
                

S P E C Y F I K A C J A
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na  udzielenie  zamówienia  publicznego  „Dożywianie  dzieci  w  szkołach 
podstawowych,   gimnazjach,  oraz  w  szkole  ponadgimnazjalnej  w  gminie 
Zakliczyn w 2013 roku”
I. Nazwa oraz adres zamawiającego: 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakliczynie 

Ul. Spokojna 1

32-840  Zakliczyn 

REGON: 850019553

NIP: 873-27-15-895 

Telefon 14-66 52275 

faks 14-66 52275  wew. 13

e-mail: gops.kierownik@zakliczyn.pl

strona internetowa: www.gopszakliczyn.pl

II Tryb udzielenia zamówienia 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie prze-

targu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo za-

mówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póz. zm.) 

zwanej dalej ustawą Pzp”

III Opis przedmiotu zamówienia 
1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i wydawanie posiłków dla dzieci 

w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Zakliczyn w formach 
i ilościach wskazanych w załączniku nr 4  do SIWZ (szczegółowy opis 
przedmiotu zamówienia)

2. Zamówienie obejmuje przygotowanie i wydanie posiłków albo przygotowanie, 

transport i wydanie posiłków w siedzibach placówek oświatowych dla dzieci z 

terenu gminy Zakliczyn posiłków o kaloryczności minimum 500 kcal i gramatu-

rze ok. 400 g dla dzieci w dziennych ilościach wskazanych w załączniku nr 4.

3. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i dostarczenia posiłków o naj-

wyższym standardzie, na bazie produktów najwyższej jakości i  bezpieczeń-

stwa zgodnie z normami HACCP.
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4. Proponowane menu stanowi jedynie otwarty katalog proponowanych posiłków 

i może zostać poszerzone o dodatkowe pozycje w uzgodnieniu pomiędzy Za-

mawiającym i  Wykonawcą.  Wykonawca może zaoferować odmienne menu, 

lecz o równoważnej  wartości  energetycznej  poszczególnych składników ży-

wieniowych. Wykonawca zapewni urozmaicony jadłospis (posiłki nie powinny 

powtarzać się w ciągu 1 tygodnia). Do złożonej oferty Wykonawca załączy 
proponowany jadłospis, uwzględniający wytyczne Zamawiającego wynikają-

ce z SIWZ.

5. Wszystkie etapy procesu produkcyjnego powinny przebiegać bez zbędnych 

przestojów, celem zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem, zepsuciem i roz-

wojem drobnoustrojów chorobotwórczych.

6. Transport posiłków powinien być prowadzony samochodami dostosowanymi 

do przewożenia środków spożywczych. Środek transportu winien być dopusz-

czony przez SANEPID do przewozu posiłków (żywności).

7. Posiłki będą dostarczane i wydawane przez pięć dni w tygodniu od poniedział-

ku do piątku, wyłącznie w dni w których odbywa się nauka w szkołach czy za-

jęcia w przedszkolu w pomieszczeniach do tego wyznaczonych przez dyrekto-

ra placówki. Jeśli dzieci będą uczęszczać do szkoły w inny dzień np. odpraco-

wywać zajęcia szkolne, dzieci objęte są tą formą pomocy lecz ten fakt szkoły 

zgłaszają z 3 dniowym wyprzedzeniem dowożącemu i wydającemu posiłki.

8. Godzina wydawania posiłków w szkołach jest ustalana przez wykonawcę indy-

widualnie dla każdej placówki bezpośrednio z dyrekcją szkoły.

9. Zamawiający zastrzega, że ilość dostarczanych posiłków może zmieniać się w 

trakcie obowiązywania zamówienia (zwiększenie lub zmniejszenie do 20% wy-

nikających z zamówienia). Każdorazowo na bieżąco dostarczający posiłki bę-

dzie informowany o ilości posiłków, które ma dostarczyć. W dniu wydawania 

posiłku w pomieszczeniu jego wydawania w miejscu widocznym dostarczający 

wywiesza menu na każdy dzień dożywiania.

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo korekty ilości posiłków w zależności od 

bieżących potrzeb, przy czym ogólna ilość posiłków dostarczonych w trakcie 

zamówienia nie może przekroczyć ilości wskazanej w zamówieniu jako mak-

symalna.

11.Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  dokonania  zamówień  uzupełniających 

nie  przekraczających  swą  wielkością  20  %  wartości  zamówienia 

podstawowego,  w  szczególności  jeśli  zajdzie  potrzeba  zwiększenia  liczby 
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wydawanych posiłków w szkołach podstawowych i gimnazjach ze względu na 

większą liczbę dzieci objętych dożywianiem

12.Zamawiający  dopuszcza  składanie  ofert  częściowych  na  realizację 

zamówienia  w  zakresie  określonym  jak  w  załącznikach  do  niniejszej 

specyfikacji.

13.Zamawiający  nie  przewiduje  rozstrzygnięcia  przetargu  w  formie  aukcji 

elektronicznej.

Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku 

Zamówień Publicznych (CPV)  55523100- 3 Usługi w zakresie posiłków szkolnych,

55524000- 9 Usługi dostarczania posiłków do szkół.

IV Termin wykonania zamówienia
1. Od 02 styczeń 2013 r. do 21 grudzień 2013 r. – w dniach nauki szkolnej.

2. Zamawiający  zastrzega  sobie  możliwość  zmiany  (przedłużenia)  terminu 

realizacji  przedmiotu  zamówienia,  jeśli  będzie  to  niezbędne  dla  pełnej 

realizacji celu zamówienia.

V. Opis części zamówienia
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych

VI. Informacja o przewidzianych zamówieniach uzupełniających
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających 

VII. Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych

VIII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 
spełniania tych warunków.

1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

a) Spełniają  warunki  określone  w  art.  22  ust.  1  ustawy  Prawo  zamówień 

publicznych, tj, że:

a. posiada  uprawnienia  do  wykonywania  określonej  działalności  lub 

czynności,  jeżeli  przepisy  prawa  nakładają  obowiązek  posiadania 

takich uprawnień;

b. posiada wiedzę i doświadczenie

c. dysponuje  odpowiednim  potencjałem  technicznym  i  osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia;

d. znajduje  się  w  sytuacji  ekonomicznej  i  finansowej  zapewniającej 

wykonanie zamówienia; 

b) Nie  podlegają  wykluczeniu  na  podst.  art.  24  ustawy  Prawo  zamówień 

publicznych; 
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2.1  Wykonawca  może  polegać  na  wiedzy,  doświadczeniu,  potencjale 

technicznym  i  osobach  zdolnych  do  wykonania  zamówienia  lub  zdolnościach 

finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących 

go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić 

Zamawiającemu,  że  będzie  dysponował  zasobami  niezbędnymi  do  realizacji 

zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie 

tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji  niezbędnych zasobów na okres 

korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

2.2  W  wypadku  nie  wywiązywania  się  innych  podmiotów  z  obowiązków 

wynikających  z  udostępnienia  wykonawcy  wiedzy,  doświadczenia,  potencjału 

technicznego,  osób  zdolnych  do  wykonania  zamówienia  lub  zdolności 

finansowych  –  na  wykonawcy  ciąży  obowiązek  zapewnienia  niezbędnych 

zasobów do prawidłowego terminowego wykonania przedmiotu zamówienia. 

3.  Ocena  spełniania  warunków  wymaganych  od  Wykonawców  prowadzona 

będzie  na  podstawie  analizy  dokumentów  i  oświadczeń  złożonych  przez 

Wykonawców. 

4. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału 

w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń, zgodnie z 

formułą spełnia - nie spełnia. Z treści załączonych do oferty dokumentów musi 

wynikać jednoznacznie, że w/w warunki Wykonawca spełnił. 

IX.  WYKAZ  OŚWIADCZEŃ  I  DOKUMENTÓW,  JAKIE  MAJĄ  DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU 
W POSTĘPOWANIU
1.  W celu  potwierdzenia  spełnienia  warunków udziału  w  postępowaniu  do  oferty 

należy dołączyć: 

1.1 oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu okre-

ślonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (Wzór załącznik nr 2) 
W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o 

udzielenie  zamówienia  publicznego,  oświadczenie  o  spełnieniu  warunków,  o 

których  mowa  w  art.22  ust1  składa  przynajmniej  jeden  z  wykonawców  lub 

wspólne oświadczenie, że łącznie spełniają te warunki.

2.  W  celu  potwierdzenia,  że  wykonawca  posiada  uprawnienia  do  wykonywania 

określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 

24  ustawy  Pzp  Wykonawca  powinien  złożyć  następujące  dokumenty  w  formie 

oryginału  lub  kserokopii  poświadczonych  za  zgodność  z  oryginałem  przez 

Wykonawcę lub osobę upoważnioną z zachowaniem sposobu reprezentacji:
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2.1 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (Wzór załącznik nr 3)
W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o 

udzielenie zamówienia publicznego oświadczenie potwierdzające, że wykonawca 

nie podlega wykluczeniu składa każdy z wykonawców oddzielnie.
2.2  Aktualny  odpis  z  właściwego  rejestru,  jeżeli  odrębne  przepisy  wymagają 

wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o 

art.  24  ust.  1  pkt  2  ustawy  wystawiony  nie  wcześniej  niż  6  miesięcy  przed 

upływem terminu składania ofert., a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia 

w zakresie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp 

3. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy pzp mają miejsce 

zamieszkania  poza  terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej,  wykonawca  składa  w 

odniesieniu  do  nich  zaświadczenie  właściwego  organu  sądowego  albo 

administracyjnego  miejsca  zamieszkania  dotyczące  niekaralności  tych  osób  w 

zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 5-8 ustawy pzp, wystawione nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w 

miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je 

dokumentem  zawierającym  oświadczenie  złożone  przed  notariuszem,  właściwym 

organem sądowym, administracyjnym

4.  Jeżeli  wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  poza  terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie IX pkt. 2 

SIWZ:

1).  ppkt  2.2-2.4  -  składa dokument  lub  dokumenty  wystawione  w  kraju,  w 

którym ma   siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, 

że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie 

społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwol-

nienie,  odroczenie  lub  rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności  lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

2). Dokumenty, o których mowa pkt. 1 lit. a i c, powinny być wystawione nie 

wcześniej  niż  6  miesięcy  przed  upływem  terminu  składania  wniosków  o 

dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  albo 

składania  ofert.  Dokument,  o  którym  mowa  w  pkt.  1  lit.  b,  powinien  być 

wystawiony  nie  wcześniej  niż  3  miesiące  przed  upływem  terminu  składania 
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wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

albo składania ofert.

3). Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa 

w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed 

notariuszem,  właściwym  organem  sądowym,  administracyjnym  albo  organem 

samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania 

osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania

X. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni 

spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające 

spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w pkt. IX SIWZ. Ponadto 

tacy Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym 

postępowaniu  albo  reprezentowania  ich  w postępowaniu  i  zawarcia  umowy w 

sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był  jeden z 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

2. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. 

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zo-

stanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację za-

mówienia, są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu stosowną umowę zawie-

rającą w swojej treści następujące postanowienia:

a)  Wykonawcy realizujący wspólnie Umowę wyznaczą spośród siebie  podmiot 

(Lidera)  upoważniony  do  zaciągania  zobowiązań  w  imieniu  wszystkich 

Wykonawców realizujących wspólnie Umowę. Lider upoważniony będzie także do 

wystawiania faktur, przyjmowania płatności od Zamawiającego i do przyjmowania 

poleceń na rzecz i  w imieniu  wszystkich  Wykonawców realizujących  wspólnie 

Umowę.

b)  wykonawcy  realizujący  wspólnie  umowę  powinni  zadeklarować  solidarną 

odpowiedzialność za wykonanie umowy 

c) umowa musi zostać zawarta na czas nie krótszy niż czas trwania umowy w 

sprawie niniejszego zamówienia publicznego.

XI. Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

XII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW
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1.  Osobami  upoważnionymi  ze  strony  zamawiającego  do  kontaktowania  się  z 

Wykonawcami są:

Sprawy merytoryczne Zuzanna Filipska - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w 

godzinach od 8.00 do 15.00

2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 

oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie lub faxem w języku 

polskim.

3.  Jeżeli  zamawiający  lub  wykonawca  przekazują  oświadczenia,  wnioski, 

zawiadomienia  oraz  informacje  faxem,  każda  ze  stron  na  żądanie  drugiej  jest 

zobowiązana do niezwłocznego potwierdzenia faktu jego otrzymania.

4.  W  przypadku  braku  potwierdzenia  otrzymania  wiadomości  przez  wykonawcę, 

zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez zamawiającego na nr faksu podany 

przez  wykonawcę  zostało  doręczone  w  sposób  umożliwiający  zapoznanie  się 

wykonawcy z treścią pisma. 

6. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres 

:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakliczynie ,

Ul. Spokojna 1; 

32- 840 Zakliczyn 

Numer telefonu: 14 66 52 275

Korespondencję w formie faksu należy kierować na nr faksu 14 66-52-275 w.13

Specyfikację istotnych warunków zamówienia zamieszczono na stronie www Zama-

wiającego pod adresem: www.gopszakliczyn.pl w zakładce ogłoszenia Przetargi.

XIII. Opis sposobu udzielania wyjaśnień treści SIWZ
1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z pisemną prośbą – wnioskiem 

wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli odpowiedzi niezwłocznie, nie później 

jednak  niż  2  dni  przed  upływem  terminu  składania  ofert.  O  treści  odpowiedzi 

zawiadomieni zostaną wszyscy wykonawcy, którym przekazano SIWZ oraz umieści 

informację  w  formie  elektronicznej  na  stronie  www.gopszakliczyn.pl w  części 

dotyczącej  danego  przetargu,  pod  warunkiem,  że  wniosek  o  wyjaśnienie  treści 

specyfikacji  wpłynął  do  zamawiającego  nie  później  niż  do  końca  dnia,  w  którym 

upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

2. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych 

odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze 

oświadczenia zamawiającego.
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3. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich wykonawców w celu 

wyjaśnienia treści SIWZ

4. Jeżeli  w wyniku  zmiany treści  SIWZ nie  prowadzącej  do zmiany ogłoszenia o 

zamówieniu  jest  niezbędny dodatkowy czas  na  wprowadzenie  zmian  w ofertach, 

zamawiający  przedłuży  termin  składania  ofert  i  poinformuje  o  tym  wykonawców, 

którym  przekazano  SIWZ  oraz  umieści  taką  informację  na  własnej  stronie 

internetowej.

XIV. Termin związania ofertą
1. Składający ofertę pozostaje nią związany przez 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. 

XV. Opis sposobu przygotowania ofert.
1. Oferta powinna być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej.

2. Oferta wraz załącznikami powinna być sporządzona w języku polskim.

3. Oferta wraz z załącznikami powinna być czytelna.

4. Oferta wraz załącznikami powinna być podpisana przez osobę/y upoważnioną do 

reprezentowania wykonawcy.

5.  Zamawiający  zaleca,  aby  oferta  została  podpisana  zgodnie  z  zasadami 

reprezentacji  wskazanymi  we  właściwym  rejestrze,  a  jeżeli  osoba  (osoby) 

podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi 

w  swej  treści  jednoznacznie  wskazywać  uprawnienie  do  podpisania  oferty. 

Pełnomocnictwo  to  powinno  zostać  dołączone  do  oferty  i  musi  być  złożone  w 

oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

6. Dokumenty składające się na ofertę mogą być złożone w oryginale lub kserokopii 

potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

7. Zaleca się by każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana 

lub parafowana przez  wykonawcę.  Każda poprawka  w treści  oferty,  powinny być 

parafowane przez Wykonawcę.

8.  Zaleca  się,  aby  strony  oferty  były  trwale  ze  sobą  połączone  i  kolejno 

ponumerowane. W treści oferty powinna być umieszczona informacja o ilości stron.

9.  Wykonawca  ponosi  wszelkie  koszty  związane  z  przygotowaniem  i  złożeniem 

oferty.
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10.  Złożenie  więcej  niż  jednej  oferty  lub  złożenie  oferty  zawierającej  propozycje 

alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez wykonawcę.

XVI. Na ofertę kompletną składają się następujące dokumenty i załączniki:
1. Formularz oferty (Zał. Nr 1 A)
2. Formularz cenowy (Zał. Nr 1 B)
2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i o nie 

podleganiu wykluczeniu z postępowania  (Zał. Nr 2A)
4. Wzór umowy parafowany na każdej stronie i podpisany (Zał. Nr 3).
5. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 

pkt 2 ustawy.

6. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik.

XVII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
1.1  Oferty  należy  składać  do  dnia  10.12.2012r.  do  godz  9:00  w  siedzibie 
zamawiającego:

Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Zakliczynie,  ul.  Spokojna  1,  32-840 

Zakliczyn, pokój nr 1.

1.2  Ofertę  należy  umieścić  w  zamkniętym  opakowaniu,  uniemożliwiającym 

odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być 

oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakliczynie, ul. Spokojna 1 , 32-840 Zakliczyn oraz 

opisane wg poniższego wzoru:

nazwa (firma) Wykonawcy
adres Wykonawcy

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Zakliczynie
 ul. Spokojna 1
32-840 Zakliczyn

„Dożywianie dzieci w szkołach podstawowych,  gimnazjach, w szkole 
ponadgimnazjalnej w gminie Zakliczyn w 2013 roku”

Nie otwierać przed dniem 10.12.2012r., godz. 9:10

1.3  Oferta  doręczona  do  Zamawiającego  po  terminie  składania  ofert  zostanie 

niezwłocznie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.

1.4 Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do 

złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o 
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wprowadzeniu  zmian  przed  terminem  składania  ofert.  Powiadomienie  o 

wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana 

oferta  tj.  w  kopercie  odpowiednio  oznakowanej  z  dopiskiem  „ZMIANA”.  Koperty 

oznaczone  „ZMIANA”  zostaną  otwarte  przy  otwieraniu  oferty  Wykonawcy,  który 

wprowadził  zmiany i  po stwierdzeniu poprawności  procedury dokonywania zmian, 

zostaną dołączone do oferty.

1.5  Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert  wycofać  się  z 

postępowania  poprzez  złożenie  pisemnego  powiadomienia,  według  tych  samych 

zasad  jak  składanie  ofert  tj.  w  kopercie  odpowiednio  oznakowanej  z  dopiskiem 

„WYCOFANIE”.  Koperty  oznakowane  w  ten  sposób  będą  otwierane  w  pierwszej 

kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności 

z  danymi  zamieszczonymi  na  kopercie  wycofywanej  oferty.  Koperty  z  ofertami 

wycofanymi nie będą otwierane. 

2.1  Otwarcie  ofert  nastąpi  w  dniu  10.12.2012r.  o  godz.  9:10  w  siedzibie 
zamawiającego:

Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Zakliczynie,  ul.  Spokojna  1  ,  32-840 

Zakliczyn, pokój nr 2.

2.2  Bezpośrednio przed otwarciem ofert  zamawiający poda kwotę,  jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

2.3  Podczas  otwarcia  ofert  zamawiający  poda  nazwy  (firmy)  oraz  adresy 

wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, 

okresu gwarancji (rękojmi).  

2.4 Otwarcie ofert jest jawne, wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. 

W przypadku nieobecności wykonawcy przy otwieraniu ofert, zamawiający prześle 

Wykonawcy informację z otwarcia ofert na pisemny wniosek wykonawcy.

XVIII.  OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY;
1. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić Formularz ofertowy, w którym poda warto-

ści jednostkowe bez podatku VAT za poszczególne elementy zamówienia, zasto-

sowaną stawkę podatku VAT oraz cenę za całość  elementu zamówienia z VAT 

(ilość x wartość jednostkowa bez VAT + podatek VAT).

2. Podane w ofercie ceny muszą uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiające-

go określone w niniejszej specyfikacji, obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie 

Wykonawca z tytułu należytego oraz zgodnego z umową i obowiązującymi prze-

pisami wykonania przedmiotu zamówienia.

3. Ceny w ofercie należy określać  z dokładnością  do dwóch miejsc po przecinku, 

stosując zasadę opisaną w § 5 ust. 6 rozporządzenia Ministra Finansów dnia 28 
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listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom (…), (Dz. U. Nr 

212, poz. 1337).

4. W przypadku wykonawców, którzy posiadają siedzibę, stałe miejsce prowadzenia 

działalności lub stałe miejsce zamieszkiwania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, jeśli to zamawiający będzie zobowiązany do rozliczenia podatku od to-

warów i usług, zamawiający – wyłącznie dla celów porównania ofert – doliczy do 

podanej ceny podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi polskimi przepisami po-

datkowymi. Podczas otwarcia ofert zamawiający odczyta cenę wskazaną w For-

mularzu Oferty.

5. Rozliczenia między wykonawcą  a zamawiającym prowadzone będą  w polskich 

złotych (PLN).

XIX.  OPIS  KRYTERIÓW,  KTÓRYMI  ZAMAWIAJĄCY  BĘDZIE  SIĘ  KIEROWAŁ 
PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW 
ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT; 
1. Oceny ofert  i  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  dokona komisja  przetargowa na 

podstawie analizy dokumentów złożonych w ofertach.

2. Ocena będzie dokonywana dwuetapowo, najpierw pod względem spełnienia wa-

runków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia, następnie pod 

względem ceny oferty.

3. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert.

4. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku 

do przedmiotu zamówienia, zwraca się do wykonawcy o udzielenie w określonym 

terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość 

ceny. 

5. Zamawiający,  oceniając wyjaśnienia,  bierze pod uwagę obiektywne czynniki,  w 

szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania 

techniczne,  wyjątkowo  sprzyjające  warunki  wykonywania  zamówienia  dostępne 

dla wykonawcy, oryginalność projektu wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej 

udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. 

6. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli do-

konana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta 

zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

7. Oferty będą  sprawdzone czy nie zawierają  oczywistych  omyłek pisarskich oraz 

omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny. W przypadku ich wystąpienia zamawiają-

cy poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w 
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obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, któ-

rzy złożyli oferty.

8. Członkowie Komisji Przetargowej ocenią poszczególne oferty kierując się kryte-

rium :

Najniższa cena - 100 %
9. Oferta najtańsza spośród ofert nie odrzuconych otrzyma 100 punktów. Pozostałe 

proporcjonalnie mniej, według formuły:

punktacja badanej oferty = cena najniższa / cena badanej oferty x 100

10. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta została oceniona 

jako najkorzystniejsza (najtańsza) w oparciu o podane kryterium.

11. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać  wyboru oferty najko-

rzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, we-

zwie on wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym przez nie-

go terminie ofert dodatkowych.

12. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych 

niż zaoferowane w złożonych ofertach.

13. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

a. jest niezgodna z ustawą;

b.  jej treść  nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamó-

wienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy;

c. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepi-

sów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

d. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 

e. została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępo-

waniu o udzielenie zamówienia;

f. zawiera błędy w obliczeniu ceny;

g. wykonawca  w terminie  3  dni  od  dnia  doręczenia  zawiadomienia  nie 

zgodził się na poprawienie omyki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 

ustawy;

h. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

XX. Udzielenie zamówienia
1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 

wymaganiom  określonym  w  ustawie  Pzp  oraz  w  niniejszej  specyfikacji  i  została 

oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i 

SIWZ kryteria wyboru.
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2. O  odrzuceniu  ofert(-y)  oraz  wyborze  najkorzystniejszej  oferty,  zamawiający 

zawiadomi  niezwłocznie  wykonawców,  którzy  złożyli  oferty  w  niniejszym 

postępowaniu, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

3. Niezwłocznie  po  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  zamawiający  zamieści 

informacje,  określone  w  art.  92  ust  1  pkt.  1  Pzp  (zawiadomienie  o  wyborze 

najkorzystniejszej oferty) na własnej stronie internetowej oraz w siedzibie na „Tablicy 

ogłoszeń”

4. Zamawiający zawrze umowę w terminie określonym w art. 94 ust 1 pkt 2 Pzp. 

XXI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści 
umowy
Postanowienia umowy zawarto w: projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 4.

XXII.  Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w 
toku postępowania o udzielenie zamówienia.
1. W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte  dziale VI 

Prawa  zamówień  publicznych  -  „Środki  ochrony  prawnej”  określające  zasady 

wnoszenia odwołań i skarg do sądu na wyroki Krajowej Izby Odwoławczej.

2. 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.

3. Odwołanie  powinno  wskazywać  czynność  lub  zaniechanie  czynności 

zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy,  zawierać 

zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności 

faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie  wnosi  się  do  Prezesa  Izby  w  formie  pisemnej  albo  elektronicznej 

opatrzonej  bezpiecznym  podpisem elektronicznym  weryfikowanym  za  pomocą 

ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do 

wniesienia odwołania w taki  sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią 

przed upływem tego terminu.

6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności 

zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane 

w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo w 

terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
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7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia 

publikacji  ogłoszenia  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej  lub 

zamieszczenia  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  na  stronie 

internetowej.

8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 6 i 7 wnosi się w terminie 

10 dni  od dnia,  w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej  staranności 

można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego 

wniesienia.

9. W  przypadku  wniesienia  odwołania  po  upływie  terminu  składania  ofert  bieg 

terminu  związania  ofertą  ulega  zawieszeniu  do  czasu  ogłoszenia  przez  Izbę 

orzeczenia.

10. Na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej przysługuje skarga do sądu.

XXIII. Załączniki
Załączniki stanowiące integralną cześć specyfikacji:

1. Formularz oferty – załącznik nr 1A

2. Formularz cenowy – załącznik nr 1B

3. Oświadczenie Zamawiającego – załącznik nr 2A

4. Oświadczenie Pełnomocnika Zamawiającego – załącznik nr 2B

5. Projekt umowy – załącznik nr 3

6. Formularz jadłospisu – ciepłe posiłki

7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 4

Sporządził:

 

     Zakliczyn 26.11.2012 r. Zamawiający 

14



                

                                                               Załącznik nr 1A

……………………………………….

(Pieczęć wykonawcy)

……………………………………….

(Data)

Nazwa Zadania:  „Dożywianie dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach 
oraz w szkole  ponadgimnazjalnej w gminie Zakliczyn  w  2013 roku”

FORMULARZ OFERTY

1. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na „Dożywianie dzieci w 
szkołach podstawowych,  gimnazjach oraz w szkole ponadgimnazjalnej  w 
gminie Zakliczyn  w  2013 roku”, oferuję/my wykonanie zamówienia, zgodnie z 

wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

Cena ofertowa netto: ………………………………………………… zł. 

(słownie:.........................................................................................................................

……………………………………………………zł)

Stawka pod. VAT  …….., wartość pod. VAT ..........................................zł

Cena ofertowa brutto .................................................................................zł

(słownie:.........................................................................................................................

....….. zł)

2. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: - zgodnie ze specyfikacją w okresie 

nauki szkolnej od 02 styczeń 2013 r. do 21 grudzień   2013 r.

II.

3. Części zamówienia, jakie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom (o ile 

dotyczy):

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

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

1) Oświadczam,  że  zapoznałem  się  z  warunkami  zawartymi  w  specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia i przyjmuję je bez zastrzeżeń,

2) Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami umowy zawartymi w projekcie 

umowy, nie wnoszę do nich zastrzeżeń i w przypadku wybrania mojej oferty 
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zobowiązuję się do jej wykonania zgodnie z zapisami zawartymi w projekcie 

umowy,

3) Oświadczam,  że  jestem  związany  złożoną  ofertą  przez  30  dni  od  upływu 

terminu składania ofert.

4) Oferta zawiera ………zapisanych i ponumerowanych stron.

Zarejestrowana nazwa (firma) Wykonawcy

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

Zarejestrowany adres (siedziba) Wykonawcy 
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

telefon……………………………………………………………
fax………………………………………………………………

NIP……………………………………………………………
REGON………………………………………………………………

e-mail…………………………………@…………………………………

Nr rachunku bankowego………………………………………………..……………………

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej

Nazwisko, imię ........................................................................

Stanowisko ....................................................................................................................
……………………...........................................................................................................

Telefon..................................
…………………….................Fax.........................................................

Zakres*:
- do reprezentowania w postępowaniu
- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy

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

(data i podpis osób/osoby upoważnionej od 

reprezentowania Wykonawcy lub 

Pełnomocnika Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia)
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Załącznik nr.1B

Znak sprawy  :   
Nazwa Zadania: „Dożywianie dzieci w szkołach podstawowych , gimnazjach oraz w szkole ponadgimnazjalnej w gminie Zakliczyn w 2013 

roku”  

FORMULARZ CENOWY
Data: ...............................................................

Nazwa wykonawcy: .…………….......................................................................................... 

Siedziba wykonawcy  ..........................................................................................................

Przedstawia zestawienie cenowe dla oferowanego przedmiotu zamówienia dla poszczególnych szkół:

Lp.
Nazwa przedmiotu

zamówienia

Ilość

[szt ]

Cena 

jednostkowa 

netto

Cena całkowita 

netto dla każdej 

pozycji

(Poz. 3 x 4)

Stawka 

podatku 

VAT

[w %]

Wartość podatku 

VAT (poz. 5 x 6)

Wartość 
ogółem brutto

(poz. 5 + 7)

1 2 3 4 5 6 7 8
Szkoła Podstawowa w Wróblowicach 

1

Przygotowanie i wydawanie 

ciepłych posiłków w szkole 

Podstawowej w Wróblowicach 

1700

Szkoła Podstawowa w Stróżach

2.

Przygotowanie i wydawanie 

ciepłych posiłków w szkole 

Podstawowej w Stróżach 
    5 950



Szkoła Podstawowa w Gwoźdźcu

3

 Przygotowanie i wydawanie 

ciepłych posiłków w szkole 

Podstawowej w Gwoźdżcu

    4 760

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zakliczynie

3

Przygotowanie i wydawanie 

ciepłych posiłków w Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Zakliczynie 

    16 
150

UWAGA:
Wyliczoną wartość zamówienia z poz. OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.
W przypadku zwolnienia z VAT podać podstawę prawną i wyjaśnienia:
..................................................................................................................................................................................................................................

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

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

data i podpis osób/osoby upoważnionej od reprezentowania Wykonawcy lub Pełnomocnika 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)



załącznik nr 2A

Nazwa Zadania: „Dożywianie dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach 
oraz w szkole  ponadgimnazjalnej  w Zakliczynie  w   2013 roku”  

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.

„Dożywianie dzieci w szkołach podstawowych , gimnazjach oraz w szkole 
ponadgimnazjalnej  w gminie Zakliczyn w  2013 roku”.

Imię/ Nazwisko/ Firma Wykonawcy 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Adres Wykonawcy 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.  „Dożywianie dzieci w 
szkołach  podstawowych  ,  gimnazjach  oraz  w  szkole  ponadgimnazjalnej   w 
gminie  Zakliczyn  w  2013  roku”.  oświadczam na  podstawie  ustawy  z  dnia  29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień  publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 

113, poz. 759 z późn. zm.) co następuje: 

I. o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu:
stosownie do treści art. 22 ust. 1 ww. ustawy oświadczam, iż Wykonawca którego re-

prezentuję spełnia warunki dotyczące:

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, je-

żeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

b) posiadania wiedzy i doświadczenia;

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia;

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

II. o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania:



stosownie do treści art. 24 ust. 1 ww. ustawy oświadczam, iż Wykonawca którego re-

prezentuję nie podlega wykluczeniu z postępowania, w szczególności, że nie otwarto 

wobec niego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości albo zachodzą okoliczności unie-

możliwiające ubieganie się o zamówienie określone w art. 24 ust. 1 pkt 2 ww. usta-

wy.

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

(data i podpis osób/osoby upoważnionej od 

reprezentowania Wykonawcy lub 

Pełnomocnika Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia)

*) niepotrzebne skreślić)



załącznik nr 2B

Nazwa Zadania:  „Dożywianie dzieci w szkołach podstawowych , gimnazjach 
oraz w szkole ponadgimnazjalnej  w gminie Zakliczyn w  2013 roku”.

OŚWIADCZENIE PEŁNOMOCNIKA
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.
„Dożywianie dzieci w szkołach podstawowych , gimnazjach oraz w szkole 

ponadgimnazjalnej  w gminie Zakliczyn w  2013 roku”.

Firmy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Adres Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Działając  jako  Pełnomocnik  ww.  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o 

udzielenie  zamówienia  publicznego  pn.  „Dożywianie  dzieci  w  szkołach 
podstawowych  ,  gimnazjach  oraz  w  szkole  ponadgimnazjalnej   w  gminie 
Zakliczyn w  2013 roku”. oświadczam na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z 

późn. zm.) co następuje: 

I. o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu:
stosownie do treści art. 22 ust. 1 ww. ustawy oświadczam, iż Wykonawcy których re-

prezentuję wspólnie spełniają warunki dotyczące:

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, je-

żeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

b) posiadania wiedzy i doświadczenia;

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia;

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.



II. o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania:
stosownie do treści art. 24 ust. 1 ww. ustawy oświadczam, iż Wykonawcy których re-

prezentuję  nie  podlegają  wykluczeniu  z  postępowania,  w  szczególności,  że  nie 

otwarto wobec nich likwidacji ani nie ogłoszono upadłości albo zachodzą okoliczności 

uniemożliwiające ubieganie się  o zamówienie określone w art. 24 ust. 1 pkt 2 ww. 

ustawy.

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

(data i podpis osób/osoby upoważnionej od 

reprezentowania Wykonawcy lub 

Pełnomocnika Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia)



Załącznik nr 4

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przygotowanie i wydawanie ciepłych posiłków w Zespole Szkół Ponadgimna-
zjalnych w Zakliczynie . 

Zamówienie obejmuje dożywianie 95 dzieci objętych dożywianiem w okresie 170 dni 

(rok szkolny 2013/2014) – ( około 16 150)  posiłków.

1. Proponowane menu w zakresie ciepłych posiłków oczekiwane przez Zamawiają-

cego powinno obejmować, posiłki o kaloryczności minimum 500 kcal i gramaturze 

ok. 400 g , 100g chleb dla dzieci w dziennych ilościach wskazanych w zamówie-

niu. 

             -        kotlet drobiowy, ziemniaki ,surówka 

− zupa pomidorowa z ryżem, pulpet wieprzowy, chleb;

− bigos, chleb;

− zupa kalafiorowa – brokułowi   , chleb 

− makaron z serem i cukrem;

− żurek z jajkiem ½ , kiełbasa ,chleb 

− zupa jarzynowa, klopsiki , chleb 

− ryż z bitą śmietaną i truskawkami;

− zupa gulaszowa z ziemniakami, kiełbasa, chleb;

− Kotlet mielony, ziemniaki, kapusta zasmażana

2.   W gestii Wykonawcy jest również dostarczanie jednorazowych naczyń i sztuć-

ców, na których będą wydawane posiłki.

3. Transport, naczynia oraz sztućce wchodzą w cenę posiłków.

4. Ciepłe posiłki powinny być przewożone w termosach gastronomicznych zapew-

niających utrzymanie temperatury spożywania potraw oraz posiadających odpo-

wiednie  atesty  Państwowego  Zakładu  Higieny,  Zakładu  Badania  Żywności  i 

Przedmiotów Użytku lub innego podmiotu uprawnionego.

5. Wykonawca zapewni mycie termosów po wydanych posiłkach we własnym zakre-

sie, ze w względu na brak możliwości zorganizowania tego Wykonawca zapewni 

mycie termosów po wydanych posiłkach we własnym zakresie, ze w względu na 

brak możliwości zorganizowania tego procesu w szkole.



2. Przygotowanie gotowych ciepłych posiłków i ich wydawanie w Szkole Pod-
stawowej w Stróżach 

Szczegółowe zestawienie: 

Zamówienie obejmuje dożywianie 35 dzieci objętych dożywianiem w okresie 170 dni 

(rok szkolny 2013/2014) – około 5 950  posiłków.

1. Zamówienie obejmuje przygotowanie posiłków z dostawą własnym transportem 

oraz wydawanie w Szkole Podstawowej w Stróżach, posiłków o kaloryczności mi-

nimum 500 kcal i gramaturze ok. 400 g , 100g chleb dla dzieci w dziennych ilo-

ściach wskazanych w zamówieniu. 

2. Proponowane menu w zakresie ciepłych posiłków oczekiwane przez Zamawiają-

cego powinno obejmować następujące pozycje:

a. Kotlet mielony, ziemniaki , kapusta zasmażana

b. bigos, chleb;

c. rosół drobiowy z makaronem i mięsem , chleb 

d. makaron z masłem serem i cukrem;

e. żurek z jajkiem ½ , kiełbasa ,chleb 

f. zupa jarzynowa, klopsiki , chleb 

g. ryż z bitą śmietaną i truskawkami;

h. zupa gulaszowa z ziemniakami, kiełbasa, chleb;

i. zupa pomidorowa z ryżem, pulpet wieprzowy, chleb;

j. Kotlet drobiowy, ziemniaki ,surówka 

3. W gestii Wykonawcy jest również dostarczanie jednorazowych naczyń i sztućców, 

na których będą wydawane posiłki.

4. Transport, naczynia oraz sztućce wchodzą w cenę posiłków.

5. Ciepłe posiłki powinny być przewożone w termosach gastronomicznych zapew-

niających utrzymanie temperatury spożywania potraw oraz posiadających odpo-

wiednie  atesty  Państwowego  Zakładu  Higieny,  Zakładu  Badania  Żywności  i 

Przedmiotów Użytku lub innego podmiotu uprawnionego.

6. Wykonawca zapewni mycie termosów po wydanych posiłkach we własnym zakre-

sie, ze w względu na brak możliwości zorganizowania tego procesu w szkole.



3. Przygotowanie gotowych ciepłych posiłków i ich wydawanie w Szkole Pod-
stawowej w Gwoźdźcu 

Szczegółowe zestawienie: 

Zamówienie obejmuje dożywianie  28   dzieci  objętych dożywianiem w okresie  170 
dni (rok szkolny 2013/2014) – około 4 760 posiłków.

a. Zamówienie obejmuje przygotowanie posiłków z dostawą własnym trans-

portem oraz wydawanie w siedzibie Szkoły Podstawowej w Gwoźdźcu , 

posiłków o kaloryczności minimum 500 kcal i gramaturze ok. 400 g oraz 

100 g chleba dla dzieci w dziennych ilościach wskazanych w zamówieniu.

2. Proponowane menu w zakresie ciepłych posiłków oczekiwane przez Zamawiają-

cego powinno obejmować następujące pozycje:

a. Kotlet mielony, ziemniaki , kapusta zasmażana

b. bigos, chleb;

c. rosół drobiowy z makaronem i mięsem , chleb 

d. makaron z masłem serem i cukrem;

e. żurek z jajkiem ½ , kiełbasa ,chleb 

f. zupa jarzynowa, klopsiki , chleb 

g. ryż z bitą śmietaną i truskawkami;

h. zupa gulaszowa z ziemniakami, kiełbasa, chleb;

i. zupa pomidorowa z ryżem, pulpet wieprzowy, chleb;

j. Kotlet drobiowy, ziemniaki ,surówka 

3. W gestii Wykonawcy jest również dostarczanie jednorazowych naczyń i sztućców, 

na których będą wydawane posiłki. 

4. Transport, naczynia oraz sztućce wchodzą w cenę posiłków.

5. Ciepłe posiłki powinny być przewożone w termosach gastronomicznych zapew-

niających utrzymanie temperatury spożywania potraw oraz posiadających odpo-

wiednie  atesty  Państwowego  Zakładu  Higieny,  Zakładu  Badania  Żywności  i 

Przedmiotów Użytku lub innego podmiotu uprawnionego.

6. Wykonawca zapewni mycie termosów po wydanych posiłkach we własnym zakre-

sie, ze w względu na brak możliwości zorganizowania tego procesu w szkole.

4. Przygotowanie gotowych ciepłych posiłków i ich wydawanie w Szkole Pod-
stawowej w Wróblowicach  



Szczegółowe zestawienie: 

Zamówienie obejmuje dożywianie  10   dzieci  objętych dożywianiem w okresie  170 
dni (rok szkolny 2013/2014) – 1 700 posiłków.

a. Zamówienie obejmuje przygotowanie posiłków z dostawą własnym trans-

portem oraz wydawanie w siedzibie Szkoły Podstawowej w Gwoźdźcu , 

posiłków o kaloryczności minimum 500 kcal i gramaturze ok. 400 g oraz 

100 g chleba dla dzieci w dziennych ilościach wskazanych w zamówieniu.

7. Proponowane menu w zakresie ciepłych posiłków oczekiwane przez Zamawiają-

cego powinno obejmować następujące pozycje:

a. Kotlet mielony, ziemniaki , kapusta zasmażana

b. bigos, chleb;

c. rosół drobiowy z makaronem i mięsem , chleb 

d. makaron z masłem serem i cukrem;

e. żurek z jajkiem ½ , kiełbasa ,chleb 

f. zupa jarzynowa, klopsiki , chleb 

g. ryż z bitą śmietaną i truskawkami;

h. zupa gulaszowa z ziemniakami, kiełbasa, chleb;

i. zupa pomidorowa z ryżem, pulpet wieprzowy, chleb;

j. Kotlet drobiowy, ziemniaki ,surówka 

8. W gestii Wykonawcy jest również dostarczanie jednorazowych naczyń i sztućców, 

na których będą wydawane posiłki. 

9. Transport, naczynia oraz sztućce wchodzą w cenę posiłków.

10.Ciepłe posiłki powinny być przewożone w termosach gastronomicznych zapew-

niających utrzymanie temperatury spożywania potraw oraz posiadających odpo-

wiednie  atesty  Państwowego  Zakładu  Higieny,  Zakładu  Badania  Żywności  i 

Przedmiotów Użytku lub innego podmiotu uprawnionego.

11.Wykonawca zapewni mycie termosów po wydanych posiłkach we własnym zakre-

sie, ze w względu na brak możliwości zorganizowania tego procesu w szkole.



Załącznik nr 3

Umowa D/1   /2013 - wzór  

zawarta w dniu __________________ w Urzędzie Gminy w Zakliczynie, pomiędzy 

I. GMINĄ Zakliczyn , zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM , reprezentowanym przez 

Burmistrza Gminy Zakliczyn 

II. PŁATNIKIEM – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zakliczynie, 

reprezentowanym przez:

1. ………………………… Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Zakliczynie 

Zwanym dalej PŁATNIKIEM,

a:

III. Firmą 

______________________________________________________________ 

adres 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

.

NIP _____________________________

 

zwanym dalej WYKONAWCĄ , reprezentowaną przez :

1.__________________________________________________________________
___________________________________________________________________

o następującej treści :

PRZEDMIOT UMOWY 
§ 1

1.  Na  podstawie  przeprowadzonego  postępowania  w  trybie  przetargu 
nieograniczonego, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – PRAWO ZAMÓWIEŃ 
PUBLICZNYCH  i  oferty  złożonej  w  postępowaniu  przetargowym  przez 
Wykonawcę zobowiązuje się do:



OBOWIĄZKI STRON

§ 2

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania, o którym mowa w §1 zgod-

nie z warunkami określonymi w zaproszeniu sporządzonym przez Zamawiające-

go, przedstawioną ofertą przetargową, obowiązujących przepisów i sztuką gastro-

nomiczną.

2. Wykonawca zobowiązuje się do rzetelnego wykonania warunków zadania,  do-

starczania  posiłków  transportem  spełniającym  warunki  sanitarne,  w  opakowa-

niach posiadających wymagane atesty codziennie w godzinach wcześniej uzgod-

nionych z Dyrektorami szkół.

3. Strony ustalają dodatkowo, że dokładna ilość wydawanych posiłków do poszcze-

gólnych szkół będzie ustalana w każdy piątek, na tydzień następny, z dyrektorami 

poszczególnych szkół .

4. Wykonawcy nie przysługuje wobec Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze 

z tytułu dostarczenia mniejszej ilości posiłków niż określona w umowie.

5. Przypadku wystąpienia zatruć spowodowanych złą jakością posiłków Wykonawca 

zobowiązany jest pokryć wszelkie koszty dotyczące leczenia i przeprowadzenia 

wszelkich koniecznych zabiegów sanitarnych, w tym m.in. dezynfekcji i dezakty-

wacji  oraz do wypłaty  wszelkich roszczeń odszkodowawczych  będących wyni-

kiem zatrucia, kierowanych do odbiorców. 

§3

1. Termin rozpoczęcia dostarczania posiłków strony ustalają na dzień: 02 styczeń 
2013 roku. 
 Termin zakończenia dostarczania posiłków strony ustalają na dzień: 21 grudzień 
2013 roku.

ODBIÓR PRAC, WYNAGRODZENIE ZA PRZEDMIOT UMOWY

§ 4

1. Wartość zamówienia zgodnie z ofertą wynosi:

netto .............................. zł, (słownie: ...................................................)

stawka pod. VAT ............%, wartość pod. VAT: ............................ zł

brutto ........................... zł, (słownie: …………......................................)



2. Wynagrodzenie umowne ryczałtowe brutto dotyczące zadania dla każdej szkoły 

obliczonego następująco (średnia cena w przeliczeniu na jeden posiłek ciepły dla 
jednego dziecka , wykazana w załączniku nr 1 oferta cenowa x przewidywana 

łączna liczba posiłków w okresie) 

3. Jeżeli w toku realizacji zadania wystąpi konieczność wykonania dodatkowych prac 

dot.§1 ust.1 i wydłużenia terminu realizacji zadania, których wartość nie przekroczy 

50 % uprzedniego zamówienia, to Wykonawca zobowiązany jest wykonać te prace 

na dodatkowe zamówienie Zamawiającego, przy jednoczesnym zachowaniu tych 

samych norm, standardów i parametrów.

§5

1.  Płatność  będzie  realizowana  fakturami  częściowymi  wystawionymi  na  każdą 

szkołę oddzielnie po wykonaniu zamówienia w poszczególnych miesiącach roku na 

adres Ośrodka Pomocy Społecznej na kwotę obliczoną w sposób ustalony w § 4, ust. 

2  niniejszej  umowy  i  uzyskaniu  potwierdzenia  przez  Wykonawcę  u  dyrektorów 

poszczególnych  szkół  ilości  faktycznie  wydanych  posiłków  o  ustalonych 

parametrach.

2. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy będzie płatne przelewem na jego 

rachunek w 

______________________________________________________________

_____ w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.

3.

KARY UMOWNE

§ 6

1. W przypadku stwierdzenia niewykonania przez Wykonawcę przyjętego na siebie 

zobowiązania Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zawartej umowy 

bez terminu wypowiedzenia, a Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10 % 

wartości miesięcznie wydawanych posiłków za każdy dzień niewykonania dostawy z 

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

2. W przypadku nie terminowego dostarczania posiłków, WYKONAWCA zapłaci za-

mawiającemu karę umowna w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego za każdy 

dzień zwłoki.



3. Zamawiający zapłaci WYKONAWCY karę umowną w wysokości 0,2 % wartości 

faktury za każdy dzień zwłoki.

4. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn nie leżących po stronie Zamawia-

jącego,  Wykonawca  zapłaci  ZAMAWIAJĄCEMU karę  umowną  w wysokości  20% 

wartości wynagrodzenia umownego, lecz nie przewyższającej rzeczywiście poniesio-

nych szkód. W przypadku gdy szkody przekroczyły 20 % wartości  wynagrodzenie 

umownego, Zamawiający może dochodzić odszkodowania do wysokości rzeczywi-

ście poniesionej szkody.

5. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia tj.  dostarczania posiłków o 

wielkości kalorycznej mniejszej niż podana w jadłospisie, lub sporządzaniu posiłków 

niezgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  i  sztuką  gastronomiczną,  Zamawiający 

może nałożyć na Wykonawcę karę umowną w wysokości jak w Ust. 3.

6. Strony ustalają że zapisy § 6 ust 1,2,4, nie będą stosowane w przypadkach zaist-

nienia zdarzeń losowych (  np. wypadek samochodowy,  nieprzejezdność drogi).  O 

fakcie zaistnienia zdarzenia WYKONAWCA niezwłocznie powiadomi ZAMAWIAJĄ-

CEGO 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 7

1. Wykonawca  bierze  na  siebie  pełną  odpowiedzialność  za  właściwe  wykonanie 

przedmiotu  umowy,  zapewnienie  warunków  bezpieczeństwa  oraz  za  metody 

organizacyjno – techniczne stosowane czasie wykonywania przedmiotu umowy.

2. Zakazuje się  zmian postanowień zawartej  umowy oraz wprowadzania  nowych 

postanowień  do  umowy,  niekorzystnych  dla  Zamawiającego,  jeżeli  przy  ich 

uwzględnieniu  należałoby zmienić  treść  oferty,  na  podstawie,  której  dokonano 

wyboru  oferenta,  chyba,  że konieczność wprowadzania takich zmian wynika  z 

okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

3. 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.  W  takim 

wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu 

wykonania części umowy.

4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej 

pod rygorem nieważności.



§ 8

W sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie maja przepisy Kodeksu 

Cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych.

§ 9

Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez właściwy 

rzeczowo Sąd Powszechny.

§ 10

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej 

ze stron.

ZAMAWIAJĄCY  WYKONAWCA



Załącznik nr 1 do umowy

DOŻYWIANIE DZIECI W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH , GIMNAZJACH , 
ORAZ W SZKOLE PONADGIMNAZJALNEJ W GMINIE ZAKLICZYN  W  2013 
ROKU.

J A D Ł O S P I S 

I Dzień 

……… g ………………………………… kcal

……… g ………………………………… kcal

……… g ………………………………… kcal

……… g ………………………………… kcal

===================

……… g ………………………………… kcal

II Dzień 
……… g ………………………………… kcal

……… g ………………………………… kcal

……… g ………………………………… kcal

……… g ………………………………… kcal

===================

……… g ………………………………… kcal

III Dzień 
……… g ………………………………… kcal

……… g ………………………………… kcal

……… g ………………………………… kcal

……… g ………………………………… kcal

=============

……… g ………………………………… kcal

IV Dzień 
……… g ………………………………… kcal

……… g ………………………………… kcal

……… g ………………………………… kcal



……… g ………………………………… kcal

=====================

……… g ………………………………… kcal

V Dzień
 
……… g ………………………………… kcal

……… g ………………………………… kcal

……… g ………………………………… kcal

……… g ………………………………… kcal

==================

……… g ………………………………… kcal

Upełnomocniony przedstawiciel 

Przedsiębiorstwa

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

 (podpis, pieczęć)

 

Data: ....................................... 



                                                                                                Załącznik nr 2 do umowy

DOŻYWIANIE DZIECI W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH , GIMNAZJACH , 
ORAZ W SZKOLE PONADGIMNAZJALNEJ W GMINIE ZAKLICZYN  W   2013 
ROKU.

JADŁOSPIS    GORĄCYCH   POSIŁKÓW

I dzień                               ……………………………………………………

                                        ……………………………………………………

                                        ……………………………………………………

                                        ……………………………………………………

II dzień                               ……………………………………………………

                                        ……………………………………………………

                                        ……………………………………………………

                                        ……………………………………………………

III dzień                               ……………………………………………………

                                        ……………………………………………………

                                        ……………………………………………………

                                        ……………………………………………………

IV dzień                               ……………………………………………………

                                        ……………………………………………………

                                        ……………………………………………………

                                        ……………………………………………………

V dzień                               ……………………………………………………

                                        ……………………………………………………

                                        ……………………………………………………

                                        ……………………………………………………

VI dzień                               ……………………………………………………

                                        ……………………………………………………



                                        ……………………………………………………

                                        ……………………………………………………

VII dzień                               ……………………………………………………

                                        ……………………………………………………

                                        ……………………………………………………

                                        ……………………………………………………

VIII dzień                               ……………………………………………………

                                        ……………………………………………………

                                        ……………………………………………………

                                        ……………………………………………………

IX dzień                               ……………………………………………………

                                        ……………………………………………………

                                        ……………………………………………………

                                        ……………………………………………………

X dzień                               ……………………………………………………

                                        ……………………………………………………

                                        ……………………………………………………

                                        ……………………………………………………


	ODBIÓR PRAC, WYNAGRODZENIE ZA PRZEDMIOT UMOWY
	I Dzień 

