Łapy, dnia 10.08.2017 r.
Znak sprawy: O.26.16.2017.ŁR
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego na:
Przygotowanie i dostawę gorących posiłków do szkół: w Płonce Kościelne i Łupiance
Starej na terenie gminy Łapy w roku szkolnym 2017/2018.

Zatwierdził:

……..…………………………………
Kierownik Zamawiającego
Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień
Publicznych.
Tryb
zamówienia:
Przetarg
nieograniczony
przeprowadzony
zgodnie
z postanowieniami art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. dz. U. z 2015 poz. 2164 z późn. zm.)

zatwierdził:
pod względem merytorycznym: ………………..…….…..……..
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SPIS TREŚCI
I
Słowniczek podstawowych pojęć i zwrotów używanych w SIWZ.
II
Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego. Adres poczty elektronicznej lub strony
internetowej zamawiającego.
III
Tryb udzielenia zamówienia.
IV
Opis przedmiotu zamówienia.
V
Informacje dotyczące ofert wariantowych i częściowych, informacja o możliwości
zawarcia umowy ramowej oraz informacja o aukcji elektronicznej. Informacje o
podwykonawcach.
VI
Liczba części zamówienia, na które wykonawca może złożyć ofertę lub maksymalna
liczba części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu wykonawcy,
oraz kryteria lub zasady, które będą miały zastosowanie do ustalenia, które części
zamówienia zostaną udzielone jednemu wykonawcy, w przypadku wyboru jego
oferty w większej niż maksymalna liczbie części.
VII Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a.
VIII Informację o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i
7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich
zamówień.
IX
Termin wykonania zamówienia.
X
Warunki udziału w postępowaniu.
Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5.
XI
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
XII Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, jeżeli zamawiający, w sytuacjach
określonych w art. 10c–10e, przewiduje inny sposób porozumiewania się niż przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej, a także wskazanie osób uprawnionych
do porozumiewania się z wykonawcami.
XIII Wymagania dotyczące wadium.
XIV Termin związania ofertą.
XV Opis sposobu przygotowania ofert.
XVI Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
XVII Opis sposobu obliczania ceny.
XVIII Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert, a jeżeli przypisanie wagi nie
jest możliwe z obiektywnych przyczyn, zamawiający wskazuje kryteria oceny ofert w
kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego.
XIX Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w
celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
XX Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XXI Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy
w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli
zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie
zamówienia publicznego na takich warunkach.
XXII Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku
postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego.
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XXIII Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia
między zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w
walutach obcych.
XXI Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje
V
ich zwrot.
ZAŁĄCZNIKI (stanowią integralną część SIWZ):
Załącznik nr 1- Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa
Pzp),
DOTYCZĄCE
PRZESŁANEK
WYKLUCZENIA
Z POSTĘPOWANIA.
Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa
Pzp),
DOTYCZĄCE
SPEŁNIANIA
WARUNKÓW
UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa wart. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.
UWAGA! Dokument stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ przekazywany jest przez
wykonawcę dla zamawiającego w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o
której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający
zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące: 1) kwoty, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 2) firm oraz adresów wykonawców, którzy
złożyli oferty w terminie; 3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i
warunków płatności zawartych w ofertach).
Załącznik nr 5 - Zobowiązanie do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów
na potrzeby wykonania zamówienia.
Załącznik nr 6 - Doświadczenie zawodowe
Załącznik nr 7 – wzór umowy
Rozdział I.
Słowniczek podstawowych pojęć i zwrotów używanych w SIWZ.
Ilekroć w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego i we wszystkich dokumentach z nią
związanych występują następujące pojęcia lub zwroty należy przez to rozumieć:
Zamawiający:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach ul. Główna 50, 18 – 100 Łapy

Wykonawca:

osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca
osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła
ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego oraz podmioty te
występujące wspólnie.

Ustawa:

ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity:
Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) oraz wszelkie akty wykonawcze wydane na jej
podstawie.

Specyfikacja:

niniejsza SIWZ oraz wszelkie załączniki i inne dokumenty stanowiące jej integralną
część.

Przedmiot
zamówienia:

zakres prac do wykonania wynikający z opisu przedmiotu zamówienia (rozdz. IV
SIWZ) oraz załączników stanowiących integralną część SIWZ.

Oferta:

przygotowany przez wykonawcę zestaw dokumentów zawierający formularz oferty,
oświadczenia
i dokumenty żądane w SIWZ oraz załączniki wraz z ceną za wykonanie przedmiotu
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zamówienia.
Cena:

Najkorzystniejsza
oferta:

należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia
9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. poz. 915);
„Art. 3 ust. 1 pkt 1 Użyte w ustawie określenia oznaczają: cena - wartość wyrażoną w
jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za
towar lub usługę”.
Jednocześnie definicja ta została dookreślona w art. 3 ust. 2 ustawy o informowaniu o
cenach towarów i usług poprzez wyraźne wskazanie, że „W cenie uwzględnia się
podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych
przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług
lub podatkiem akcyzowym. Przez cenę rozumie się również stawkę taryfową.”.
należy przez to rozumieć ofertę:
a) która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów
odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego w szczególności
w przypadku zamówień w zakresie działalności twórczej lub naukowej, których
przedmiotu nie można z góry opisać w sposób jednoznaczny i wyczerpujący lub
która najlepiej spełnia kryteria inne niż cena lub koszt, gdy cena lub koszt jest
stała albo
b) z najniższą ceną lub kosztem, gdy jedynym kryterium oceny jest cena lub koszt;

Podwykonawca:

osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości
prawnej, której Wykonawca powierza wykonanie całości lub części przedmiotu
zamówienia.

Umowa o
podwykonawstwo:

umowa w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi,
dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawarta
między wybranym przez zamawiającego wykonawcą a innym podmiotem
(podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także
między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi
podwykonawcami.

Grupa kapitałowa:

wszyscy przedsiębiorcy, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni
przez jednego przedsiębiorcę, w tym również ten przedsiębiorca (def. w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów).
rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności
gospodarczej, a także:
a) osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną niemającą
osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, organizacyjną lub
świadczącą usługi o charakterze użyteczności publicznej, które nie są działalnością
gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej;
b) osobę fizyczną wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub
prowadzącą działalność w ramach wykonywania takiego zawodu;
c) osobę fizyczną, która posiada kontrolę, w rozumieniu art. 4 uokik, nad co najmniej
jednym przedsiębiorcą, choćby nie prowadziła działalności gospodarczej w rozumieniu
przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli podejmie dalsze działania
podlegające kontroli koncentracji, o której mowa w art. 13;
d) związek przedsiębiorców w rozumieniu art. 4 pkt 2 uokik - na potrzeby przepisów
dotyczących praktyk ograniczających konkurencję oraz praktyk naruszających zdrowe
interesy konsumentów;

Przedsiębiorca:

Tajemnica
przedsiębiorstwa

Art. 24aa ust. 1
ustawy Pzp

(def. zgodna z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.)
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.
Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu, które jest prowadzone w
trybie przetargu nieograniczonego, najpierw zostanie dokonana ocena ofert, a
następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu.

Strona 4 z 40

Rozdział II.
Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego. Adres poczty elektronicznej lub strony
internetowej zamawiającego.
Zamawiającym jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach; reprezentowana przez
Dyrektora MOPS w Łapach
ul. Główna 50, 18-100 Łapy
Tel.: (85) 715–25–50;
e-mail: mgopslapy@pro.onet.pl
Regon: 050259294;
NIP: 966-05-91-331
Godziny pracy: poniedziałek – piątek w godz. od 730 do 1530.
Zamawiający udostępnia SIWZ na stronie internetowej: bip.um.lapy.wrotapodlasia.pl,
mopslapy.pl
Rozdział III.
Tryb udzielenia zamówienia
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego, zgodnie z art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej
ustawą Pzp.
2. Zamówienie publiczne będzie udzielone w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 i
następne Pzp z wyłączeniem przepisów art. 91 ust. 2a oraz Działu VI pn. Środki ochrony
prawnej).
3. Dla prowadzonego postępowania zostanie zastosowana procedura odwrócona na podst.
art. 24aa ustawy Pzp.
Rozdział IV.
1. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest Przygotowanie i dostawę gorących posiłków do szkół: w
Płonce Kościelne i Łupiance Starej na terenie gminy Łapy w roku szkolnym 2017/2018.
Od dn: 04.09.2017 do: 21.06.2018r.
Zespół Szkół w Płonce Kościelnej 77 obiadów dziennie.
Płonka Kościelna 47
18-100 Łapy
Szkoła Podstawowa w Łupiance Starej 16 obiadów dziennie
Łupianka Stara
18-100 Łapy
Gorący posiłek winien składać się z:
I dania (zupa) 500g. gramatura nie mniej niż 500 ml i kaloryczność nie mniej niż 400 kcal,
II dania 500 g. gramatura nie mniej niż 500 gram i kaloryczność nie mniej niż 700 kcal w tym:
ziemniaki, kasza, ryż, makaron - nie więcej niż 200 g, mięso-ryba nie mniej niż 200g,
surówka nie mniej niż 150g -180 g
kompotu gramatura nie mniej niż 250 ml.
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Zamawiający planuje, że:
- dziennie należy dostarczyć 93 obiady,
- w roku szkolnym 2017 - 2018 (od września do czerwca) należy dostarczyć około 17391
obiadów, tj. 93 obiadów x 187 dni.
Do Zespołu Szkół w Płonce Kościelnej należy dostarczyć średnio 77 szt. posiłków dziennie.
Do Szkoły Podstawowej w Łupiance Starej należy dostarczyć średnio 16 szt. posiłków
dziennie.
(W przypadku, gdy łączna dostawa obiadów będzie mniejsza niż planowane 17391 szt. przez
zamawiającego, wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia finansowe z tego tytułu)
Odchylenie od wskazanej ilości posiłków, w trakcie trwania umowy może wahać się na
poziomie +/- 30% ilości sztuk całego zamówienia,
Zastrzega się możliwość zwiększenia lub zmniejszenia ilości dostarczanych obiadów danego
dnia według frekwencji uczniów.
Ewentualne zmiany ilości zamawianych obiadów upoważniony pracownik szkoły zgłaszać
będzie Wykonawcy najpóźniej do godziny 900 danego dnia.
Dostawa obiadów będzie odbywać się począwszy od dnia 04 września 2017 r. do 21 czerwca
2018 r. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem okresu przerw świątecznych, ferii
szkolnych, wakacji i dni ustawowo lub dodatkowo wolnych od nauki. Posiłki należy
dostarczać w określonym harmonogramie do Szkoły w Płonce Kościelnej o godzinie 0920
– pierwsze danie (zupa); o godz. 1130 drugie danie z kompotem, zaś do Szkoły
Podstawowej w Łupiance Starej cały dwudaniowy posiłek o godz.: 1100.
W wyjątkowej sytuacji związanej ze zmianą organizacji dnia pracy szkoły, dostawa
obiadu odbędzie się o innej godzinie – po wcześniejszym uzgodnieniu z Wykonawcą.
2. Wykonawca dostarczał będzie w pierwszy dzień tygodnia, dwu tygodniowy jadłospis z
podaniem składników wagowych (gramatury) potraw, z wyszczególnieniem kaloryczności
posiłków potwierdzonych przez osobę posiadającą stosowne kwalifikacje - do wiadomości
dyrektorów szkół w dwóch egzemplarzach, aby mógł zostać wywieszony do wiadomości.
Wykonawca zobowiązany jest do zachowania, jakości obiadów zgodnie z przedstawionym
jadłospisem. Wszystkie posiłki powinny być przygotowane zgodnie z obowiązującymi
normami i przepisami prawa. Wykonawca będzie przygotowywał posiłki zgodnie z zasadami
określonymi w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.
U. z 2015 r. Nr 594 z późn. zm.) łącznie z przepisami wykonawczymi do tej ustawy.
Bezwzględnie należy przestrzegać norm na składniki pokarmowe i produkty spożywcze
określone przez Instytut Żywienia i Żywności. Posiłki mają być przygotowane zgodnie z
zasadami racjonalnego żywienia dzieci i młodzieży. Wykonawca dostarczy do szkół
wymienionych w rozdziale IV decyzje zatwierdzające dopuszczenie zakładu produkcji
żywności wydane przez właściwy terenowo Inspektorat Sanitarno – Epidemiologiczny.
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3. Obiad musi spełniać następujące warunki ilościowe/rodzajowe:
Zamawiający zastrzega, że posiłki muszą spełniać następujące warunki jakościowe:
-jadłospis powinien być urozmaicony; rodzaj potrawy nie może powtarzać się w tym samym
jadłospisie,
-w tygodniu powinien być dostarczany, co najmniej 4 razy obiad z drugim daniem mięsnym (z
przewagą drobiowego) lub rybnym wraz z surówką i raz na dwa tygodnie danie mączne ( w
tym pierogi, naleśniki).
- potrawy powinny być lekkostrawne, przygotowywane z surowców wysokiej, jakości,
świeżych, naturalnych, mało przetworzonych, z ograniczoną ilością substancji dodatkowych –
konserwujących, zagęszczających, barwiących lub sztucznie aromatyzowanych,
- w jadłospisie powinny przeważać potrawy gotowane, pieczone i duszone, okazjonalnie
smażone,
- do przygotowania posiłku zalecane jest: stosowanie tłuszczów roślinnych (ograniczone
stosowanie tłuszczów zwierzęcych), stosowanie dużej ilości warzyw i owoców, w tym także
nasion roślin strączkowych, różnego rodzaju kasz, umiarkowane stosowanie jaj, cukru i soli,
- zupy powinny być sporządzone na wywarze warzywno - mięsnym.
- ważna jest estetyka potraw i posiłków.
Obiady muszą spełniać normy określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca
2016 r. 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. poz. 1154).
Wykonawca będzie przygotowywał i dostarczał posiłki zachowując wymogi sanitarnoepidemiologiczne w zakresie personelu i warunków produkcji oraz weźmie odpowiedzialność
za ich przestrzeganie.
Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania posiłków o najwyższym standardzie, na
bazie produktów najwyższej, jakości i bezpieczeństwem zgodnie z normami HACCP.
Obowiązkiem Wykonawcy jest przechowywanie próbek pokarmowych ze wszystkich
przygotowanych i dostarczonych posiłków, każdego dnia przez okres 72 godzin z
oznaczeniem daty, godziny, zawartości próbki pokarmowej z podpisem osoby
odpowiedzialnej za pobieranie tych próbek.
Zamawiający zastrzega sobie prawo bieżącej kontroli w zakresie przestrzegania przez
Wykonawcę przepisów dotyczących technologii produkcji i jakości wykonywanych usług.
Transport posiłków powinien odbywać się w termosach zapewniających właściwą ochronę i
temperaturę oraz jakość przewożonych potraw środkami transportu przystosowanymi do
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przewozu żywności. Termosy nie może mieścić więcej jak 50 porcji jednorodnego produktu.
Wykonawca odbierze termosy po wydaniu posiłków przez personel szkoły.
Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć stołówki szkolne w specjalny pojemnik do
gromadzenia odpadów pokonsumpcyjnych oraz zapewnić ich odbiór po zakończonym
obiedzie na własny koszt który należy uwzględnić w kalkulacji oferty.
Dostarczenie posiłków z miejsca produkcji do pomieszczeń dystrybucji w szkole realizowane
będzie przez Wykonawcę na jego koszt.
Stołówki szkolne w szkole w Płonce Kościelnej i Łupiance Starej posiadają własne naczynia
(talerze, sztućce).
Zamawiający przyjmuje na siebie wszelkie sprawy organizacyjne związane z bezpośrednim
wydawaniem posiłków dzieciom korzystającym z usług stołówki szkolnej.
Wydawaniem obiadów, myciem naczyń, sprzątaniem stołówki zajmować się będzie
wykwalifikowany personel szkoły, do której będą dostarczane posiłki.
4. Jadłospis
Wykonawca/ wykonawcy będzie dostarczał do Zamawiającego jadłospis na nadchodzące dwa
tygodnie najpóźniej ostatniego dnia tygodnia poprzedzającego przyszłe dwa tygodnie (tzw.
jadłospis dekadowy). Jadłospis musi zawierać wykaz rodzajowy posiłków ich gramaturę oraz
kaloryczność potwierdzona przez dietetyka.
5. Płatność
Płatność za dostarczone posiłki będzie następowała w cyklach miesięcznych, będzie
następowała przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze tożsamy z numerem
wykazanym w umowie przez Wykonawcę.
6. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Główny przedmiot

55524000-9 – Usługa dostarczania posiłków

Rozdział V.
Informacje dotyczące ofert wariantowych i częściowych. Informacja o możliwości
zawarcia umowy ramowej. Informacja o aukcji elektronicznej. Informacje
o podwykonawcach.
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zawarcia umowy ramowej.
3. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
4. Podwykonawcy:
1) w ramach realizacji zamówienia Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia
podwykonawcom części zamówienia,
2) zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm
podwykonawców,
3) szczegółowe informacje na temat Podwykonawstwa zawierają załącznik nr 7 do SIWZ
- Wzór Umowy paragraf 9 „PODWYKONAWSTWO”.
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Rozdział VI.
Liczba części zamówienia, na które wykonawca może złożyć ofertę lub maksymalna
liczba części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu wykonawcy,
oraz kryteria lub zasady, które będą miały zastosowanie do ustalenia, które części
zamówienia zostaną udzielone jednemu wykonawcy, w przypadku wyboru jego oferty w
większej niż maksymalna liczbie części.
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
Rozdział VII.
Na podstawie w art. 29 ust. 3a, zamawiający określa:
1. Zamawiający wymaga w trakcie realizacji zamówienia, zatrudnienia przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności polegające na
dowozie posiłków przez kierowcę pojazdu przeznaczonego do dostarczania posiłków.
Uwaga: zapis zawarty w pkt 1 nie dotyczy wykonawców będących osobami fizycznymi
prowadzącymi działalność gospodarczą i którzy samodzielnie będą realizować
czynności objęte przedmiotem zamówienia
2. Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia w zakresie kontroli spełniania przez
Wykonawcę wymagań, o których mowa powyżej:
1) Wykonawca w terminie do 10 dni licząc od dnia podpisania umowy będzie
zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających
zatrudnienie osoby wykonującej czynności w zamówieniu, tj. pisemnego
oświadczenia Wykonawcy i/lub pisemne oświadczenie pracownika zatrudnionego
przez Wykonawcę potwierdzające, że jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy
z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art.
2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
pracę przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia,
2) Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia osoby wykonującej
wskazane czynności przez cały okres realizacji wykonywanych przez niego czynności,
w szczególności poprzez wezwanie do okazania dokumentów potwierdzających
bieżące opłacanie składek i należnych podatków z tytułu zatrudnienia w/w osób.
Kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy.
Rozdział VIII.
Informację o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7
lub art. 134 ust. 6 pkt 3, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 u
Pzp.
Rozdział IX.
Termin wykonania zamówienia.
Od 04.09.2017 do 21 czerwca 2018 r.
Rozdział X.
Warunki udziału w postępowaniu.
Podstawy wykluczenia.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu:
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O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać wykonawcy, którzy wykażą brak
podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, o których mowa w art.
24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu.
1a. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający uzna spełnienie ww. warunku, jeżeli wykonawca wykaże, że:
1) Wykonawca posiada zezwolenie na prowadzenie działalności cateringowej wydane w
drodze decyzji właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego wydanego na
podstawie ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia
(Dz.U. z 2015 r. poz. 594 z późn. zm.) zezwalającej na prowadzenie działalności
gastronomicznej w zakresie produkcji od surowca do wyrobu gotowego dań
kulinarnych na potrzeby usług cateringowych przewożonych środkiem transportu.
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: NIE DOTYCZY.
3) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna spełnienie ww. warunku, jeżeli wykonawca wykaże, że:
a) Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, że w okresie ostatnich trzech lat,
a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał albo wykonuje
usługę gastronomiczną na podstawie jednej lub wielu umów trwającą minimum
przez okres 6 miesięcy, polegającą na dostarczaniu posiłków dla co najmniej
100 osób dziennie, z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz
z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych usług, określających, czy
usługi te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały
wykonane zgodnie z umową przy czym dowodami, o których mowa, są referencje
bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.
Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5.
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać wykonawcy, którzy wykażą brak
podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 24
ust. 5 ustawy Pzp w zakresie pkt 1, tj.:
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli
przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art.
332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r.
poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość
ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził
likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. –
Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r.
poz. 615),
3. Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp zamawiający wykluczy wykonawcę, który
nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do
negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw
wykluczenia.
4. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie
zamówienia na podstawie art. 24 ust.12 ustawy Pzp.
2.
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Rozdział XI.
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert
oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 oraz nr 3 do SIWZ. Informacje
zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje
się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych
podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w zał. nr 2 oraz załączniku nr 3 niniejszej
SIWZ oraz Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia
z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o
którym mowa w zał. nr 5 do SIWZ.
UWAGA! Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego
oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni
terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
3. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
a) dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do wykonywania określonej
działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich
posiadania, w szczególności zezwolenia Powiatowej Inspekcji Sanitarnej właściwej
terenowo dla zakładu na prowadzenie działalności gastronomicznej i cateringowej
obejmującej przedmiot zamówienia
b) aktualne zaświadczenie lub protokół niestwierdzający uchybień z kontroli nie
starszy niż 3 miesiące, że zakład produkcji żywności objęty jest nadzorem
Powiatowej Inspekcji Sanitarnej właściwej terenowo dla zakładu
c) wykaz dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich
wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub
usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te
dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich
należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu; - wg załączonego wzoru załącznik nr 6
Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą
wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu,
na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi były wykonane, a w przypadku
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świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub
dokumenty w tym zakresie.
4. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu
zamawiający żąda następującego dokumentu:
1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w
celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1
ustawy Pzp,
2) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje
potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu.
UWAGA! Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie
internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże
zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. wraz ze złożeniem
oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór
oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.
Oświadczenie, o którym mowa w rozdziale XI SIWZ pkt 4 ppkt 2 należy złożyć
w oparciu o zamieszczony na stronie internetowej zamawiającego
(bip.lapy.podlasie.pl, mopslapy.pl. ) wykaz złożonych w danym postępowaniu ofert
zgodnie z zamieszczonym do SIWZ wzorem.
5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w rozdziale XI SIWZ pkt
4 ppkt. 1 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego
likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa w rozdziale XI SIWZ
pkt 4 ppkt 1, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Jeżeli
w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których
mowa w rozdziale XI SIWZ pkt 4 ppkt 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym
odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych
do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone
przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub
miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
DOTYCZY PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ
WYKONAWCA:
6. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów
na zasadach określonych w art. 22 a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz
oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty
dostęp do ich zasobów, zamawiający może żądać dokumentów, które określają w
szczególności:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
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2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy
wykonywaniu zamówienia publicznego,
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi
udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia (wg załączonego wzoru załącznik nr 5 do SIWZ). UWAGA! Pisemne
zobowiązanie podmiotu trzeciego należy złożyć w formie oryginału). Zamawiający
oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez
wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą
wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i
ust. 5.
7. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu
do tych podmiotów dokumentów:
1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w
celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1
ustawy,
DOTYCZY PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO
ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
8. Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia dokumentu wymienionego w rozdziale
XI SIWZ pkt 4 ppkt 1, dotyczącego podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć
wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub
sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp.
9. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
publicznego:
1) oświadczenie o którym mowa w zał. nr 2 i 3 SIWZ składa każdy z wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie ma potwierdzać spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia w zakresie, w
którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia,
2) wykonawcy występujący wspólnie muszą zgodnie z zapisami art. 23 ust. 2 ustawy Pzp
ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarciu
umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Do oferty należy
dołączyć pełnomocnictwo w oryginale albo notarialnie potwierdzonej kopii, które
powinno określać zakres umocowania,
3) przed udzieleniem zamówienia każdy wykonawca zobowiązany jest złożyć oddzielnie
dokumenty określone w rozdziale XI SIWZ pkt 4 ppkt 1, i w rozdziale XI SIWZ pkt 3
aib
10. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o
których mowa w rozdziale XI pkt. 4 ppkt. 1) siwz, w formie elektronicznej pod
określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnymi i bezpłatnych baz danych,
Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę
oświadczenia lub dokumenty.
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11. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których
mowa w rozdziale XI pkt. 4 ppkt. 1) siwz, które znajdują się w posiadaniu
Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez
Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiający w celu potwierdzenia
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych
oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.
12. Zamawiający wymaga także załączenia do oferty innych dokumentów:
1. wypełniony formularz ofertowy - wg załączonego wzoru załącznik nr 1 do SIWZ,
2. pełnomocnictwo w oryginale albo notarialnie potwierdzonej kopii - w przypadku gdy
oferta została podpisana przez pełnomocnika.
3. Pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego, które należy złożyć w formie oryginału (wg
załączonego wzoru załącznik nr 5 do SIWZ).
Rozdział XII.
Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, jeżeli zamawiający, w sytuacjach
określonych w art. 10c–10e, przewiduje inny sposób porozumiewania się niż przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z wykonawcami.
1. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem
zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23
listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830),
osobiście, za pośrednictwem posłańca lub przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i
615).
2. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z
dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie
drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
3. Oferty składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania oświadczeń, dowodów i dokumentów, o których
mowa w SIWZ oraz pełnomocnictw w formie elektronicznej.
5. Adres korespondencyjny:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach, ul. Główna 50, 18-100 Łapy,
e-mail: mgopslapy@pro.onet.pl
6. Osobami uprawnionymi do informacji są:
w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia:
imię i nazwisko: Roszkowski Łukasz
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach
18-100 Łapy, ul. Główna 50
w zakresie dotyczącym zagadnień procedury przetargowej:
imię i nazwisko: Marcin Oleksiewicz ,
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach
18-100 Łapy, ul. Główna 50
7. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia. 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 specyfikacji istotnych warunków zamówienia
wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa
wyznaczonego terminu składania ofert.
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8. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął
po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 7, lub dotyczy udzielonych
wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez
rozpoznania.
9. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o
którym mowa w pkt 7.
10. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym
przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia bez ujawniania źródła zapytania,
a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.
11. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania
ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści
specyfikacji zamawiający udostępnia na stronie internetowej, chyba że specyfikacja nie
podlega udostępnieniu na stronie internetowej. Przepis art. 37 ust. 5 ustawy stosuje się
odpowiednio.
12. Jeżeli zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany
treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie
ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
Rozdział XIII.
Wymagania dotyczące wadium
NIE DOTYCZY
Rozdział XIV.
Termin związania ofertą
1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
Rozdział XV.
Opis sposobu przygotowywania ofert
Wykonawca składa odrębną ofertę na każdą część zamówienia.
1. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Zamawiający nie
dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej i faksu.
2. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
3. Wzór formularza oferty stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.
4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski.
5. W sprawach nieuregulowanych w SIWZ odnośnie oświadczeń i dokumentów
zastosowanie będzie miało Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy
w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126).
6. Oświadczenia i dokumenty, o których mowa w paragrafie 14 i 15 Rozporządzenia
Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może
żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U.
z 2016 r. poz. 1126) są składane:
1) oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu dotyczące wykonawcy i innych
podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach

Strona 15 z 40

określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są
w oryginale,
2) dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których
mowa w ust. 1, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem,
3) poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca,
podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca,
w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą,
4) poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej,
5) zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej
kopii dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczenia,
wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi
wątpliwości co do jej prawdziwości.
7. Ofertę podpisuje osoba lub osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy.
8. Jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, wraz z ofertą składa się pełnomocnictwo.
Upoważnienie (pełnomocnictwo) powinno być złożone w formie oryginału albo
notarialnie poświadczonej kopii.
9. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
10. Ofertę sporządza się w języku polskim, w sposób staranny, czytelny i trwały. Stwierdzone
przez wykonawcę w ofercie błędy w zapisach - przed jej złożeniem - poprawia się przez
skreślenie dotychczasowej treści i wpisanie nowej, z zachowaniem czytelności błędnego
zapisu, oraz podpisanie poprawki i zamieszczenie daty dokonania poprawki.
11. Zaleca się, aby wykonawca zbroszurował ofertę oraz ponumerował jej strony.
12. Z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 Pzp, wszelkie koszty związane z przygotowaniem i
złożeniem oferty ponosi wykonawca.
13. Wykonawca składa ofertę w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu w sposób
zapewniający nieujawnienie treści oferty do chwili jej otwarcia. Zamknięta koperta lub
inne opakowanie musi zawierać oznaczenie:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach, 18 – 100 Łapy , ul. Główna 50
oraz opisane:
Oferta na:
„Przygotowanie i dostawę gorących posiłków do szkół: w Płonce Kościelne i Łupiance
Starej na terenie gminy Łapy w roku szkolnym 2017/2018.”.
Nr sprawy O.26.16.2017.ŁR
Nie otwierać przed: 18.08.2017 r. godz. 1000
14. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod
warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub
wycofaniu oferty przed
upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o
wprowadzeniu zmian lub wycofaniu musi być złożone wg takich samych zasad jak
składana oferta. Koperta powinna zostać dodatkowo oznaczona „Zmiana” lub
„Wycofanie”. Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian
treści oferty po upływie terminu składania ofert.
15. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w
terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których
mowa w art. 86 ust. 4.
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16. Z zawartością wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert nie można
zapoznać się przed upływem terminu, odpowiednio do ich złożenia lub otwarcia.
17. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z
tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.
18. Jeżeli w ofercie wykonawca poda cenę napisaną słownie inną niż cenę napisaną cyfrowo,
podczas otwarcia ofert zostanie podana cena napisana cyfrowo, z zastrzeżeniem art. 87
ust. 2 Pzp.
19. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz
zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.
Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej (dotyczy konsorcjum i spółki
cywilnej)
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia ustanawiają pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego.
3. Oferta powinna być podpisana przez upoważnionego pełnomocnika (lidera).
4. Upoważnienie do pełnienia funkcji pełnomocnika wymaga podpisu prawnie
upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców lub wspólników spółki cywilnej należy załączyć je do oferty. Upoważnienie (pełnomocnictwo) powinno być przedstawione
w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie kopii. W przypadku gdy wykonawcy
dołączą do oferty umowę konsorcjum, a w przypadku spółki cywilnej umowę spółki
cywilnej, z których wynika upoważnienie lidera, nie ma potrzeby składania odrębnego
pełnomocnictwa. Pełnomocnictwem tym jest w takiej sytuacji właśnie umowa konsorcjum
lub umowa spółki cywilnej.
5. Zgodnie z art. 23 ust. 4 ustawy Pzp zamawiający ma prawo domagać się zawarcia umowy,
która będzie regulowała współpracę w ramach konsorcjum, ale dopiero po wyborze oferty,
a przed zawarciem umowy o zamówienie. Na etapie ubiegania się o nie przedsiębiorcy nie
muszą więc zawierać takiej umowy.
6. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia będą dokonywane wyłącznie z podmiotem
występującym jako reprezentant pozostałych - pełnomocnikiem (liderem).
7. Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub
nienależyte wykonanie zobowiązania.
Rozdział XVI.
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Łapach, przy ul. Głównej 50, (wejście
od ulicy Nowej) sekretariat – pok.21 /parter budynku/ w terminie do: 18.08.2017r. do
godziny 0930.
2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Głównej 50,
w Łapach, w pokoju nr 22 /parter budynku/, w dniu 18.08.2017r. o godzinie 1000.
3. Otwarcie ofert jest jawne.
4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
5. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4
ustawy Pzp, tj.: imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, którego
oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania
zamówienia, okresu gwarancji, warunków płatności zawartych w ofercie.
6. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej
informacje dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
Strona 17 z 40

2)
3)

firm oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności
zawartych w ofertach.

Rozdział XVII.
Opis sposobu obliczenia ceny
1. Ilekroć w ustawie Pzp jest mowa o cenie - należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu
art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i
usług (Dz. U. z 2014 r. poz. 915 z późn. zm.).
2. W wyniku nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia
Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie. Od Wykonawcy wymagane jest
szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, a także sprawdzenie warunków
wykonania zamówienia oraz skalkulowania ceny oferty z należytą starannością.
3. Cenę oferty należy podać dla całego zamówienia na cały okres jego realizacji. Dodatkowo
wykazać cenę jednostkową jednego obiadu ze wskazaniem wartości netto, VAT i brutto.
Cenę oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zł/gr).
4. Dla porównania ofert zamawiający przyjmuje cenę brutto określoną w formularzu
ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ).
5. W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną podaną liczbowo (wyrażona zapisem
cyfrowym) a słownie, jako wartość właściwa zostanie przyjęta cena podana słownie.
Rozdział XVIII.
Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z
podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert, a jeżeli przypisanie wagi nie jest
możliwe z obiektywnych przyczyn, zamawiający wskazuje kryteria oceny ofert w
kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego.
1.

Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie się kierował następującym
kryteriami

Lp.
1.
2.

Kryterium
Cena
Doświadczenia zawodowe

Maksymalna
Waga
ilość punktów w
Symbol kryterium
danym
(%)
kryterium
C
60
60 pkt
D
40
40 pkt

Kryterium cena
C - liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium cena, gdzie punkty
wyliczane są wg wzoru:
CMIN - najniższa cena spośród ofert nie podlegających odrzuceniu;
CB - cena oferty badanej;
Kryterium Doświadczenie zawodowe
1) Wymagania minimalne: Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, że w okresie
ostatnich trzech lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie,
wykonał albo wykonuje usługę gastronomiczną na podstawie jednej lub wielu
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umów trwającą minimum przez okres 6 miesięcy, polegającą na dostarczaniu
posiłków dla co najmniej 100 osób dziennie.
2) W kryterium doświadczenie zawodowe Zamawiający będzie przyznawał punkty za
każde dodatkowe 10 osób, którym Wykonawca dostarczał lub dostarcza posiłki ponad
100 osób warunkujących udział w postepowaniu. Jeżeli wykonawca wykaże że
zrealizował dla kolejnych 40 osób zamawiający otrzyma maksymalna liczbę punktów
w tym kryterium.
3) Podstawą oceny ofert w zakresie kryterium doświadczenie zawodowe będzie Wykaz
usług (zał. nr 6) wraz z załączonymi do wykazu dowodami należytego ich wykonania.
Punkty przydzielane będą zgodnie z poniższą tabelą:
Ilość osób
Liczba punktów
100
0 pkt.
110
10 pkt
120
20 pkt.
130
30 pkt
140
40 pkt.
D - liczba punktów przyznanych ofercie na podstawie doświadczenia zawodowego
Zamawiający do oceny kryterium „doświadczenie zawodowe” pobierze dane z oferty
Wykonawcy.
UWAGA:
Jeśli Wykonawca nie zaoferuje żadnego doświadczenia zawodowego, oferta takiego
Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią SIWZ.
2.

3.

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska najwyższą liczbę
punktów w określonych przez zamawiającego kryteriach.
PŁ = C + D
gdzie:
PŁ - łączna liczba punktów.
C - liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium: Cena.
D - liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium: Doświadczenie
Zawodowe

W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym
a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty.
Rozdział XIX.
Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo
miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności
wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby
albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności
wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym
kryterium oceny ofert i łączną punktację,
2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
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2.

3.
4.
5.

6.

7.

3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w
przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku
spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,
4) unieważnieniu postępowania,
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8, informacja, o której mowa w rozdziale
XIX SIWZ pkt 1, ppkt 2), zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody
przedstawione przez wykonawcę, zamawiający uznał za niewystarczające.
Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w rozdziale XIX SIWZ pkt 1, ppkt
1) i ppkt 4) na stronie internetowej.
Zamawiający może nie ujawniać informacji, o których mowa w rozdziale XIX SIWZ pkt
1, ppkt 1), jeżeli ich ujawnienie byłoby sprzeczne z ważnym interesem publicznym.
Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art.
183 ustawy Pzp, nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób - w
przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem
terminów, o których mowa w rozdziale XIX SIWZ pkt 3, jeżeli:
1) w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w przypadku trybu przetargu
nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę,
2) w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 upłynął termin do wniesienia
odwołania na czynności zamawiającego wymienione w art. 180 ust. 2 lub w
następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące
postępowanie odwoławcze.
W celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, wykonawca, którego ofertę
wybrano, jako najkorzystniejszą przed podpisaniem umowy składa:
1) pełnomocnictwo, jeżeli umowę podpisuje pełnomocnik, chyba że wynika to z
pełnomocnictwa załączonego do oferty,

Rozdział XX.
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Nie dotyczy
Rozdział XXI.
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy,
jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie
zamówienia publicznego na takich warunkach
1. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z
punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.
2. Umowa zostanie zawarta z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej
specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie. Złożenie oferty przez wykonawcę jest
równoznaczne z pełną akceptacją wszystkich postanowień umowy.
3. Umowa (wzór), jaka zostanie zawarta z wybranym wykonawcą, stanowi załącznik do
niniejszej specyfikacji tj. załącznik nr 7 do SIWZ.
4. Zgodnie z dyspozycją art. 144 ust. 1 ustawy Pzp zamawiający przewidział możliwość
dokonania zmian postanowień zawartej umowy.
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4.1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia następujących zmian postanowień
zawartej umowy w zakresie wynagrodzenia w przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towarów i usług (VAT),
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
Rozdział XXII.
Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia
1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma
lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w
wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
3. Odwołanie - zgodnie z przepisami rozdziału 2 art. 180-198 ustawy Pzp:
1) odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności
zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania
czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp,
2) odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego,
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe
przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i
prawne uzasadniające wniesienie odwołania,
3) odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej,
podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy
ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego
wymagania dla tego rodzaju podpisu.
4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z treścią odwołania przed
upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią
odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii
nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
5. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie
art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o
cenę,
2) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,
3) określenia warunków udziału w postępowaniu,
4) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
5) odrzucenia oferty odwołującego,
6) opisu przedmiotu zamówienia,
7) wyboru najkorzystniejszej oferty.
6. Odwołanie - wnosi się w terminie zgodnie z przepisami art. 182 pkt 2 ustawy Pzp, tj.:
1. w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w
art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny
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sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone
w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, wnosi się w terminie:
1. 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub
specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość
zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8.
8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w rozdziale XXII SIWZ pkt 6 i 7
wnosi się:
1) w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - w terminie 5 dni od dnia, w którym
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość
o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
a) W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub
postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć
termin składania ofert.
b) W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
c) Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień
ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od
pracy.
d) Szczegółowe informacje na temat środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI
ustawy Pzp.
Rozdział XXIII.
Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między
zamawiającym a wykonawcą
Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
Rozdział XXIV. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający
przewiduje ich zwrot.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
W sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze
zm.) i przepisy wykonawcze do tej ustawy.
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załącznik nr 1 do SIWZ
________________
(pieczątka wykonawcy)
OFERTA
Przygotowanie i dostawę gorących posiłków do szkół: w Płonce Kościelne i Łupiance Starej
na terenie gminy Łapy w roku szkolnym 2017/2018.
W odpowiedzi na Państwa zaproszenie do składania ofert w trybie przetargu
nieograniczonego na świadczenie usług cateringu:
1.

Oferuję/my wykonanie przedmiotowego zamówienia zgodnego z wymaganiami i
warunkami zawartymi w specyfikacji:

za cenę jeden obiad wynosi............… netto zł (słownie: .....................................

netto

złotych),
VAT………% wynosi …………………zł. (słownie: ………………………zł.)
Brutto ......................... zł brutto za 1 obiad, co za przewidywaną ilość

zamawianych

obiadów w okresie obowiązywania umowy (17391 szt.) daje kwotę w wysokości
................................. zł brutto, słownie …………………………………

2.

Dysponujemy następującym doświadczeniem zawodowym:

w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie,
wykonaliśmy/wykonujemy usługę gastronomiczną trwającą minimum przez okres
miesięcy, polegającą na dostarczaniu posiłków dla co najmniej …….. osób dziennie
3)

6

3

W kryterium doświadczenie zawodowe Zamawiający będzie przyznawał punkty za każde
dodatkowe 10 osób, którym Wykonawca dostarczał lub dostarcza posiłki ponad 100 osób
warunkujących udział w postępowaniu. Jeżeli wykonawca wykaże że zrealizował dla
kolejnych 40 osób zamawiający otrzyma maksymalna liczbę punktów w tym kryterium

3.

Oświadczam, że moja/nasza oferta spełnia wszystkie wymagania i warunki ustalone w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

4.

Oświadczam, że akceptuję 21 dniowy termin płatności faktury.

5.

Zobowiązuje się świadczyć usługę objętą przedmiotem zamówienia w ciągu 3 dni
roboczych od podpisania umowy do 21 czerwca 2018r.
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6.

Oświadczam, że uważam się za związanego ofertą, co najmniej 30 dni licząc od daty
upływu terminu składania ofert.

7.

Oświadczam, że zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i
wszelkimi warunkami dodatkowymi oraz zdobyłem konieczne informacje do
przygotowania oferty i nie wnoszę/ wnosimy żadnych uwag.

8.

Oświadczam, że akceptuję/akceptujemy projekt umowy stanowiący załącznik nr 7 do
niniejszej specyfikacji i że w razie wygrania przetargu zobowiązuje się do zawarcia
umowy zgodnej z przedstawionym wzorem.

9.

Ze względu na tajemnicę przedsiębiorstwa zastrzegam sobie dokumenty (zabezpieczone
oddzielnym opakowaniem) wyszczególnione w spisie treści pod pozycjami
...............................................................................................................................................

(Zamawiający uprzejmie przypomina, że w przypadku zastrzeżenia dokumentów należy do
oferty załączyć dowody potwierdzające, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnice
przedsiębiorstwa)
10.

Osobą uprawnioną do udzielania informacji na temat złożonej oferty jest:

Imię i nazwisko..........................................................................................
telefon ...............................................
fax ...............................................................
e - mail: ........................................................
nr konta:…………………………………………………………………………
Korespondencje związaną ze złożoną przeze mnie ofertą przetargową proszę kierować
na adres : …………………………………………………………………………………..
nr telefonu ……………………….nr faksu ……………………………………………..
Oferta składa się z ........... stron kolejno ponumerowanych od nr ........ do nr ............

Data : ............................................…

.........................................................
(podpis wykonawcy)

* niepotrzebne przekreślić
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Wykonawca składa Załącznik Nr 2 do SIWZ wraz z ofertą
(pieczęć wykonawcy)

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
do zamówienia publicznego pn.: Przygotowanie i dostawę gorących posiłków do szkół: w
Płonce Kościelne i Łupiance Starej na terenie gminy Łapy w roku szkolnym 2017/2018.
NAZWA WYKONAWCY:
…..………………………………….…………………………..……………………...………
…………………………………………………………………………………………………
ADRES:
.…………………………………………………………………………………………….…….
…………………………………………………………………………………………………...
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1.

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt
12-22 ustawy Pzp.

2.

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt
1 ustawy Pzp .
……………………………………………
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy

………………… , dn. …………………
Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na
podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia
spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp).
Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8
ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:
…………………………………………………………………………………………..………
……….…...........………………………………………………………………………………
…………………
…………….……. , dnia …………………. r.
…………………………………………
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY
POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, 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 zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
…………….……. dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO
PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych
podwykonawcą/ami:
……………………………………………………………………..….…… (podać pełną
nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie
zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
…………….……. dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
…………….……. , dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)
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* niepotrzebne skreślić
Wykonawca składa Załącznik Nr 3 do SIWZ wraz z ofertą
( pieczęć wykonawcy )

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
do zamówienia publicznego pn.:
Przygotowanie i dostawę gorących posiłków do szkół: w Płonce Kościelne i Łupiance Starej
na terenie gminy Łapy w roku szkolnym 2017/2018.
NAZWA
WYKONAWCY:………………………………….…………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
ADRES:
.…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego
w rozdziale X SIWZ.
…………….……. dnia ………….……. r. …………………………………….
(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH
PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,
określonych przez zamawiającego w rozdziale XI SIWZ pkt 7, polegam na zasobach
następującego/ych podmiotu/ów:
…………………………………………………………………………………………………
..…………………………………………………………………………………………………
w następującym zakresie:
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu)

…………….……. dnia ………….……. r.

…………………………………………
Strona 27 z 40

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

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

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
* niepotrzebne skreślić

Strona 28 z 40

UWAGA! Dokument stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ przekazywany jest przez
wykonawcę dla zamawiającego w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o
której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający
zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące: 1) kwoty, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 2) firm oraz adresów wykonawców, którzy
złożyli oferty w terminie; 3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i
warunków płatności zawartych w ofertach).
Załącznik Nr 4 do SIWZ
(pieczęć wykonawcy)

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE PRZESŁANKI WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA –art. 24 ust.1
pkt 23
do zamówienia publicznego pn.:
Przygotowanie i dostawę gorących posiłków do szkół: w Płonce Kościelne i Łupiance Starej
na terenie gminy Łapy w roku szkolnym 2017/2018.

NAZWAWYKONAWCY:
…..………………………………….………………………………………………..…………
…………………………………………………………………………………………………
……………………
ADRES:
.…………………………………………………………………………………………….…….
……….
…………………………………………………………………………………………………
…………
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 pkt 23
ustawy Pzp o którym mowa w rozdziale XI pkt. 4 ppkt. 2 SIWZ.
…………….……. dnia ………….……. r.

…………………………………
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Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na
podstawie
art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy Pzp. Jednocześnie przedkładam dowody, że powiązania z innym
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia
…………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

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

…………….……. dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)

Miejscowość ………………………… , dn. ………………………
*- niepotrzebne skreślić
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Załącznik Nr 5 do SIWZ
Zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy
do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia
dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
Przygotowanie i dostawę gorących posiłków do szkół: w Płonce Kościelne i Łupiance Starej
na terenie gminy Łapy w roku szkolnym 2017/2018.
Pełna nazwa podmiotu
Numer telefonu i
Lp.
oddającego do dyspozycji
Adres podmiotu
faksu
niezbędne zasoby
1.
Zobowiązuję/emy się do oddania na rzecz:
………………………………………………..…………………………..………………………………
………………………………………………..…………………………..………………………………

(nazwa i adres wykonawcy, któremu inny podmiot oddaje do dyspozycji zasoby)
do dyspozycji niezbędne zasoby, tj.: zdolności technicznej lub zawodowej do wykonywania
zamówienia
pn.: Przygotowanie i dostawę gorących posiłków do szkół: w Płonce Kościelne i Łupiance
Starej na terenie gminy Łapy w roku szkolnym 2017/2018.
1. Zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………
2. Sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia publicznego:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

3. Zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

4. Oświadczam, że zrealizuję dostawę (wykonawca polega na zdolnościach innego podmiotu
w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących uprawnień do prowadzenia
określonej działalności)
…………...........................................................................
podpis i pieczęć osoby (osób) upełnomocnionej (ych)
do złożenia podpisu w imieniu podmiotu oddającego do
dyspozycji niezbędnych zasobów
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załącznik nr 6 do SIWZ

……………………..………..
pieczęć Wykonawcy/Wykonawców

WYKAZ USŁUG - DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
Termin realizacji
Miejsce
wykonania Początek
Lp. Nazwa i adres
(wskazać
usługi i
dzień
Zleceniodawcy
zakres
miesiąc-rok)

Koniec
(wskazać
dzień
miesiąc-rok)

Średnia ilość
posiłków
wydawanych
każdego dnia

Podstawa
dysponowania
doświadczeniem
***

1
2
3
UWAGA:
1. Dla potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca
zobowiązany jest do wykazania, że w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres
działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał albo wykonuje usługę
gastronomiczną na podstawie jednej lub wielu umów trwającą minimum przez okres 6
miesięcy, polegającą na dostarczaniu posiłków dla co najmniej 100 osób dziennie.
2. Dla uzyskania punktów w kryterium doświadczenie zawodowe: Zamawiający
będzie przyznawał punkty za każde dodatkowe 10 osób, którym Wykonawca
dostarczał lub dostarcza posiłki ponad 100 osób warunkujących udział w
postępowaniu. Jeżeli wykonawca wykaże że zrealizował dla kolejnych 40 osób
zamawiający otrzyma maksymalna liczbę punktów w tym kryterium.
3. Podstawą oceny ofert w zakresie kryterium doświadczenie zawodowe będzie w/w
Wykaz usług wraz z załączonymi do wykazu dowodami należytego ich wykonania.
Usługi wskazane w wykazie, dla których nie przedłożono dowodów ich należytego
wykonania, nie będą podlegały ocenie.
.....................

Dnia ................................

.............................................................
(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

*** należy podać dokładne informacje na temat podstawy dysponowania doświadczeniem
w przypadku, gdy Wykonawca wskazuje w wykazie usługi, którymi dysponuje pośrednio (t.j.
przez inne podmioty), zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż dysponuje 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,
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załącznik nr 7 do SIWZ
Wzór UMOWA Nr. MOPS.022..2017
zawarta w dniu .................................. 2017 roku w Łapach
pomiędzy Gminą Łapy
z siedzibą w 18-100 Łapy, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 24, NIP 966-210-68-60
reprezentowaną przez: Małgorzatę Wasilewską – p.o. Dyrektora Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Łapach, 18 – 100 Łapy ul. Główna 50 działającą z upoważnienia
Burmistrza Łap
przy kontrasygnacie Anny Czech - Zastępca Głównej Księgowej
zwaną dalej Zamawiającym
a
........................................................................................................................................
z siedzibą
..........................................................................................................................
reprezentowaną/ym przez:
................................................................................................
zwaną/ym w dalszej części umowy Wykonawcą.
Umowa niniejsza zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania nr
O.26.16.2017.ŁR o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 39 Ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.
§1
1. Zamawiający zleca Wykonawcy, a Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usługi
zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia na „Przygotowanie i dostawę
gorących posiłków do szkół: w Płonce Kościelne i Łupiance Starej na terenie gminy Łapy w
roku szkolnym 2017/2018.” i ofertą oraz do ich wykonywania w zakresie następującego
działania.
§2
1. Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi objętych niniejsza umowa w od dnia
04.09.2017 do 21.06.2018

1.

2.

3.

4.

5.

§3
Przedmiot zamówienia winien odpowiadać wszystkim wymaganiom Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia i obowiązujących przepisów dotyczących
przygotowywania i dostarczania posiłków.
Wykonawca oświadcza, że wyposaży punkty wydawania posiłków w szkołach w Płonce
Kościelnej i Łupiance Starej na swój koszt na czas trwania umowy w specjalne pojemniki
na odpady po konsumpcyjne oraz zapewni ich odbiór po zakończonym obiedzie na
własny koszt.
Zamawiający wymaga w trakcie realizacji zamówienia, zatrudnienia przez Wykonawcę
lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności
polegające na dowozie posiłków przez kierowcę pojazdu przeznaczonego do dostarczania
posiłków.
Zapis zawarty w ust. 3 nie dotyczy wykonawców będących osobami fizycznymi
prowadzącymi działalność gospodarczą i którzy samodzielnie będą realizować czynności
objęte przedmiotem zamówienia
Wykonawca zobowiązuje się zatrudniać na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące
czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu
pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy,
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mianowicie: osoby wykonującej czynności w zakresie dostarczania posiłków – kierowca
pojazdu przeznaczonego do dostarczania posiłków.
6. Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia w zakresie kontroli spełniania
przez Wykonawcę wymagań, o których mowa powyżej:
1) Wykonawca w terminie do 10 dni licząc od dnia podpisania umowy będzie zobowiązany
do przedstawienia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających zatrudnienie osoby
wykonującej czynności w zamówieniu, tj. pisemnego oświadczenia Wykonawcy i/lub
pisemne oświadczenie pracownika zatrudnionego przez Wykonawcę potwierdzające, że
jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26
czerwca 1974r. – Kodeks pracy z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę
ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za pracę przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia,
2) Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia osoby wykonującej
wskazane czynności przez cały okres realizacji wykonywanych przez niego czynności, w
szczególności poprzez wezwanie do okazania dokumentów potwierdzających bieżące
opłacanie składek i należnych podatków z tytułu zatrudnienia w/w osób. Kontrola może
być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy.
7. Obiady muszą spełniać normy określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26
lipca 2016 r. 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. poz. 1154).
8. Wykonawca będzie przygotowywał i dostarczał posiłki zachowując wymogi sanitarnoepidemiologiczne w zakresie personelu i warunków produkcji oraz weźmie
odpowiedzialność za ich przestrzeganie.
9. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania posiłków o najwyższym standardzie, na
bazie produktów najwyższej, jakości i bezpieczeństwem zgodnie z normami HACCP.
10. Obowiązkiem Wykonawcy jest przechowywanie próbek pokarmowych ze wszystkich
przygotowanych i dostarczonych posiłków, każdego dnia przez okres 72 godzin z
oznaczeniem daty, godziny, zawartości próbki pokarmowej z podpisem osoby
odpowiedzialnej za pobieranie tych próbek.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo bieżącej kontroli w zakresie przestrzegania przez
Wykonawcę przepisów dotyczących technologii produkcji i jakości wykonywanych
usług.
12. Transport posiłków powinien odbywać się w termosach zapewniających właściwą
ochronę i temperaturę oraz jakość przewożonych potraw środkami transportu
przystosowanymi do przewozu żywności. Termosy nie może mieścić więcej jak 50 porcji
jednorodnego produktu. Wykonawca odbierze termosy po wydaniu posiłków przez
personel szkoły.
13. Dostarczenie posiłków z miejsca produkcji do pomieszczeń dystrybucji w szkole
realizowane będzie przez Wykonawcę na jego koszt.
§4
1. Zgodnie z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego cena za
jeden obiad wynosi:.............… netto zł (słownie: ..................................... netto złotych),
VAT ................. % wynosi …………………zł. (słownie: zł.) Cena jednostkowa obiadu
brutto: ................ zł. (słownie: ........................... zł.)
2. Wykonawca za wykonanie usług wynikających z umowy otrzyma wynagrodzenie w
cyklach miesięcznych na podstawie faktur, wystawionych zgodnie z ilością dostarczonych
posiłków w oparciu o cenę jednostkową jednego posiłku podaną w ofercie i umowie.
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3. Kwota do zapłaty przez Zamawiającego będzie obliczana z iloczynu dostarczonych
posiłków i ceny jednostkowej brutto podanej w § 4 pkt.1.
4. Wykonawcy w przypadku, gdy łączna ilość zamówionych w okresie świadczenia usług
obiadów będzie mniejsza od planowanej, nie przysługuje żadne roszczenie finansowe w
stosunku do zamawiającego.
5. Jeżeli w trakcie realizacji Przedmiotu umowy ulegnie zmianie stawka podatku VAT
wskutek zmiany przepisów o podatku od towarów i usług, to skutki finansowe wynikające z
powyższego zostaną uwzględnione przez Strony, po uprzednim wprowadzeniu do niniejszej
umowy stosownych zmian w tym zakresie.
§5
1. Płatnikiem faktury jest: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach, 18-100 Łapy, ul.
Główna 50
2. W związku z centralizacją podatku od towarów i usług (dalej zwanym VAT) Wykonawca
będzie wystawiał fakturę dla:
NABYWCA: Gmina Łapy ul. Gen Władysława Sikorskiego 24, 18-100 Łapy
NIP 966 210 68 60
ODBIORCA: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach, 18-100 Łapy, ul. Główna 50,
3. Wykonawca zobowiązany jest do rozliczenia się za wykonaną miesięczną usługę na
podstawie faktury z odroczonym terminem płatności o 21 dni, której miesięczna wartość
wynosić będzie iloczyn ceny ofertowej pomnożonej przez faktyczną ilość zamówionych
posiłków.
4. Zamawiający wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez jego podpisu.
5. Zapłata nastąpi przelewem w terminie do 21 dni od daty otrzymania faktury na konto
Wykonawcy:

§6
1. Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego informowania Zamawiającego o
zagrożeniach dla ciągłości dostaw objętych zamówieniem.
2. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek przeszkód technicznych, zagrożeń władz
sanitarnych uniemożliwiających ciągłość dostaw może zlecić wykonanie umowy osobie
trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.
§7
Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy oprócz przypadków przewidzianych
w Kodeksie Cywilnym i przepisach Prawa Zamówień Publicznych w następujących
przypadkach:
1. stwierdzenia naruszenia § 1 niniejszej umowy,
2. naruszenia norm i przepisów sanitarno-epidemiologicznych,
3. decyzji Terenowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej i innych organów państwowych
uniemożliwiających dostawy, produkcję dań gorących i przewozu posiłków.
§8
1. Strony ustalają odpowiedzialność odszkodowawczą w formie kar umownych z
następujących tytułów i w podanych wysokościach:
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za opóźnienie o każdą godzinę w dostawie obiadów w wysokości 0,2%
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wynagrodzenia miesięcznego brutto określonego w § 4 pkt. 2 Umowy,;
b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w
wysokości 10% wynagrodzenia brutto liczony, jako suma wcześniejszych faktur
miesięcznych określonego w § 4 ust. 2 Umowy.
2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od Umowy z
przyczyn zawinionych przez Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto
liczony, jako suma wcześniejszych faktur miesięcznych określonego w § 4 ust. 2
Umowy,
3) Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów o których mowa w § 3 pkt. 6 1)
w terminie wskazanym przez Zamawiającego, będzie traktowane jako niewypełnienie
obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę oraz będzie
skutkować naliczeniem kary umownej w wysokości 1/30 minimalnego wynagrodzenia
za pracę za każdy dzień opóźnienia, a także zawiadomieniem Państwowej Inspekcji
Pracy o podejrzeniu zastąpienia umowy o pracę z osobami wykonującymi pracę na
warunkach określonych w art. 22 § 1 ustawy Kodeks Pracy, umową cywilnoprawną.
4) W przypadku dwukrotnego nie wywiązania się z obowiązku wskazanego w § 3 pkt 6
1), Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy i naliczyć Wykonawcy dodatkowo
karę umowną za odstąpienie od umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego
brutto.
2. Niezależnie od kar umownych, o których mowa w ust.1, Strony zastrzegają sobie prawo
do dochodzenia odszkodowania pokrywającego pełną wysokość poniesionej szkody na
zasadach ogólnych.
3. Wykonawca wyraża zgodę na potracenie kar umownych należnych Zamawiającemu z
Wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa w § 4 ust. 2 Umowy.
§9
1. Wykonawca będzie realizował/nie będzie realizował przy udziale podwykonawców, pod
warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania.
2. Wykonywanie usługi przy pomocy Podwykonawców może odbywać się za zgodą
Zamawiającego.
3. Wykonawca ma obowiązek załączenia do każdej faktury oświadczenia (zał. nr 1 do
umowy), iż dokonał stosownej zapłaty na rzecz Podwykonawców za wykonane roboty
oraz oświadczeń Podwykonawców (zał. nr 2 do umowy), że otrzymali należne im kwoty
wynagrodzenia i nie zgłaszają roszczeń finansowych do Wykonawcy za usługi wykazane
w protokole odbioru robót. Powyższe oświadczenia Podwykonawców dotyczą
wynagrodzenia wymagalnego w dniu składania oświadczenia przez Podwykonawcę.
4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie przez Zamawiającego z kwoty wynagrodzenia
kwot należnych, a niezapłaconych przez Wykonawcę Podwykonawcom, w przypadku
powierzenia im wykonania części prac objętych niniejszą umową. Zapłata całkowitego
wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy zostanie dokonana po przedłożeniu przez
Wykonawcę stosownych rozliczeń z Podwykonawcami, z uwzględnieniem płatności
dokonanych przez Zamawiającego na rzecz podwykonawców. W takim przypadku
Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego odsetek za opóźnienie w zapłacie
należności.
5. Realizacja usługi w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności
za wykonanie obowiązków wynikających z umowy. Wykonawca odpowiada za działania i
zaniechania Podwykonawcy jak za własne.
6. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie umowy z Podwykonawcami bez
jego zgody, zaś skutki z tego wynikające będą obciążały wyłącznie Wykonawcę.
§ 10
1. Niniejsza umowa może być rozwiązana przez obie strony za jedno miesięcznym okresem
wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca.
Strona 36 z 40

2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o
powyższych okolicznościach.
3. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu
wykonania części umowy.
4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
§ 11
Poza przypadkami, o których mowa w § 10 stronom przysługuje prawo odstąpienia od
umowy
w następujących sytuacjach:
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:
a. zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,
b. zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
c. Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz
nie kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:
a. Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur za wykonaną usługę za dwa
ostatnie okresy rozliczeniowe,
b. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań
umownych wobec Wykonawcy.
§ 12
Niniejsza umowa obowiązuje od 04 września 2017 do 21 czerwca 2018 r.
§ 13
Zmiana wynagrodzenia
1. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy, określona w § 4 ust. 1 może ulec zmianie,
z zastrzeżeniem postanowień ust. 2-5, w przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towarów i usług (VAT),
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te
będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę.
2. W przypadku zmiany przepisów, o których mowa w ustępie poprzedzającym,
skutkujących zmianą wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, każda ze Stron
umowy, w terminie od dnia opublikowania przepisów dokonujących tych zmian do 30
dnia od dnia ich wejścia w życie, może wystąpić do drugiej Strony o dokonanie
odpowiedniej zmiany wysokości wynagrodzenia.
3. Podstawą do dokonania odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia będzie
przedstawiona każdorazowo Zamawiającemu kalkulacja kosztów Wykonawcy,
potwierdzająca wpływ wejścia w życie przepisów dokonujących te zmiany na koszty
wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest
dostarczyć dokumentację potwierdzającą poprawność dokonanej kalkulacji wraz z
dowodami uzasadniającymi zmianę wynagrodzenia.
4. Przed podjęciem decyzji o zwiększeniu wynagrodzenia Zamawiający dokona weryfikacji
zasadności oraz poprawności obliczeń dokonanych przez Wykonawcę w zakresie żądanej
zmiany wynagrodzenia w ramach środków posiadanych w planie finansowym
Zamawiającego, zatwierdzonym na dany rok.
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5. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego braku możliwości zabezpieczenia
środków finansowych na zwiększenie wynagrodzenia, Zamawiający dokona stosownego
skrócenia okresu świadczenia usług bądź zmniejszenia zakresu rzeczowego.
§ 14
Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy strony rozstrzygać
będą polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory rozstrzygane będą przez
właściwy sąd dla siedziby Zamawiającego.
§ 15
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego
oraz przepisy Prawa o Zamówieniach Publicznych, a w sprawach procesowych przepisy
Kodeksu Postępowania Cywilnego.
§ 16
Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach jeden dla Wykonawcy
i dwa dla Zamawiającego.

........................................................
(ZAMAWIAJĄCY)

.........................................................
(WYKONAWCA)
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Załącznik do umowy nr 1
Zamawiający działając na podstawie art. 36b ustawy PZP

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
„Przygotowanie i dostawę gorących posiłków do szkół: w Płonce Kościelne i Łupiance
Starej na terenie gminy Łapy w roku szkolnym 2017/2018”
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY Z DNIA …………..
Ja, niżej podpisany, będąc należycie umocowany do reprezentowania firmy
Nazwa firmy: ..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
niniejszym oświadczam, że:
a) wszelkie roszczenia Podwykonawcy z tytułu umowy nr…………………………..
zawartej w dniu …………………r. z firmą ……….……….., wymagalne na dzień
………………………… złożenia niniejszego oświadczenia , zostały zaspokojone
przez Wykonawcę w pełnej wysokości,
b) do dnia złożenia niniejszego oświadczenia zafakturowano kwotę
……………………………………….zł
słownie:
……………………………………………..……………złotych .../100 brutto i
stanowi ona bieżące rozliczenie w/w umowy podwykonawczej.
c) między Podwykonawcą a Wykonawcą nie istnieje żaden spór, który skutkuje lub
może skutkować powstaniem roszczeń Podwykonawcy wobec Wykonawcy o
zapłatę wynagrodzenia za wykonane usługi

……………………………………………………………
Data, pieczęć i podpis
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Załącznik do umowy nr 2
Zamawiający działając na podstawie art. 36b ustawy PZP

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
„Przygotowanie i dostawę gorących posiłków do szkół: w Płonce Kościelne i Łupiance
Starej na terenie gminy Łapy w roku szkolnym 2017/2018.”
OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY Z DNIA …………..
Ja, niżej podpisany, będąc należycie umocowany do reprezentowania firmy
Nazwa firmy: ..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
niniejszym oświadczam, że:
a) wszelkie roszczenia Podwykonawcy z tytułu umowy nr…………………………..
zawartej w dniu …………………r. z firmą ……….……….., wymagalne na dzień
………………………… złożenia niniejszego oświadczenia , zostały zaspokojone
przez Wykonawcę w pełnej wysokości,
b) do
dnia
złożenia
niniejszego
oświadczenia
zafakturowano
kwotę
……………………………………….zł
słownie:
……………………………………………..……………złotych .../100 brutto i
stanowi ona bieżące rozliczenie w/w umowy podwykonawczej.
c) między Podwykonawcą a Wykonawcą nie istnieje żaden spór, który skutkuje lub
może skutkować powstaniem roszczeń Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zapłatę
wynagrodzenia za wykonane usługi

……………………………………………………………
Data, pieczęć i podpis
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