Zamawiający:
GMINA TRZCIANKA / MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
64 – 980 TRZCIANKA, OS. SŁOWACKIEGO 24
TEL.067 – 2162- 164, FAX 067 – 2162 -164
e-mail: mgops-t@o2.pl

Znak: nr sprawy – 01/PZP/2014
Trzcianka, 12.12.2014 rok

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego

Dotyczy:
Przygotowanie, wydawanie i dowóz posiłków dla podopiecznych Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Trzciance

UWAGA!
Wykonawcy mają obowiązek zapoznać się dokładnie z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją warunków SIWZ.
Zatwierdzam:
Ewa Januszkiewicz – Goroszkin
Kierownika Ośrodka

Przetarg nieograniczony :
Przygotowanie, wydawanie i dowóz posiłków dla podopiecznych
Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzciance

Informacje wstępne
Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera informacje i wytyczne dla Wykonawców
ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego na: Przygotowanie, wydawanie i dowóz posiłków dla
podopiecznych Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzciance

1.

2.

3.

4.
5.

Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 113. poz. 759 ze zm.), zwanej dalej ustawą PZP oraz akty
wykonawcze wydane na jej podstawie.
Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn.
zm.), jeżeli przepisy ustawy PZP nie stanowią inaczej.
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi się w języku polskim (art. 9 ust. 2 ustawy PZP).
Zamawiający dopuszcza wykorzystanie języka obcego, tj. języka angielskiego, w zakresie określonym w art. 11
ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. Nr 90, poz. 999, z późn. zm.).
Przedmiotem niniejszego postępowania są usługi w rozumieniu art. 2 pkt 10 ustawy przy wartości przedmiotu
zamówienia poniżej kwot wynikających z przepisów wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.
Wyrażenia i skróty używane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oznaczają:

Zamawiający – Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzciance
Wykonawca – podmiot ubiegający się o udzielenie zamówienia,
SIWZ – specyfikacja istotnych warunków zamówienia,
Konsorcjum – Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia.
6.

Oznaczenie postępowania: 01/PZP/2014 Wszelka korespondencja oraz dokumentacja w tej sprawie będzie
powoływać się na powyższe oznaczenie.

Zamawiający
Gmina Trzcianka / Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
64 – 980 Trzcianka, Os. Słowackiego 24
Tel.067 – 2162- 164,
Fax 067 – 2162 -164
E-mail: Mgops-t@o2.pl
Tryb udzielenie zamówienia
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 o wartości poniżej
progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z
2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.).
Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest: ,, Przygotowanie, wydawanie i dowóz gorących posiłków w celu dożywiania podopiecznych z
terenu Gminy Trzcianka w okresie od 02.01.2015 roku do 31.12.2015 roku opisanych w SIWZ
CPV – 55320000-9
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
1.
Zamówienie obejmuje:
1.1.
przygotowanie i wydawanie posiłków dziennie, w ilości około 80 porcji dla podopiecznych MGOPS w Trzciance,
1.2.
przygotowanie i dowóz posiłków dziennie, w ilości około 20 porcji dla podopiecznych z terenu Gminy Trzcianka
(miejscowość: Nowa Wieś)
2.
Każdy z przygotowanych i wydanych/dowiezionych posiłków winien spełniać następujące warunki:
Jednodaniowy obiad (w tym przynajmniej 4 razy w tygodniu składający się z dania mięsnego) na który składać się będzie :
2.1.
Co najmniej: 3 razy w tygodniu:
mięso, kotlet, gulasz (mięso bez sosu), ryba- 100 g,
sos – 80 g
naleśniki 3 sztuki
pyzy 5 sztuki
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pierogi - 200 g.
surówka, lub dodatek ciepły do II dania – 50 g.
kompot 200 g.
ziemniaki, makaron, ryż, kasza – 300 g.
W wypadku mięsa drobiowego dopuszcza się podanie 2 skrzydełek lub ½ udka
2.2.
Maksymalnie: 2 razy w tygodniu
zupa – 500 ml z wkładem mięsnym co najmniej 50 g
pieczywo – 200 g
3.

4.

5.
6.
7.
8.

9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
a.1.
a.2.
a.3.
16.

Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia różnorodności wydawanych/ dowożonych posiłków (różnorodność dań i
smaków), a przed poszczególnymi świętami zobowiązuje się do przygotowania posiłków związanych z tradycją
danego rodzaju świąt.
Wykonawca zobowiązuje się do zachowania wartości kalorycznych wydawanych/ dowożonych posiłków zgodnie z
obowiązującymi w tym zakresie przepisami*. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia jadłospisu obejmującego
okres co najmniej 10 dni z 3 dniowym wyprzedzeniem przed każdym z 10 dniowych okresów.
Wydawane / dowożone posiłki muszą być gorące.
Zamawiający dopuszcza zapewnienie przez Wykonawcę zamiennie suchego prowiantu w wyjątkowych wypadkach
wcześniej uzgodnionych z Zamawiającym.
Wydawanie/ dowóz posiłków następować będzie od poniedziałku do piątku w godzinach uzgodnionych z
Zamawiającym: co najmniej w godzinach: 12.00 – 14.30;
Miejsce wydawania posiłków winno zapewniać możliwość swobodnego spożycia posiłku co najmniej 100 osobom
jednocześnie i być przystosowane do potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych (w szczególności podjazdy dla
osób poruszających się na wózkach inwalidzkich).
Wykonawca nie może odmówić wydania posiłku i możliwości spożycia posiłku osobom mającym niedbały, a często
brudny wygląd.
Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania właściwych przepisów higieniczno – sanitarnych
podczas przygotowania, transportu i wydawania posiłków, w szczególności: miejsce do przygotowania posiłków
posiada wdrożony i funkcjonujący system HCCAP
Wykonawca zobowiązuje się do gromadzenia próbek żywieniowych/ pokarmowych zgodnie z właściwymi przepisami
prawa dotyczącymi żywności i żywienia.*
Określona w niniejszej części SIWZ liczba posiłków jest wielkością szacunkową, która może ulec zmniejszeniu lub
zwiększeniu. Zamawiający dokonywał będzie płatności za faktyczną liczbę wydanych/ dowiezionych posiłków.
W wypadku zaniżania wartości gramatury posiłków lub ich wartości kalorycznych Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 30% wartości przedmiotu zamówienia w danym miesiącu.
Wykonawca zobowiązuje się do gromadzenia próbek żywieniowych/ pokarmowych zgodnie z właściwymi przepisami
prawa dotyczącymi żywności i żywienia.*
Wykonawca realizując przedmiot zamówienia (w obu częściach) winien dysponować odpowiednim potencjałem
technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym w szczególności:
Dysponuje osobami posiadającymi wiedzę, doświadczenie i kwalifikacje do wykonywania usług będących
przedmiotem niniejszego zapytania,
Dysponuje miejscem do przygotowania posiłków z wdrożonym i funkcjonującym system HCCAP.
Dysponuje środkiem transportu posiadającym decyzję Sanepidu o dopuszczeniu środka transportu do przewozu
środków spożywczych.
Wykonawca realizując przedmiot zamówienia (w obu częściach) zobowiązany jest do prowadzenia swojej
działalności (w związku z realizacją zamówienia) zgodnie z właściwymi przepisami prawa dotyczącymi żywności i
żywienia*

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych.
* *Ilekroć w niniejszym zapytaniu ofertowym jest mowa jest o właściwych przepisach prawa dotyczących żywności i żywienia
Zamawiający ma na myśli w szczególności: Ustawę z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia wraz z
aktami wykonawczymi do tej ustawy, Rozporządzenie nr (WE) 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych, a także wszelkie inne akty prawne normujące zasady żywności
i żywienia.
Termin realizacji zamówienia
Zamówienie winno zostać wykonane w terminie: od dnia 2.01.2015 – 31.12.2015 roku
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Warunki udziału w postępowaniu
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek
ich posiadania.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca złoży:
- oświadczenie zgodne z art. 22 Ustawy
2) posiadają wiedzę i doświadczenie. Wykonawca powinien posiadać co najmniej 3 letnie doświadczenie w zakresie objętym
przedmiotem zamówienia.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca złoży:
- oświadczenie zgodne z art. 22 Ustawy
- złoży oświadczenie ( wraz z wykazem wykonanych usług), że w ciągu 3 ostatnich lat świadczył co najmniej 3 usługi
polegające na systematycznym (przez okres jednorazowo nie krótszy niż 3 miesiące) wydawaniu / dostarczaniu posiłków dla
odbiorcy grupowego, przy czym liczba dostarczanych posiłków nie może być mniejsza niż 50 dziennie.
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca złoży:
- oświadczenie zgodne z art. 22 Ustawy
- zaświadczenie z Sanepidu o dopuszczeniu środka transportu do przewozu środków spożywczych w termosach z
zachowaniem właściwej temperatury
- zaświadczenie z Sanepidu o dopuszczeniu stołówki, w której wydawane będą posiłki do przygotowywania i wydawania
posiłków,
- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez
nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
4) dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca złoży:
- oświadczenie zgodne z art. 22 Ustawy
- dokument potwierdzający (opłacona polisa OC), że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności,
- wadium w wysokości: 5.000 zł [ pięć tysięcy złotych]
- informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek,
potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w kwocie co najmniej
30.000 zł (trzydzieści tysięcy), wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy
PZP.
Ocena spełniania w/w. warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone w niniejszym
postępowaniu metodą warunku granicznego – spełnia / nie spełnia.
Wykaz oświadczeń lub dokumentów
jakie ma dostarczyć Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
1. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w niniejszej SIWZ Wykonawcy muszą
przedstawić następujące dokumenty:
a) oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków zawartych w art. 22 przedmiotowej ustawy, tj. że Wykonawca:
- posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania
takich uprawnień,
- posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i
osób zdolnych do wykonania zamówienia,
- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (zał. nr 2 do SIWZ);
b) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie ewidencji działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
c) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca
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nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu — wystawionego nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
d) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia
zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu — wystawionego nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert;
e) opłaconą polisę OC w zakresie prowadzonej działalności, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.
f) potwierdzenie wpłaty/wniesienia wadium.
g) zaświadczenie z Sanepidu o dopuszczeniu środka transportu do przewozu środków spożywczych w termosach z
zachowaniem właściwej temperatury
h) zaświadczenie z Sanepidu o dopuszczeniu stołówki, w której wydawane będą posiłki do przygotowywania i wydawania
posiłków,
i) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez
nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
j) oświadczenie ( wraz z wykazem wykonanych usług), że w ciągu 3 ostatnich lat świadczył co najmniej 3 usługi polegające
na systematycznym (przez okres jednorazowo nie krótszy niż 3 miesiące) wydawaniu / dostarczaniu posiłków dla odbiorcy
grupowego, przy czym liczba dostarczanych posiłków nie może być mniejsza niż 50 dziennie.
k) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek,
potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w kwocie co najmniej
30.000 zł (trzydzieści tysięcy), wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
l) zatwierdzony projekt umowy
2. Dokumenty, o których mowa w niniejszej specyfikacji, należy przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonych za
zgodność z oryginałem przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji Wykonawcy (na każdej ze stron dokumentu).
3. W przypadku konsorcjum dokumenty wymienione w niniejszej specyfikacji przedstawia każdy z członków konsorcjum.
4. W przypadku konsorcjum do oferty musi być załączony dokument ustanawiający pełnomocnika konsorcjum do
reprezentowania go w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i przy zawarciu umowy
w sprawie zamówienia publicznego.
W przypadku nie spełnienia warunków określonych w w niniejszej części SIWZ Wykonawca zostanie wykluczony z
postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 5 Ustawy, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Ustawy.
Informacje o sposobie porozumiewania się z Wykonawcami
1. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami w sprawach procedury przetargowej
jest:
Grażyna Sawczyn – pracownik Zamawiającego
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują pisemnie. Zamawiający
wymaga, aby wszelkie pisma związane z postępowaniem były kierowane na adres:
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
64 – 980 Trzcianka, Os. Słowackiego 24
Tel.067 – 2162- 164,
Fax 067 – 2162 -164
E-mail: mgops-t@o2.pl

3. Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie pytania skierowane na piśmie związane z prowadzonym postępowaniem pod
warunkiem, że zapytanie zostanie złożone w siedzibie Zamawiającego nie później niż na 2 dni przed terminem otwarcia
ofert. Pisemna odpowiedź zostanie przesłana jednocześnie wszystkim uczestnikom postępowania bez wskazywania źródła
zapytania oraz Zamawiający zawiesi odpowiedź na swojej stronie internetowej.

Wymagania dotyczące wadium

Wykonawca jest zobowiązany złożyć wadium przed terminem składania ofert w formie pieniężnej na konto Zamawiającego:
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Bank Pekao SA
53 1240 6609 1111 0010 4650 2224
Kwota wadium musi znajdować się na koncie w terminie poprzedzającym składanie ofert tj.
19.12.2014, godz. 9.00.
Kwota wadium wynosi 5.000 zł (pięć tysięcy złotych).
Kopia dokumentu potwierdzającego złożenie wadium powinna być dołączona do oferty.
Zamawiający dopuszcza wniesienie wadium w innych formach określonych w art. 45 Ustawy PZP.
Sposób przygotowania oferty
Wymagania ogólne
1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2) Oferta musi być złożona w formie pisemnej, zgodnie z wymaganiami opisanymi w niniejszej SIWZ. Wskazane jest, aby
Wykonawca przedłożył 1 egzemplarz oferty.
3) Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny na komputerze, maszynie lub drukowanym pismem
odręcznym.
4) Formularz oferty oraz dokumenty sporządzane przez Wykonawcę powinny być podpisane przez osoby upoważnione do
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. W przypadku gdy ofertę podpisują osoby, których upoważnienie do
reprezentacji nie wynika z dokumentów rejestrowych załączonych do oferty, wymaga się, aby Wykonawca dołączył do oferty
oryginał pełnomocnictwa do podpisania oferty.
5) Wskazane jest, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane i parafowane.
6) Wskazane jest, aby wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki, były parafowane przez osobę
podpisującą ofertę.
7) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
2. Zawartość oferty i sposób jej przedstawienia
Oferta powinna składać się z :
1) formularza ofertowego – sporządzonego zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej SIWZ,
2) oryginału pełnomocnictwa udzielanego osobom podpisującym ofertę, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy w
powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego.
3) zestawu oświadczeń i dokumentów, o których mowa w SIWZ oraz innych dokumentów stanowiących załączniki do
niniejszej SIWZ
3. Opakowanie oferty Wykonawca powinien umieścić ofertę wraz z wymaganymi dokumentami w nieprzejrzystym,
zamkniętym opakowaniu zaadresowanym na adres Zamawiającego i zawierającym oznaczenie:

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
64 – 980 Trzcianka, Os. Słowackiego 24
Oznaczenie sprawy: 1/PZP/2014
Oferta na wykonanie:
Przygotowanie, wydawanie i dowóz posiłków dla podopiecznych Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Trzciance

Nie otwierać przed. 19.12.2014, godz. 9.10

Tajemnica przedsiębiorstwa
Jeżeli Wykonawca zastrzega, że informacje, objęte tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępniane, informacje te należy umieścić w oddzielnej kopercie wewnątrz
opakowania oferty, oznaczonej napisem: “Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa”. Informację o
zastrzeżeniu dokumentów stanowiących
tajemnicę przedsiębiorstwa należy podać również w formularzu oferty.
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Zmiana lub wycofanie oferty
a) Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem że uczyni to przed terminem
składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty powinny
być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest
przekazywana zmieniona oferta, należy opatrzyć napisem “zmiana”.
b) Oświadczenie o wycofaniu oferty powinno być podpisane przez osobę/y uprawnioną/e do składania oświadczeń woli w
imieniu Wykonawcy oraz opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest
przekazywane to powiadomienie, należy opatrzyć
napisem “wycofane”
Miejsce i termin składania ofert
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
64 – 980 Trzcianka, Os. Słowackiego 24,
2. Termin składania ofert upływa w dniu 19.12.2014 godz. do 9.00 (decyduje data faktycznego wpływu do Zamawiającego,
nie np.: data stempla pocztowego)
3. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania po
upływie terminu przewidzianego na wniesienie środków odwoławczych
Miejsce i termin otwarcia ofert
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w dniu 19.12.2014, godz. 9.10
Otwarcie ofert jest jawne. Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy oraz adresy Wykonawców.
Informacje te zostaną przekazane Wykonawcom, którzy byli nieobecni przy otwarciu ofert na ich wniosek.
Termin związania ofertą
Wykonawca zostanie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Kryteria oceny ofert
Cena – 70 %
Najwyższą liczbę punktów - 70 otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę za wykonanie niniejszego zamówienia, a każda
następna według poniższego wzoru:
Cena brutto oferty najniższej
----------------------------------- x 100 pkt x 70 %
Cena brutto oferty ocenianej
W kryterium cena oferta może uzyskać maksymalnie 70 punktów.

Odległość stołówki od Siedziby Zamawiającego – 30 %
Najkrótsza odległość (w metrach)
---------------------------------- x 100 pkt x 30 %
Odległość badanej oferty (w metrach)

W kryterium cena oferta może uzyskać maksymalnie 30 punktów.
Uzasadnienie merytoryczne do kryterium: Z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia, w szczególności ze względu na
specyfikę podopiecznych Zamawiającego celowym jest umieszczenie stołówki możliwie blisko siedziby Zamawiającego.
Doświadczenie poprzednich lat realizacji przedmiotowego zamówienia wskazują, że często konieczna jest szybka
interwencja lub pomoc pracownika Zamawiającego – stołówka umiejscowiona możliwe blisko siedziby Zamawiającego
zapewni możliwość szybkiej reakcji
Uzasadnienie prawne do kryterium: Zastosowanie kryterium odnosi się wprost do przedmiotu zamówienia, co jest zgodne z
art. 91, nie wypełnia też przesłanek opisanych w art. 92.3. Ustawy PZP.
Ponadto Ustawa PZP (po nowelizacji w 2014 roku) w art. 91 zobowiązuje Zamawiających do stosowania innych,
pozacenowych kryteriów oceny ofert.
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W wypadku gdy zajdzie niesłuszne domniemanie Wykonawcy, że kryterium to spełnia przesłanki opisane w art. 91.3. Ustawy
zastosowanie ma art. 5.1. Ustawy PZP
Zamawiający określi odległość stołówki od siedziby Zamawiającego biorąc pod uwagę adres stołówki wskazany przez
Wykonawcę w formularzu oferty. Określenie odległości nastąpi przy pomocy programu do nawigacji GPS. Dla wszystkich
ofert do programu wprowadzone zostaną jednolite kryteria określenia trasy (trasa piesza, najkrótsza).
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Nie dotyczy

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy
Ogólne warunki umowy zostały określone w projekcie umowy.
Środki ochrony prawnej
Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać
uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej
określone w dziale VI ustawy PZP.

Wykaz załączników do SIWZ
1.
2.
3.
4.
5.

Formularz ofertowy.
Oświadczenie z art. 22 ustawy o spełnieniu warunków i o braku podstaw do wykluczenia.
Wykaz kadry
Oświadczenie i wykaz doświadczenia
Projekt umowy.
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Załącznik nr 1
FORMULARZ OFERTOWY
Oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:
Przygotowanie, wydawanie i dowóz posiłków dla podopiecznych Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Trzciance

Dane Wykonawcy:
Nazwa:
Adres siedziby:
NIP:
Regon:
Tel/fax:
e-mail:
www.....
Dane Zamawiającego:
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
64 – 980 Trzcianka
Os. Słowackiego 24,

Oferuję wykonanie przedmiotowego zamówienia za kwotę:
Netto

Brutto

VAT

Cena jednostkowa za 1 (jeden)
posiłek
Miejsce realizacji zamówienia ................

1. Oświadczam, że zapoznałem się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia otrzymaną od Zamawiającego i nie
wnoszę do niej żadnych zastrzeżeń.
2. Oświadczam, że akceptuję warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia przedmiotowego postępowania.
3. Oświadczam, że uzyskałem wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty.
4. Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na
warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.

Do formularza oferty załączam następujące oświadczenia, dokumenty i informacje.
Załączniki:
.................................................
.................................................
Data...
Podpis.....
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Załącznik nr 2
OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW I BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA
Miejscowość i data:
Dane Wykonawcy:

Oświadczenie
(o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych)
Ubiegając się o udzielenie zamówienia na:
Przygotowanie, wydawanie i dowóz posiłków dla podopiecznych Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Trzciance
oświadczam, iż:
1. posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek
posiadania takich uprawnień.
2. posiadam odpowiednią wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonywania zamówienia.
3. dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
4. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia
Ponadto oświadczam, ze oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z udziału w postępowaniu z powodu niespełnienia
warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Data...
Podpis.....
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Załącznik nr 3
Wykaz osób, które wykonywać będą świadczenia w ramach zamówienia
Miejscowość i data:
Dane Wykonawcy:
Dotyczy: Przygotowanie, wydawanie i dowóz posiłków dla podopiecznych Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Trzciance

l.p.

Imię i
nazwisko

Podstawa dysponowania
osobą

Opis kwalifikacji doświadczenia zawodowego związanego z
przedmiotem zamówienia

Data
Podpis

Załącznik nr 4
Oświadczenie dotyczące doświadczenia Wykonawcy
Miejscowość i data:
Dane Wykonawcy:
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
Przygotowanie, wydawanie i dowóz posiłków dla podopiecznych Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Trzciance
Oświadczam, że w ciągu 3 ostatnich lat świadczyłem co najmniej 3 usługi polegające na systematycznym (przez okres
jednorazowo nie krótszy niż 3 miesiące) wydawaniu / dostarczaniu posiłków dla odbiorcy grupowego, przy czym liczba
dostarczanych posiłków nie była mniejsza niż 50 dziennie.
l.p.

Nazwa zamawiającego

Data wykonania usługi

Opis usługi ze wskazaniem liczby posiłków wydawanych dziennie.
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Załącznik nr 4
Projekt umowy
Umowa ....
zawarta w dniu .......
pomiędzy:
Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Trzciance, os. Słowackiego 24, będącym jednostką Gminy Trzcianka,
NIP: 763 164 27 28,
reprezentowanym przez:
Panią Ewę Januszkiewicz – Goroszkin Kierownika Ośrodka
zwanym dalej “Zamawiającym
a
………………………………………...................................................................................... , z siedzibą w Trzciance przy ul.
………..............
nr …… .......
wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez
……………………… ............................................. pod numerem ……. ..... ...., zwanym dalej “Wykonawcą” reprezentowaną
przez:
........................................................................................................................................
Na skutek postępowania o udzielenie zamówienia publicznego została zawarta umowa o następującej treści:
§1
Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania i wydawania posiłków dla podopiecznych Miejsko – Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Trzciance
w okresie od 02.01.2015 r. do 31.12.2015 roku, których szczegółowe wymagania
(zarówno do przedmiotu zamówienia, jak i właściwości Wykonawcy) zostały określone w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia stanowiącej załącznik do niniejszej umowy.
§2
1. Wykonawca realizować będzie zamówienie według warunków określonych w specyfikacji, o której mowa w § 1 niniejszej
Umowy .
§3
1. Jednostkowa wartość posiłku stanowi kwotę za przedmiot zamówienia w wysokości
, ...... .....................PLN (brutto)
(słownie............................................................................................................................ brutto)

2. Wykonawca gwarantuje stałość ceny przez okres trwania umowy.
3. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty należności w terminie do 30 dni licząc od
zgodnie z warunkami niniejszej umowy.

otrzymania faktury wystawionej

4. Fakturowanie odbywać się będzie nie częściej niż raz w miesiącu. Zamawiający oświadcza, że w wyjątkowych sytuacjach
płatność może następować za okres maksymalnie 2 miesięcy na co Wykonawca wyraża zgodę w momencie podpisywania
niniejszej Umowy.
5. Zapłata należności dokonywana będzie przelewem na konto bankowe Wykonawcy podane na fakturze lub czekiem.
6. Zapłata należności następować będzie za faktyczną liczbę wydanych i dowiezionych posiłków (wykazanych w listach
przygotowanych przez Wykonawcę stanowiących załącznik do faktury). Ilości podane w specyfikacji, o której mowa w § 1
niniejszej umowie są wielkościami szacunkowymi i mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu.
§4
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku wystąpienia okoliczności powodujących, że
wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
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2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy wyłącznie w przypadku, gdy Zamawiający zawiadomi, iż wobec
zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.
3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno
zawierać uzasadnienie.
§5
1. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, w przypadku, gdy:
a) wszczęto postępowanie o ogłoszenie upadłości, postępowanie naprawcze lub w przypadku likwidacji spółki Wykonawcy,
b) wykonawca nie wywiązał się z zawartej umowy, w tym w szczególności, gdy opóźnił wykonanie zamówienia , nie
przestrzega wymogów ilościowych i jakościowych zamówionych posiłków.
2. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy winno zostać sporządzone na piśmie pod rygorem nieważności i wskazywać
przyczynę.
3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 30% wartości przedmiotu zamówienia w danym miesiącu
w wypadku gdy zaniży gramatury wydawanych / dowożonych posiłków lub ich kaloryczność.

§6
1. Umowa została zawarta na czas określony od dnia 02 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.
2. Ewentualne zmiany umowy będą sporządzone wyłącznie w formie pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności tych
zmian.
3. Załączniki do umowy stanowią jej integralną część.
§7
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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