.)*
2) Należymy do grupy kapitałowej i załączamy do oferty listę podmiotów należących do tej samej
grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz. U. z 2019 r., poz. 369 z późn. zm.)*:
Nazwa podmiotu wchodzącego
w skład grupy kapitałowej

L.p.

Adres podmiotu wchodzącego
w skład grupy kapitałowej

* niepotrzebne skreślić
UWAGA! W razie wybrania pkt 2 należy odpowiednio wypełnić tabelkę.

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

(data)

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

(pieczęć Wykonawcy)

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

(Podpisy osób uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)
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