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1. INFORMACJE OGÓLNE.
Nazwa:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze

Adres:

66-003 Zabór ul. Zamkowa 1

Adres strony internetowej:

www.cldim.zgora.pl

Adres e-mail:

biuro@cldim.zgora.pl

Nr telefonu:

68 327-40-28

Nr faksu:

68 327-40-28

NIP:

973-05-88-281

REGON:

970774176

Godziny pracy od poniedziałku do czwartku od 7: 30 do 14:00, piątek 7:30 do
13:00.

1.2. Nazwa i numer referencyjny zamówienia.
„Roczne dostawy całodziennych posiłków do Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze –
2019/2020, numer referencyjny: CLDiM – ZP. 01/19 Wykonawcy we wszelkich
kontaktach z zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.

1.3. Informacje uzupełniające.
1.3.1. Ilekroć w SIWZ zastosowane jest pojęcie „ustawa”, bez określenia, o jaką
ustawę chodzi lub Pzp dotyczy to ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn.
zm.).
1.3.2. Ilekroć w SIWZ mowa o Zamawiającym, należy przez to rozumieć
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci
i Młodzieży w Zaborze.
1.3.3. Ilekroć w SIWZ mowa o Wykonawcy, należy przez to rozumieć osobę
fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą
osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego,
złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego;
1.3.4. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień
Publicznych. W tym samym dniu umieszczone ono zostało na tablicy
ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, i na jego stronie internetowej .
1.3.5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą SIWZ mają zastosowanie
postanowienia ustawy.
1.3.6. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.
1.3.7. Zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy, jeżeli w niniejszym postępowaniu koniec
terminu do wykonania danej czynności przypada na sobotę lub dzień
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ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub
dniach wolnych od pracy.

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA I PODSTAWA PRAWNA
Postępowanie prowadzone jest w trybie art. 138o w związku z art. 138h ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z
2018 r., poz. 1986 z późn. zm.).
W przedmiotowym postępowaniu zgodnie z Art. 24aa Ustawy najpierw dokona oceny
ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
3.1. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego przez
okres 12 miesięcy usług gastronomicznych, polegających na codziennych
dostawach pięciu gotowych do spożycia posiłków, stanowiących całodzienne
wyżywienie dla około 79 pacjentów przebywających w Samodzielnym
Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży
w Zaborze oraz odbiorze i utylizacji resztek po spożytych posiłkach, a także na
pobieraniu i przechowywaniu próbek potraw, o których mowa w art. 72 ustawy
z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (jedn. tekst
Dz.U. z 2019 roku poz. 1252).

3.2. Szczegółowe wymagania realizacji zamówienia
3.2.1.

Dostarczane posiłki odpowiadać będą jadłospisom potraw, które
zobowiązany będzie opracować na każde kolejne 10 dni dietetyk
pozostający w dyspozycji Wykonawcy. Jadłospisy dekadowe, na 5 dni przed
pierwszym dniem ich obowiązywania podlegają akceptacji Zamawiającego.

3.2.2. Potrawy odpowiadać muszą zaleceniom określonym w załączniku nr 7
niniejszej specyfikacji.
3.2.3. W uzasadnionych lekarskimi zaleceniami przypadkach, na życzenie
Zamawiającego, Wykonawca w ramach i w cenie zamówienia dostarczy
posiłki dostosowane do indywidualnych diet. W takich wypadkach
Wykonawca dokona wskazanej modyfikacji posiłków lub wchodzących w ich
skład potraw, a następnie dostarczy te posiłki wraz z pozostałymi,
w zamówionych przez Zamawiającego ilościach.
3.2.4 Realizując dostawy Wykonawca zachowywać będzie segregację potraw,
dostarczając je Zamawiającemu każdego dnia, w odpowiednich zbiorczych
pojemnikach, gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz
jakości przewożonych potraw, oraz zapewniających przydatność potraw do
spożycia, bezpośrednio po opróżnieniu pojemników i niezwłocznym
podzieleniu potraw na porcje.
3.2.5. W ramach zamówienia Wykonawca nieodpłatnie dokonywać będzie odbioru
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niespożytych resztek posiłków. W tym celu wraz z każdymi dostawami
posiłków Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w odpowiedniej ilości
i wielkości czyste, oznakowane i zdezynfekowane wiaderka na odpady
żywności, a także pojemniki na ewentualne jednorazowe opakowania
żywności jeżeli takie Wykonawca będzie stosował.
Realizując dostawy posiłków Wykonawca będzie zobowiązany do
jednoczesnego odbioru z poprzedniej dostawy niespożytych resztek
posiłków oraz opakowań żywności.
3.2.6.

Przekazanie zawartości pojemników z żywnością oraz następnie
przekazywanie pustych pojemników następować będzie w pomieszczeniu
zlokalizowanym w siedzibie Zamawiającego przez osoby upoważnione ze
strony Wykonawcy i Zamawiającego.
W przypadku realizacji dostaw w jednorazowych pojemnikach
(opakowaniach), w ramach zamówienia na Wykonawcy będzie spoczywał
obowiązek nieodpłatnego ich codziennego odbioru i utylizacja.

3.2.7. Dostawy konkretnej ilości posiłków następować będą na podstawie
codziennych
jednostkowych
zamówień
Zamawiającego
według
następujących zasad:
Zamawiający zamówi u Wykonawcy:
- określoną ilość porcji śniadań i drugich śniadań przewidzianych do
wydania pacjentom - do godziny 1600 każdego dnia poprzedzającego ich
dostawę;
- określoną ilość porcji obiadów, podwieczorków i kolacji przewidzianych do
wydania pacjentom w danym dniu - do godziny 800 każdego dnia ich
dostawy.
Uwaga: W sytuacjach szczególnych, Zamawiający ma prawo zgłosić
Wykonawcy w godzinach późniejszych od wskazanych powyżej,
modyfikację ilości zamawianych porcji, a Wykonawca bez dodatkowych
opłat jest zobowiązany do realizacji tak zmodyfikowanego zamówienia.
3.2.8. Dostawy dokonywane będą 5 razy dziennie, o zadeklarowanych przez
Wykonawców w formularzu ofertowym godzinach. Zamawiający wymaga by
godziny te mieściły się w poniższych przedziałach czasowych:
a) śniadań - w godzinach 7:00 – 7:30,
b) drugich śniadań - w godzinach 9:00 – 9:15,
c) obiadów - w godzinach 13:00 -13:30 ,
d) podwieczorków - w godzinach 15:00 -15:30 ,
e) kolacji - w godzinach 17:00 – 17:30.
W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający dopuszcza +/- 5 minutową
tolerancję w terminach dostaw poszczególnych posiłków.
Uwaga: Przekazanie zawartości pojemników z żywnością oraz następnie
przekazywanie pustych pojemników następować będzie w pomieszczeniu
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zlokalizowanym w siedzibie Zamawiającego przez osoby upoważnione ze
strony Wykonawcy i Zamawiającego.
3.2.9. Na podstawie art. 36a ust. 2 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych,
Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez
Wykonawcę prac polegających na przygotowywaniu posiłków.
3.2.10. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający wymaga, aby przez cały
okres realizacji zamówienia osoby wykonujące czynności związane
bezpośrednio z przygotowywaniem i dowozem posiłków wykonywały osoby
zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1040 z poźn. zm.).

3.3. Pobieranie i przechowywanie próbek potraw
Pobieranie i przechowywanie próbek potraw, o których mowa w art. 72
ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia jedn.
tekst Dz.U. z 2019 roku poz. 1252) wykonawca zobowiązany jest wykonywać w
pełnej zgodzie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2007 r.
w sprawie pobierania i przechowywania próbek żywności przez zakłady
żywienia zbiorowego typu zamkniętego (Dz.U. nr 80 poz. 545).

3.4. Opis przedmiotu zamówienia za pomocą kodów CPV
Opis przedmiotu zamówienia za pomocą kodów CPV:
55321000 – 6 Usługi przygotowywania posiłków,
55322000 – 3 Usługi gotowania posiłków,
55520000 – 1 Usługi dostarczania posiłków.

3.5. Inne informacje dotyczące przedmiotu zamówienia.
3.5.1. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
3.5.2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
3.5.3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
3.5.4. Zamawiający nie przewiduje udzielić zamówień o których mowa w art. 67
ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy.
3.5.5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą wobec
Zamawiającego i osób trzecich za ewentualne szkody powstałe w związku
z wykonywanym zamówienia.

4. DIALOG TECHNICZNY
W przedmiotowym
technicznego.

zamówieniu

Zamawiający

nie

prowadził

dialogu

5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Od 21 sierpnia 2019 roku do 20 sierpnia 2020 roku.
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6. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
6.1. Ogólne warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
6.1.1. spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1b
ustawy dotyczące:
- posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej
działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
- sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
- zdolności technicznej lub zawodowej;
6.1.2. w świetle ustawy nie podlegają wykluczeniu z postępowania.
Ocena potwierdzenia spełniania warunków zostanie dokonana na zasadzie
spełnia/nie spełnia.

6.2. Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu.
6.2.1. Zamawiający nie określa warunków dotyczących posiadania kompetencji
lub uprawnień do prowadzenia działalności zawodowej.
6.2.2. Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada zdolność ekonomiczną do
wykonania zamówienia o ile wykaże się on posiadaniem aktualnie
obowiązującego (wykupionego) ubezpieczenia od odpowiedzialności
cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, tj.: posiadają
polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności, na kwotę ubezpieczenia nie mniejszą niż 350 000
PLN.
6.2.3. W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający uzna, iż
Wykonawca jest zdolny do wykonania udzielonego zamówienia, jeżeli
wykaże On, że:
a) posiada prawo do dysponowania kuchnią, posiadającą aktualną
pozytywną opinię właściwego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
i pozwalającą przygotować każdego dnia nie mniej niż 79 całodobowych
posiłków, o których mowa w punkcie 3 niniejszej specyfikacji,
b) posiada wdrożony system HACCP,
c) dysponuje taborem samochodowym (nie mniej niż jednym) dopuszczonym
do świadczenia usług transportowych żywności,
d) dysponuje osobami (w tym dietetykiem) zdolnymi do prawidłowego i
terminowego sporządzenia oraz dostarczenia posiłków, w tym w zakresie
osób odpowiedzialnych za produkcję żywności i obrót żywnością winny
one
posiadać
aktualne
badania
lekarskie
ustalające
brak
przeciwwskazań do wykonywania prac w procesie produkcji żywności i
obrocie żywnością, o których mowa w ustawie z dnia 05 grudnia 2008 r.
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o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
(jedn. tekst Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 z późn. zm.),
i złożą w powyższym zakresie stosowne oświadczenia,
e) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie właściwe do wykonania
zamówienia; Zamawiający uzna spełnienie tego warunku, jeżeli w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeśli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) Wykonawca
wykaże, iż zrealizował co najmniej: trzy usługi trwające nie krócej niż 1
rok, a polegające na codziennych dostawach posiłków (obejmujących
minimum dostawy trzech posiłków w tym obiadu) dla nie mniej niż 60
osób, których wartość była nie mniejsza niż 300 000 PLN rocznie, przy
czym co najmniej jedna z tych usług była wykonywana wobec placówki
zapewniającej swym podopiecznym całodobową opiekę oraz wykaże, że
usługi te zostały wykonane należycie.
Zamawiający wymaga, by na potwierdzenie spełnienia powyższych
warunków Wykonawca do oferty dołączył poświadczenia (lub inne
dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia) potwierdzające
spełnienie powyższego warunku oraz określającego, że zadania zostały
wykonane należycie.
Uwagi.
1. Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 22a ustawy Wykonawca może w
celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub
jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub
sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca,
który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi
udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając
pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu na okres realizacji
zamówienia do dyspozycji niezbędnych zasobów.
Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do
udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego
powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za
nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub
finansowa, podmiotu, na zasobach którego Wykonawca polega, nie
potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia,
zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez
zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia,
jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową
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lub ekonomiczną, o których mowa w art. 22a ust. 1 ustawy.
2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
1)

W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego.

2) Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców,
wspólnie ubiegających się o zamówienie.
3) Jeżeli oferta wspólnie ubiegających się o zamówienie wykonawców,
zostanie wybrana, zamawiający przed zawarciem umowy w sprawie
zamówienia publicznego zażąda umowy regulującej współpracę tych
wykonawców. Umowę taką Wykonawcy mogą też bez wezwania dołączyć
do oferty.
4) W odniesieniu do grup Wykonawców ubiegających się wspólnie
o udzielenie zamówienia (konsorcjów lub spółek cywilnych) uznaje się, że
spełnienie określonych w pkt 6.2 siwz warunków następuje, gdy
Wykonawcy łącznie dysponują wymaganym potencjałem, jeżeli żaden z
Wykonawców nie spełnia samodzielnie wyżej określonych warunków

6.3. Warunki wykluczenia Wykonawcy z postępowania.
6.3.1. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt.
12-23 ustawy wykluczy:
12) 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;
13) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za
przestępstwo:
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art.
228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca
1997 r. - Kodeks karny (jedn. tekst Dz. U. z 2017 r. poz. 2204, z późn.
zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1761463),
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z
dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,
c) skarbowe,
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o
skutkach
powierzania
wykonywania
pracy
cudzoziemcom
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz. U. poz. 769);
14) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub
nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo
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komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej
lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w
ppkt 13;
15) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub
ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków,
opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że
wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami
lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
16) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego
niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu
informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w
postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria zwane dalej
„kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie
przedstawić wymaganych dokumentów;
17) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił
informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny
wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o
udzielenie zamówienia;
18) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na
czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać
mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
19) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie
zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na
podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o
świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania,
chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być
wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z
udziału w postępowaniu;
20) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające
na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o
udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą
stosownych środków dowodowych;
21) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł
zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia
28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za
czyny zabronione pod groźbą kary (jedn. tekst Dz. U. z 2018 r. poz. 703);
22) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego
zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
23) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w
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rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (jedn. tekst Dz. U. z 2018 r. poz. 798 z póżn. zm. ), złożyli
odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
6.3.2. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający przewiduje możliwość
wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy. To
jest: Wykonawcę:
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 (jedn. tekst Dz. U. z 2019 r. poz. 243 z
późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy,
który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli
przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego
majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo
upadłościowe (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 498 z późn. zm.);
8) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie
wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem
przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał
płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł
wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

7.
WYKAZ
OŚWIADCZEŃ
LUB
DOKUMENTÓW,
POTWIERDZAJĄCYCH
SPEŁNIANIE
WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU LUB BRAK PODSTAW
WYKLUCZENIA
7.1. Dokumenty i oświadczenia wymagane
składającego ofertę.

od

Wykonawcy

1) Wypełniony i podpisany formularz oferty wg załącznika Nr 1 do SIWZ.
2) Wypełnione i podpisane oświadczenie wykonawcy wg załączników Nr 2 i 3
do SIWZ.
3)

Pełnomocnictwo - w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje
pełnomocnik, określające zakres tego pełnomocnictwa i podpisane przez
osoby umocowane do reprezentowania wykonawcy.
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Uwagi do pkt. 7.1.:
1. Dokumenty i oświadczenia wymienione w ppkt. 1) do 3), składają wraz z
ofertą wszyscy Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu.
2. Oświadczenia Wykonawcy składane z ofertą muszą być aktualne na dzień
składania ofert. Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić
wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu.
3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania,
w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w
postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu,
stanowiącym załącznik nr 3 do siwz.
4. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw
wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o
podwykonawcach w oświadczeniu, stanowiącym załącznik nr 3 do siwz.
5. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w uwadze nr 2,
oświadczenie jest niekompletne, zawiera błędy lub budzą wskazane przez
Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do jego złożenia,
uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez
siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub
poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlegała
odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców,
oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z
wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz
brak podstaw wykluczenia.

7.2. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do
tej samej grupy kapitałowej
Wykonawcy, w terminie 3 dni od dnia od zamieszczenia na stronie internetowej
Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5, ustawy,
przekazują zamawiającemu oświadczenie ( wg załącznika nr 5) o przynależności
lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (jedn. tekst Dz. U. z
2019 r., poz. 369 z póżn. zm.). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może
przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

7.3. Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawców dla
potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu oraz braku
podstaw do wykluczenia wykonawcy w oparciu o art. 24 ust. 1 i 5
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ustawy.
Po otwarciu ofert, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie
aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 to jest:.
1) Dokumentu potwierdzającego że wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia.
2) Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń 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
potwierdzających
spełnienie
wymagań
Zamawiającego
określonych w pkt 6.2.3 lit. e), wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu,
dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały
wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te 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 wg załącznika nr 6.
3) Oświadczenie o dysponowaniu kadrą posiadającą kwalifikacje zawodowe
konieczne do wykonania zamówienia a spełniającą wymagania określone
w pkt 6.2.3 lit d) wg załącznika nr 6;
4) Oświadczenie o dysponowaniu wymaganymi zdolnościami technicznymi
określonymi w pkt 6.2.3. lit a), b) i c) siwz wg załącznika nr 6.
5) Oświadczenie Wykonawcy o niewystąpieniu wobec niego sytuacji opisanej
w Art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (wg załącznika
nr 6).
6) 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.
UWAGI do pkt. 7.3:
1. Z treści dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż
postawione przez Zamawiającego wymagania zostały spełnione.
2. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy lub innych dokumentów
niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub
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dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez
Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia,
uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez
siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub
poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlegała
odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
3. Jeżeli to możliwe, Zamawiający dopuszcza by dokumenty wymienione w
punktach 7.2 i 7.3. Wykonawcy dołączyli do oferty.

7.4. Dokumenty i oświadczenia składane przez podmioty lub osoby
spoza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia
wykonawcy z udziału w postępowaniu przedkłada On następujące dokumenty:
1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt
7.3 ppkt 6) 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.
2) Dokumenty, o których mowa w ppkt 1 powinny być wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
3) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument
dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 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. Zapisy ppkt. 2 stosuje się.

7.5. Dokumenty składane w przypadku gdy Wykonawca w oparciu
o art. 22a ustawy, w celu potwierdzenia spełniania warunków
udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotów na zdolnościach innych podmiotów.
1) W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji
innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, 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
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zasobów, zamawiający żąda przedstawienia zobowiązania tych
podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów
na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie to powinno:
a) określać zakres udostępnianych wykonawcy zasobów;
b) określać sposób korzystania przez wykonawcę z udostępnianych
zasobów;
c) określać zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu
zamówienia publicznego.
2) Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub
sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy,
przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów
wymienionych w pkt 7.3. p.pkt 5 i 6 siwz.
3) Terminy dostarczenia w/w dokumentów obowiązują jak w pkt. 7.3. siwz.

7.6. Inne dokumenty
1) Ofertę według wzoru - ( załącznik nr 1).
2) Zakres zadań jakie zamierza powierzyć podwykonawcom wg załącznika nr
6.

7.7. Forma dokumentów i oświadczeń
1) Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Rozwoju z 26 lipca
2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia
(Dz. U poz. 1126) dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem.
2) Formularz oferty oraz oświadczenia dotyczące wykonawcy i innych
podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na
zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące
podwykonawców, składane są w oryginale.
3) Pełnomocnictwa zgodnie z działem VI rozdział II ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 – tekst jednolity z
póżn. zm.) muszą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej
notarialnie.
4) Pozostałe dokumenty składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem. 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.
5) Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub
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w formie elektronicznej.
6) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie
poświadczonej kopii dokumentów innych niż oświadczenia, wyłącznie
wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi
wątpliwości co do jej prawdziwości.
7) Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z
tłumaczeniem na język polski.

8. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ
ZAMAWIAJĄCEGO
Z
WYKONAWCAMI
ORAZ
PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW
1) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający
i wykonawcy przekazują, wyłącznie w formie pisemnej.
2) Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje składane
przez Zamawiającego i Wykonawców wymagają formy pisemnej –
złożenia oryginału pisma lub oświadczeń dokumentów w formie
określonej w punkcie 7.5 SIWZ, albo listownie drogą pocztową, z
zastrzeżeniem poniższego p.pkt 3.
3) Dla zachowania terminów określonych w postępowaniu Zamawiający
dopuszcza możliwość przekazania dokumentów za pomocą faksu
wyłącznie na numer 68 327 40 28 lub e-mailem wyłącznie na adres
e-mail: biuro@cldim.zgora.pl. Tak przesłane dokumenty uznane zostaną
przez Zamawiającego za złożone w terminie pod warunkiem, że treść
dokumentu dotrze skutecznie do Zamawiającego przed upływem
właściwego terminu.
4) Każda ze stron ma prawo żądać od adresata wysłanego dokumentu
niezwłocznego potwierdzenia jego otrzymania czytelnego pisma.
Potwierdzenie może być wysłanym za pomocą środków wymienionych w
poprzednim akapicie.
5) W przypadku przekazania dokumentów faksem lub drogą elektroniczną
Zamawiający uzna, iż dokumenty dotarły czytelne do Wykonawcy w dniu i
godzinie ich nadania (zgodnie z potwierdzeniem wysyłki z faksu lub
poczty elektronicznej Zamawiającego).
6) W przypadku błędnie podanego adresu, adresu e-mail lub braku
komunikacji z Wykonawcą, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności z
tytułu nie otrzymania informacji związanych z postępowaniem.
7) Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o
wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Pytania
wykonawców muszą być sformułowane na piśmie i skierowane na adres:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia
Roczne dostawy całodziennych posiłków do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
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Dzieci i Młodzieży w Zaborze adres: 66-003 Zabór ul. Zamkowa 1 lub na
nr faksu: 68 327 40 28, albo adres e-mail: biuro@cldim.zgora.pl .
Zamawiający udzieli niezwłocznie (nie później jednak niż na 2 dni przed
upływem terminu składania ofert) odpowiedzi wszystkim Wykonawcom,
którzy pobrali specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz
powiadomili o tym Zamawiającego, bez wskazania źródła zapytania oraz
umieści odpowiedź na stronie internetowej www.cldim.zgora.pl – pod
warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego w terminie nie później
niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu
składania ofert.
8) Zamawiający nie dopuszcza telefonicznego porozumiewania się z
Wykonawcami.
9) Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są:
Andrzej Żywień i Aleksandra Rosochacka i telefon: 68 327- 40-28.
10) Zamawiający udziela informacji i przyjmuje wszelkie pisma w godzinach
urzędowania, to znaczy od 07:30 do 15:00 od poniedziałku do piątku.

9. WADIUM
WADIUM
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 5 000 PLN (słownie: pięciu
tysięcy zł). Wadium to powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert
i być ważnym w okresie nie krótszym niż termin związania ofertą.

9.1. Formy wnoszenia wadium
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu wpłaconym przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
w Kredyt Banku S.A. w Zielonej Górze nr 10 15 00 1810 1218 1001 3216
0000 z dopiskiem „Wadium - roczne dostawy całodziennych posiłków do
S P Z O Z C L D i M w Zaborze -2019/2020”
b)

poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze
poręczeniem pieniężnym;

c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości (jednolity tekst Dz. U. z 2018 r. poz. 110, z
późn. zm.)
Uwaga:
W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji,
Roczne dostawy całodziennych posiłków do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
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gwarancja ta powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem
i winna zawierać następujące elementy:
a) nazwa dającego zlecenie udzielenia gwarancji (Wykonawcy), beneficjenta
gwarancji
(Zamawiającego),
gwaranta
(banku
lub
instytucji
ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib;
b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
c) kwotę gwarancji
d) termin ważności gwarancji,
e) zobowiązanie gwaranta do: "zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze
pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca,
którego ofertę wybrano odmówił podpisania umowy na warunkach
określonych w ofercie, lub nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania
umowy, lub zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy".

9.2. Zwrot wadium
Zwrot wadium nastąpi w trybie i na zasadach określonych w art. 46 ustawy
Prawo zamówień publicznych.

10. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg tego terminu rozpoczyna się wraz z
upływem wyznaczonego terminu na składanie ofert.

11. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
11.1. Przygotowanie oferty
1) Ofertę stanowi wypełniony przez Wykonawcę Formularz oferty stanowiący
załącznik nr 1 do SIWZ i pozostawać w zgodzie z wymaganiami SIWZ.
Zamawiający nie dopuszcza dokonywanie zmian merytorycznych we
wzorach druków.
2) Oferta musi obejmować całość zamówienia i nie może modyfikować
zakresu i warunków przedmiotu zamówienia określonego przez
Zamawiającego w SIWZ.
3) Wszelkie poprawki lub zmiany w ofercie muszą być naniesione czytelnie
oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.
4) Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę.
5) Ofertę należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, na
papierze, zapewniającej pełną czytelność jej treści, bez użycia
ścieralnego nośnika pisma, np. ołówka.
6) Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Wszelkie dokumenty
złożone w języku obcym muszą byś zaopatrzone w tłumaczenie na język
Roczne dostawy całodziennych posiłków do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
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polski - podczas oceny ofert Zamawiający będzie opierał się na tekście
przetłumaczonym.
7) Wykonawca jest zobowiązany udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania
postawione w formularzu oferty i w załącznikach do oferty. W przypadku,
gdy jakakolwiek część dokumentów nie dotyczy wykonawcy należy na
załączniku wpisać: „NIE DOTYCZY”.
8) Oferta musi być dostarczona w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie
jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania.
9) Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały,
zapobiegający możliwości dekompletacji.
10) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe opakowanie
oferty, nieprawidłowo oznakowanie koperty z ofertą lub złożenie jej w
niewłaściwym miejscu.
11) Strony oferty powinny być opatrzone podpisem lub zaparafowane przez
Wykonawcę lub osoby upoważnione. Pożądane jest złożenie wraz z
ofertą spisu treści z wyszczególnieniem ilości stron wchodzących w jej
skład.
12) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz
złożeniem ofert.

11.2. Osoby podpisujące ofertę
1) Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby wskazane w
dokumencie upoważniającym do występowania w obrocie prawnym lub
posiadające pełnomocnictwo podpisane przez osobę lub osoby wskazane
w dokumencie upoważniającym do występowania w obrocie prawnym.
Osoba lub osoby podpisujące ofertę muszą również złożyć podpisy na
załącznikach oraz w miejscach, w których Wykonawca naniósł zmiany.
2) Za osobę lub osoby podpisujące ofertę (uprawnione do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawców), uznaje się:
a) osoby wskazane w prowadzonych przez sądy rejestrach handlowych
lub innych równoważnych rejestrach,
b) osoby wskazane w odpisach z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej,
c) osoby legitymujące się odpowiednim pełnomocnictwem udzielonym
przez osoby wymienione wyżej pod lit. a) lub b),
d) wspólników, jeżeli oferent prowadzi działalność w formie spółki cywilnej;
jeżeli oferta nie została podpisana przez wszystkich wspólników,
oferent zobowiązany jest dołączyć do oferty odpowiednie
pełnomocnictwa (w identycznej formie jak wyżej pod lit. c) – udzielone
przez pozostałych wspólników).
e) Wykonawcy wspólne ubiegający się o udzielenie zamówienia
Roczne dostawy całodziennych posiłków do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
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(konsorcjum) ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w
niniejszym postępowaniu, albo do reprezentowania ich w postępowaniu
i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo
takie należy złożyć do oferty.

11.3. Oferty składane przez konsorcja i spółki cywilne
Oferta przedstawiona przez dwóch lub więcej Wykonawców (współpartnerów)
wchodzących w skład konsorcjum lub spółki cywilnej musi być przedstawiona jako
jedna oferta, od jednego podmiotu i spełniać następujące wymagania:
a) współpartnerzy (zgodnie z art. 23 ustawy) muszą ustanowić
pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w
postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie zamówienia
publicznego. Umocowanie winno zostać przedłożone wraz z ofertą treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania,
b) każdy ze współpartnerów oddzielnie musi złożyć dokumenty i
oświadczenia wymienione punkcie 7 SIWZ,
c) oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała
wszystkich współpartnerów,
d) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z
pełnomocnikiem (liderem),
e) wypełniając formularz oferty (załącznik Nr 1 do SIWZ), jak również inne
dokumenty powołujące się na „Wykonawcę” w miejscu np. „nazwa i
adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące wszystkich
współpartnerów, a nie ich pełnomocnika – lidera lub jednego ze
współpartnerów.

11.4. Jawność ofert
1) Zgodnie z art. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity
Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) oferty składane w postępowaniu
o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnianiu od chwili ich
otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli
wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie
mogą być one udostępniane oraz wykaże, iż zastrzeżone informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Zamawiający zaleca, aby
dokumenty ofertowe zawierające informacje zastrzeżone, jako tajemnice
przedsiębiorstwa zostały złożone w osobnym, wewnętrznym opakowaniu
lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych składników oferty.
Przedmiotowe zbiory dokumentów powinny być tak oznaczone, by
zamawiający mógł łatwo określić zakres informacji objętych tajemnicą
przedsiębiorstwa – na przykład przez oznaczenie ich klauzulą „Tajemnica
przedsiębiorstwa”- w przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona.
2) Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z
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dnia 16 stycznia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (jednolity
tekst Dz.U. z 2018 poz. 419 z późn. zm.) rozumie się nieujawnione do
wiadomości
publicznej
informacje
techniczne,
technologiczne,
organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość
gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w
celu zachowania ich poufności. Stosowne zastrzeżenie Wykonawca
powinien załączyć do oferty. W przeciwnym razie cała oferta zostanie
ujawniona na życzenie każdego uczestnika postępowania.
3) Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Wykonawca nie może zastrzec informacji, o
których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.

12. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT.
12.1. Składanie ofert
1) Wykonawca winien umieścić ofertę w nieprzezroczystej i zamkniętej
kopercie. Koperta winna być zaadresowana:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia
Dzieci i Młodzieży w Zaborze,
66-003 Zabór, ul. Zamkowa 1
oraz powinna być oznakowana:
„Dostawy całodziennych posiłków do Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze –
2019/2020.”
nie otwierać przed dniem 14 sierpnia 2019 r. godzina 09:15.
2) Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać w:
Sekretariacie dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze
66-003 Zabór ul. Zamkowa 1e budynek administracji pokój nr 1
do dnia 14 sierpnia 2019 r. godzina 09:00.
Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania.
W przypadku ofert przesłanych do Zamawiającego liczy się data i godzina
dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego.

12.2. Zmiany lub wycofanie ofert
1) Przed upływem terminu do składania ofert. Wykonawca może wprowadzić
zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty.
Wprowadzenie zmian do oferty wymaga złożenia przez Wykonawcę lub
jego pełnomocnika pisemnego powiadomienia o wprowadzeniu zmian.
Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według zasad
Roczne dostawy całodziennych posiłków do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
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obowiązujących przy składaniu oferty, z dodatkowym oznaczeniem
„ZMIANA”. W przypadku wprowadzenia więcej niż jednej zmiany do
złożonej oferty każdą kopertę z powiadomieniem o wprowadzeniu zmian,
należy dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr …”. Po stwierdzeniu
poprawności wprowadzenia zmian do oferty koperta (koperty)
oznakowana dopiskiem „ZMIANA” zostanie otwarta przy otwieraniu oferty
Wykonawcy, który wprowadził zmiany. Jej zawartość uznana za
integralną część oferty.
2) Przed upływem terminu do składania ofert Wykonawca ma prawo wycofać
złożoną ofertę. Wycofanie oferty wymaga złożenia przez Wykonawcę lub
jego pełnomocnika pisemnego powiadomienia o wycofaniu oferty.
Powiadomienie o wycofaniu oferty musi być złożone według zasad
obowiązujących przy składaniu oferty, z dodatkowym oznaczeniem
„WYCOFANIE”. W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą
otwierane koperty zawierające oferty, których dotyczy „WYCOFANIE”.

12.3. Miejsce i termin otwarcia ofert
1) Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w dniu 14 sierpnia
2019 roku o godzinie 09:15.
2) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający przekaże zebranym
wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
3) Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po podaniu w/w
informacji. Na otwarciu ofert przekazane zostaną następujące
informacje: nazwa i siedziba wykonawcy, którego oferta jest otwierana,
cena wykonania przedmiotu zamówienia oraz jeżeli występują wartości
pozostałych kryteriów wyboru ofert.
4) W trakcie otwarcia ofert nie będą otwierane koperty zawierające oferty,
których dotyczy „WYCOFANIE”.
5) Koperty oznakowane dopiskiem: „ZMIANA” zostaną otwarte przed
otwarciem kopert zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po
stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zmiany zostaną
dołączone do oferty.
6) Po otwarciu ofert Informacje dotyczące kwoty przeznaczonej na
sfinansowanie zamówienia oraz informacje dotyczące firm oraz
adresów Wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie złożyli oferty
oraz informacje odczytane na otwarciu ofert Zamawiający niezwłocznie
zamieści na swojej stronie internetowej.

13. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
13.1. Cena
Przez cenę należy 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 (jedn. tekst Dz. U. z
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2017 r. poz. 1830 z póżn, zm.), według której ceną jest wartość wyrażoną w
jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za
towar lub usługę.
W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli
na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu
podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym. Przez cenę rozumie się
również stawkę taryfową.

13.2. Cena oferty brutto
1) W ofercie należy podać ostateczną cenę kompleksowego wykonania
zamówienia odnoszącą się do całego okresu realizacji zamówienia.
2) Za cenę oferty Zamawiający rozumie wyłącznie „Ogółem cenę oferty
brutto” określoną w druku oferty (załączniku nr 1 do SIWZ). Cenę brutto
należy obliczyć jako iloczyn ilości jednostek miary i ich ceny jednostkowej
brutto, uwzględniającej należny podatek VAT.
3) Prawidłowe ustalenie należnej stawki podatku VAT należy do obowiązków
Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i usług (jedn. tekst Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z
poźn. zm.);
4) Cena oferty obejmować będzie wyrażoną w jednostkach pieniężnych i
podlegającą zapłacie przez Zamawiającego wartość wszystkich
zobowiązań Wykonawcy związanych z wykonaniem zamówienia.
5) Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do
powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z
przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny
takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i
usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
6) Zamawiający poprawi omyłki zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy Pzp.

13.3. Pozostałe zasady dotyczące ceny oferty
1) Podana w ofercie cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), oraz
musi być podana cyfrą i słownie, z dokładnością do jednego grosza oraz
zawierać wyszczególnioną stawkę podatku VAT. (zasada zaokrąglenia
pozycji – poniżej 0,5 groszy należy końcówkę pominąć, powyżej i równe
0,5 grosza zaokrągla się do jednego grosza).
2) W przypadku rozbieżności między kwotami podanymi słownie i cyfrowo,
za wiążącą zamawiający uznawać będzie wartość podaną słownie (tzn.
tysiące złotych, setki złotych, dziesiątki złotych, złote, grosze).
3) Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych, wszystkie ceny
muszą być podane w złotych polskich.
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14. OCENA OFERT I KRYTERIA OCENY.
14.1. Kryteria
Przy ocenie każdej z ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi
kryteriami:
1) Kryterium ceny oferty brutto - 60%,
2) Kryterium terminu na składania modyfikacji zamówień – 40%

14.2. Zasady obliczania kryteriów
SPOSÓB OBLICZENIA KRYTERIUM CENY:
ogółem cena brutto najniższej oferty wskazana w tabeli cenowej oferty
-------------------------------------------------------------------------------------- x 60%x 100 =
ogółem cena brutto badanej oferty wskazana w tabeli cenowej oferty
SPOSÓB OBLICZANIA KRYTERIUM TERMINU NA SKŁADANIE
MODYFIKACJI ZAMÓWIEŃ:
Zamawiający przyzna punkty za deklarowany przez Wykonawcę termin
możliwości dokonywania modyfikacji ilości zamawianych posiłków, o których
mowa w uwadze do pkt 3.3.7. siwz. I tak - jeżeli Wykonawca zadeklaruje
możliwość modyfikacji zamówienia w terminie:
- powyżej 60 min. przed dostawą, otrzyma w tym kryterium 0 pkt,
- 40 do 60 min. przed dostawą, otrzyma w tym kryterium 5 pkt,
- 20 do 39 min. przed dostawą, otrzyma w tym kryterium 20 pkt,
- krótszym niż 20 min. przed dostawą, otrzyma w tym kryterium 40 pkt.

14.3. Ocena ofert
1) Zamawiający informuje, że po otwarciu ofert w pierwszej kolejności
zgodnie z art. 24aa ustawy dokona oceny ofert, a następnie zbada czy
wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2) Za wybraną ofertę zostanie uznana ta, która spełni wszystkie warunki
określone w warunkach uczestnictwa w niniejszym postępowaniu, nie
podlega wykluczeniu, oraz w wyniku zsumowania punktów uzyskanych w
poszczególnych kryteriach oceny ofert uzyska najwyższy wynik.
3) Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze
względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i
pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert
dokona wyboru oferty z niższą ceną (art. 91 ust. 4 ustawy Pzp).
4) Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji
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elektronicznej.
5) Zamawiający w trybie art. 90 ustawy odrzuci ofertę zawierającą rażąco
niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
6)

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej
poinformuje Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

oferty

Zamawiający

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i
nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy,
którego ofertę wybrano, uzasadnienie faktyczne i prawne jej wyboru
oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca
zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także
punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną
punktację,
b) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie
zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, a w
przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy również
wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez
wykonawcę uznano za niewystarczające,
c)
7)

Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,
odrzucenia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

Po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający
informacje, na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń.

powodach
zamieszcza

15. UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU
1) Zamawiający unieważni przetarg w przypadkach określonych w art. 93.
ust. 1 i 1a ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z
2018 r., poz. 1986 z późn. zm.).
2) W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający niezwłocznie
informuje Wykonawców, którzy złożyli oferty, (a w przypadku
unieważnienia postępowania przed otwarciem ofert Wykonawców którzy
ubiegali się o udzielenie zamówienia) o unieważnieniu postępowania,
podając uzasadnienie faktyczne i prawne oraz zamieszcza informacje, na
stronie internetowej i tablicy ogłoszeń.

16. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY
BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU
ZAWARCIA
UMOWY
W
SPRAWIE
ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO
1) Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający wezwie Wykonawcę
oferty uznanej za najkorzystniejszą do jej uzupełnienia w zakresie jaki
został określony w pkt 7.3 SIWZ.
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2) Osoby reprezentujące wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny
posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do
reprezentowania wykonawcy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z
dokumentów załączonych do oferty.
3) Zamawiający Wezwie Wykonawcę oferty uznanej za najkorzystniejszą do
podpisania umowy w terminie zgodnym z zapisami art. 94 ust. 1 pkt 2)
ustawy Pzp.
4) Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego
przed upływem terminów, o których mowa w ppkt 3 w przypadku
wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy pzp.
5) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego
(np. konsorcjum) zobowiązani są do dostarczenia umowy regulującej
współpracę podmiotów występujących wspólnie na zadanie objęte
zamówieniem, najpóźniej w dniu podpisania umowy z Zamawiającym.
Umowa taka winna określać co najmniej: strony umowy, cel działania,
sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania
każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia,
oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji
przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości
wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków
do czasu wykonania zamówienia.
6) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może wybrać
ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia
ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w
art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.
7) Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia
umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania
umowy, zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród
pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że
zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust.1 ustawy pzp.

17.
WYMAGANIA
DOTYCZĄCE
NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

ZABEZPIECZENIA

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia wykonania umowy.

18. POSTANOWIENIA UMOWY.
18.1. Umowa.
Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.
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18.2. Warunki zmiany umowy.
Zamawiający nie dopuszcza wprowadzenia innych zmian w umowie niż
dopuszczonych z treścią w art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.).

19. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCY
W
TOKU
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
19.1. Środki ochrony prawnej
Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom, a także innemu podmiotowi
jeżeli, ma lub miał interes w uzyskaniu przedmiotowego oraz poniósł lub może
ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.
Środki ochrany prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych
warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę
organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną
przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

19.2. Odwołanie
Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 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. Kopię
odwołania, odwołujący zobowiązany jest przesłać zamawiającemu przed upływem
terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego
treścią przed upływem tego terminu.
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. Powinno
ono 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.
Wniesienie odwołania po upływie terminu składania ofert powoduje zawieszenie
biegu terminu związania ofertą.
W przypadku wniesienia odwołania zamawiający nie może zawrzeć umowy do
czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą wyroku lub postanowienia
kończącego postępowanie odwoławcze, zwane „orzeczeniem”.
Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia
odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy
czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on
zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na
podstawie art. 180 ust. 2.
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19.3. Skarga
Na orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej stronom przysługuje skarga do Sądu
Okręgowego w Zielonej Górze.

19.4. Organ odwoławczy
Organem odpowiedzialnym za procedury odwoławcze jest Urząd Zamówień
Publicznych:
ul. Postępu 17a,
02-676 Warszawa, POLSKA,
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl ,
Tel. +48 224587801,
Faks +48 224587800.

19.5. Podstawa prawna
Szczegółowe zasady korzystania ze środków ochrony prawnej w tym między innymi
terminy na ich wniesienie, określa DZIAŁ VI (art. od 179 do 198g) ustawy Prawo
zamówień Publicznych.

20. INNE POSTANOWIENIA
1) Zamawiający informuje, że nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w
postępowaniu.
2)

Sprawy nieokreślone w niniejszej specyfikacji będą podlegać
rozstrzygnięciom na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 1986
z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (tekst
jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 1145 z póżn. zm.).

3) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem
terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ
Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym
przekazano SIWZ, oraz udostępniana na stronie internetowej.
4) W przypadku zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający
informację taką umieści niezwłocznie na własnej stronie internetowej i na
tablicy ogłoszeń Zamawiającego oraz przekaże wszystkim Wykonawcom,
którym przekazano SIWZ.
5) Opublikowane zmiany treści SIWZ i Ogłoszenia o zamówieniu, są
każdorazowo wiążące dla Wykonawców.
6) W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a treścią udzielonych
wyjaśnień i zmian, jako obowiązującą należy przyjąć treść informacji
zawierającej późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
7) Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia Podwykonawcy lub
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Podwykonawcom wykonanie części zamówienia, co nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego
zamówienia.
8) Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia,
których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez
Wykonawcę firm Podwykonawców.
9) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na
którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w
art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w
postępowaniu lub kryteriów selekcji, Wykonawca jest obowiązany
wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż
Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie
postępowania o udzielenie zamówienia.

20. Informacja w sprawie RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
▪

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze,
dane adresowe: ul. Zamkowa 1, 66-003 Zabór, adres e-mail:
biuro@cldim.zgora.pl;

▪

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego nr CLDiM-ZP. 01/19, pod nazwą: „Roczne dostawy całodziennych
posiłków do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum
Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze – 2019/2020” prowadzonym w trybie

przetargu nieograniczonego;
▪

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz
art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1986 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;

▪

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1
ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

▪

obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio
Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach
ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia
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publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy
Pzp;
▪

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą
podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

▪

posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych
Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których
mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

▪

nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20
RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania
danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

21. LISTA ZAŁĄCZNIKÓW
Wymienione niżej załączniki stanowią integralną część niniejszego dokumentu.
1) Formularz ofertowy – (załącznik nr 1).
2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załączniki
nr 2).
3) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy (załącznik
nr 3).
4) Wzór umowy (załącznik nr 4).
5) Informacja na temat przynależności bądź braku przynależności do grupy
kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (jedn. tekst Dz. U. z 2018 r., poz. 798, z późn.
zm.) - (wzór załącznik nr 5).
6) Oświadczenia Wykonawcy (załącznik nr 6).
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ZAŁĄCZNIK nr 1
…………………
pieczęć Wykonawcy

OFERTA
Na realizację zadania pod nazwą: „Dostawy całodziennych
posiłków do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze 2019/2020”.
ZAMAWIAJĄCY:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum
Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze przy ulicy Zamkowej 1.
NIP
973-05-88-281
REGON
970774176

WYKONAWCA - pełna nazwa wykonawcy1 składającego ofertę
...................................................................
...................................................................
adres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
telefon: . . . . . . . . . . . . . . faks . . . . . . . . . . . . . . . . . e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . REGON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wpisany do: ……………………………… pod numerem: ………………
upełnomocniony przedstawiciel wykonawcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
1. Stosownie do pobranej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oferujemy
wykonanie całości przedmiotu zamówienia za ceny wskazane w poniższej tabeli
cenowej.
Razem
drugie
podwiePosiłek
śniadanie
obiad
kolacja
dzienne
śniadania
czorek
wyżywienie
średnia
stawka
żywieniowa
netto
Przewidywana liczba pacjentów

x 79

Liczba dni 366

x 366

Ogółem cena oferty netto
Słownie ogółem cena netto oferty: ........................................................................PLN
w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy wymienić wszystkich Wykonawców
oraz podać ich dane teleadresowe;
1
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Stawka podatku VAT ..............%, wartość ...................................PLN
Słownie: ................................................................................................PLN
Ogółem cena brutto oferty .............................................PLN
Słownie: ...............................................................................................PLN
2. Oświadczamy,

że

dopuszczamy

dokonywanie

modyfikacji

ilości

zamawianych posiłków na ………… minut przed terminem ich dostawy.
3. Oświadczamy, że zamówienie będziemy realizować w oparciu o kuchnię
mieszcząca się pod adresem: ………………………………………………..
4. Przystępując do niniejszego postępowania, w nawiązaniu do z art. 297 § 1
ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (tekst jedn. tekst Dz.U. z
2013 r. poz. 186 z późn. zm.), będąc świadomymi odpowiedzialności karnej
z tytułu składania fałszywych oświadczeń w celu uzyskania zamówienia,
zamówienia publicznego oświadczamy, że:
1. Zapoznaliśmy się ze Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia i nie
wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zobowiązujemy się do wykonania
zamówienia z uwzględniając wszystkie zalecenia wynikające z tej specyfikacji
i dołączonych do niej załączników.
2. Oświadczamy, że uzyskaliśmy
przygotowania oferty.

konieczne

informacje

do

właściwego

3. Oświadczamy, że spełniamy wszystkie wymagania zawarte w SIWZ.
4. Oświadczamy, że akceptujemy bez zastrzeżeń projekt umowy stanowiącej
(załącznik nr 4 do SIWZ).
5. Oświadczamy, że ceny podane w tabeli cenowej stanowią całkowitą
wartością, jaką Zamawiający zobowiązany jest zapłacić za przedmiot
zamówienia i uwzględnia wszelkie koszty i narzuty jakie Wykonawca poniesie
w związku z wykonaniem zamówienia.
6. Zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do wykonania
przedmiotu zamówienia w terminie od dnia 21.08.2019 r. do dnia 20.08.2020
r.
7. Oświadczamy, że dostawy posiłków będziemy realizować w systemie pięciu
dostaw dziennie w następujących godzinach:
śniadania – godzina…………
drugie śniadania – godzina ………,
obiady – godzina ………,
podwieczorki – godzina ……….
kolacji – godzina ………...
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8. Zobowiązujemy się do przygotowania i dostarczania posiłków objętych
przedmiotem zamówienia przestrzegając wszelkie wymagania sanitarnohigieniczne wynikające z przepisów ustawy z dnia 25.08.2006 r. o
bezpieczeństwie żywności i żywienia (jedn. tekst Dz. U. z 2019 r. poz. 1252 z
póżn. zm.), oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.
9. Oświadczamy, że osoby odpowiedzialne za produkcję i obrót żywnością,
posiadają wymagane prawem aktualne badania lekarskie.
10.Oświadczamy, że przez cały okres realizacji zamówienia czynności związane
bezpośrednio z przygotowywaniem i wydawaniem posiłków wykonanie będą
wyłącznie przez osoby zatrudnione na umowę o pracę w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (jedn. tekst Dz. U.
z 2019 r., poz. 1040 z poźn. zm.).
11.Oświadczamy, że zamówienie realizować będziemy wyłącznie za pomocą
pełnowartościowych produktów żywnościowych spełniających wszelkie
wymogi sanitarne.
12.Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty, przez cały okres
obowiązywania umowy Wykonawca będzie utrzymywał ubezpieczenie od
odpowiedzialności cywilnej na poziomie nie mniejszym niż określone w
warunkach udziału w niniejszym postepowaniu.
13.W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się, do zawarcia umowy
w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
14.Oświadczamy, iż niniejsze zamówienie zamierzamy wykonać z udziałem
podwykonawców / bez udziału podwykonawców (niepotrzebne skreślić).
Zakres zadań, jakie zamierzamy powierzyć podwykonawcom określa
załącznik nr 6 do SIWZ.
15. Oświadczamy, że jesteśmy/nie jesteśmy (niepotrzebne skreślić). małym,
średnim przedsiębiorstwem
16.Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni, który
rozpoczyna swój bieg wraz z ostatecznym terminem składania ofert.
17.Oferta została złożona na .......... stronach (kartach) kolejno ponumerowanych
i podpisanych.
18.Oświadczamy, że strony….......stanowią tajemnice firmy.

Załącznikami do niniejszej oferty są:
(1)

…....................................

(2)

…....................................

(3)

…………………………

(4)

…………………………

(5)

…………………………
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(6)

…………………………

(7)

…………………………

(8)

…………………………

(…)

…………………………

…..........................................
(miejscowość i data)

…......................................................
(podpis i pieczęć upełnomocnionego przedstawiciela
Wykonawcy)
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Załącznik Nr 2
Zamawiający:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze
66-003 Zabór ul. Zamkowa 1
Wykonawca:
…………………………………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
…………………………………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)
Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU

W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
pn. „Roczne dostawy całodziennych posiłków do Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze –
2019/2020” - nr referencyjny sprawy: CLDiM-ZP. 01/19 prowadzonego przez
S.P.Z.O.Z. Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze , oświadczam, co
następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez
zamawiającego w pkt 6.2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia
(Szczegółowych warunkach udziału w postępowaniu)
…………….……. (miejscowość), 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 uwagach do treści w punktu 6. 2. specyfikacji
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istotnych warunków zamówienia (Szczegółowych warunkach udziału w
postępowaniu), polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:
………………………………………………………………………………....………………
………………………………………………………………….……………………………,
w następującym zakresie: ………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (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.
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
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ZAŁĄCZNIK NR 3
Zamawiający:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze
66-003 Zabór ul. Zamkowa 1
Wykonawca:
………………………………………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
………………………………………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)
Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
pn. „„Roczne dostawy całodziennych posiłków do Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży
w Zaborze – 2019/2020” - nr referencyjny sprawy: CLDiM-ZP. 01/19
prowadzonego przez S.P.Z.O.Z. Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze
oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie
art. 24 ust. 5 ustawy pkt 1 i 8 Pzp .
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z
postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie
podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub
art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww.
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okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki
naprawcze: ………………………………………………………………….……………..
…………………………………………………………………………………………..……
……………...........……………………………………………………………………………
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE
POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

PODMIOTU,

NA

KTÓREGO

ZASOBY

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.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)
[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której
mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]
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.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKONANIA OBOWIĄZKÓW WYNIKAJĄCYCH
Z RODO
Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art.
14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub
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pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w
niniejszym postępowaniu.
…………….……. (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.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)
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ZAŁĄCZNIK NR 4

(Wzór) UMOWA nr …….
Na roczne dostawy całodziennych posiłków do
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży
w Zaborze – 2019/2020”
zawarta w dniu …………………... pomiędzy:
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia
Dzieci i Młodzieży w Zaborze
66-003 Zabór ul. Zamkowa 1
NIP 973-05-88-281

REGON 970774176

zwanym dalej Zamawiającym
reprezentowanym przez: Andrzeja Żywienia – Dyrektora
a .............................. ...................................
z siedzibą (adres) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
posiadającym nr NIP . . . . . . . . . . . . . . . . , REGON . . . . . . . . . . . . . . . . . .
wpisanym do …………………..................reprezentowaną przez:
1. ……………………………….
2. ………………………………
zwaną(ym) w dalszej części umowy Wykonawcą,
zwanych dalej łącznie Stronami.
Wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), na podstawie oferty Wykonawcy
z dnia ………………
Na podstawie niniejszej umowy Strony ustalają, co następuje:
§1
1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania w pełnej zgodnie
i na zasadach określonych w pkt 3 Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia zadanie realizacji usługi polegającej na codziennej produkcji
i dostawach całodziennych gotowych do spożycia posiłków dla około 79
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pacjentów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum
Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze oraz odbiorze i utylizacji resztek po
spożytych posiłkach a także pobieraniu i przechowywaniu próbek potraw,
o których mowa w art. 72 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie
żywności i żywienia (jedn. tekst Dz. U. 2019 r. poz. 1252) oraz Rozporządzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2007 r. w sprawie pobierania
i przechowywania próbek żywności przez zakłady żywienia zbiorowego typu
zamkniętego (Dz. U. nr 80 poz. 545).
2. Wymieniona w pkt 1 liczba pacjentów ma charakter orientacyjny. Zamawiający
zastrzega możliwość zwiększania lub zmniejszania ilości zamawianych posiłków.
Zmiany ilości zamawianych w konkretnych datach porcji, nie będą dawały
Wykonawcy (z zastrzeżeniem treści § 6 ust. 4) podstaw, do dokonywania zmian
cen jednostkowych poszczególnych posiłków, ani wnoszenia jakichkolwiek innych
roszczeń finansowych.
§2
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wyżej wymienionego zadania w pełnej
zgodzie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, własnymi deklaracjami
zawartymi w ofercie oraz poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa
odnoszących się do przedmiotu zamówienia w tym w szczególności w zgodzie z:
- . z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia
(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1252),
- Rozporządzeniem 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. z 2016 r. poz. 1154).
2. Wykonawca oświadcza, że:
1) przedmiotem jego działalności jest zakres objęty przedmiotem niniejszej
umowy;
2) dysponuje specjalistyczną wiedzą i doświadczeniem w tym zakresie, oraz
zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w sposób rzetelny
i profesjonalny;
3) do produkcji posiłków używał będzie wyłącznie produktów najlepszej jakości,
4) przygotowanie i transport posiłków będą się odbywać z zachowaniem
odpowiednich wymogów sanitarno-epidemiologicznych zgodnie z zasadami
GHP/GMP odnoszących się zarówno do personelu jak i warunków produkcji
i transportu posiłków;
5) realizacja przedmiotu Umowy odbywać się będzie z zachowaniem należytej
staranności w sposób zgodny z ustaleniami określonymi SIWZ i przepisami
prawa w tym w szczególności należytej staranności w produkcji zgodnie
z prowadzeniem dokumentacji systemu HACCP;
6) wg stanu na dzień zawierania Umowy wszyscy jego pracownicy bezpośrednio
zatrudnieni w procesie przygotowywania posiłków, posiadają aktualne
książeczki zdrowia i spełniają wymagania zdrowotne określone w przepisach
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odrębnych dla pracowników zatrudnionych przy żywieniu pacjentów w
zakładach opieki zdrowotnej. Wykonawca oświadcza, że zobowiązuje się
wykonywać przedmiot umowy wyłącznie poprzez osoby posiadające aktualne
książeczki zdrowia i spełniające wymagania zdrowotne określone w
przepisach odrębnych dla pracowników zatrudnionych przy żywieniu
pacjentów w zakładach opieki zdrowotnej;
7) dysponuje osobą dietetyka, posiadającą odpowiednią wiedzę i wykształcenie
właściwe dla tego zawodu;
8) ponosi pełną odpowiedzialności prawną i finansową w przypadku zawinionych
przez niego zatruć bądź innych powikłań bezpośrednio wynikających ze
spożycia dostarczonych przez niego posiłków.
- i ponosi za to odpowiedzialność.
3. Wszelkie wyjaśnienia i uzgodnienia dotyczące szczegółów wykonania zamówienia
muszą być dokonywane na piśmie.
§3
1. Zamawiający ma prawo do bieżącej kontroli realizacji przez Wykonawcę
obowiązków objętych niniejszą umową, w tym dokonywanie bieżącej kontroli
gramatur dostarczanych posiłków, jakości produktów używanych do
przygotowywania posiłków oraz kontroli procesu przyrządzania posiłków i ich
zgodności z wymogami określonymi w „Wymaganiach jakie powinny spełniać
dzienne posiłki” określonymi w załączniku nr 7 do specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
2. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego, do przedstawienia
aktualnego zaświadczenia wydanego przez właściwego Państwowego Inspektora
Sanitarnego potwierdzającego, że miejsce produkcji posiłków może być
wykorzystane do sporządzania i wywozu posiłków dla odbiorców zewnętrznych
oraz transport dostosowany do dostawy cateringowej.
3. Wykonawca na żądanie Zamawiającego ma obowiązek udzielenia mu wszelkich
informacji dotyczących produktów używanych do przygotowywanych posiłków.
W tym między innymi: miejsca wytwarzana tych produktów, ich składu, terminów
przydatności do spożycia, wymogów przechowywania itp.
4. Zamawiający ma prawo do bieżącej kontroli formy zatrudnienia pracowników
wykonujących przedmiotowe zamówienia a Wykonawca zobowiązuje się
niezwłocznie udostępnić Zamawiającemu dokumenty potwierdzające formę
zatrudnienia.
§4
1. Do kontaktów i przekazywania uwag wynikających z realizacji niniejszej umowy
Zamawiający wyznacza Halinę Lindę tel. 068 327-40-28
2. Do kontaktów i przekazywania uwag wynikających z realizacji niniejszej umowy
Wykonawca wyznacza .......................................................... tel. .......................... .
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§5
Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot umowy poczynając od 21
sierpnia 2019 roku do 20 sierpnia 2020 roku.
§6
1. Strony ustalają, że faktury za wykonywane usługi będą wystawiane jeden raz
w miesiącu.
2. Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury będą potwierdzone przez
Zamawiającego miesięczne zestawienia dostarczonych posiłków.
3. Wysokość faktury będzie wynikała z ilości dostarczonych posiłków (zgodnych
z dokonywanymi jednostkowymi zamówieniami) pomnożonych przez średnie
jednostkowe stawki netto danego posiłku oraz doliczenia podatku VAT według
stawki obowiązującej w okresie, za który faktura będzie wystawiana.
4. Wynagrodzenie jednostkowe netto poszczególnych posiłków określa oferta.
W trakcie trwania umowy Wykonawca ma prawo czasowo lub na stałe obniżyć
zaproponowane w ofercie stawki żywieniowe za poszczególne posiłki.
5. Wynagrodzenie jednostkowe netto obejmuje wszelkie koszty ponoszone przez
Wykonawcę z tytułu realizacji przedmiotu umowy.
6.

Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT o numerze
identyfikacyjnym NIP: ………….…………….. i uprawniony jest do wystawiania
faktur VAT.

7. Należności dla Wykonawcy zrealizowane zostaną poleceniem przelewu w terminie
30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego, na konto Wykonawcy . .
.................................................................
8. Za przekroczenie terminu płatności Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty
ustawowych odsetek.
9. Za datę zapłaty uznaje się dzień, w którym Zamawiający wydał swojemu bankowi
polecenie przelewu.
§7
1.

Strony ustalają, że w przypadku nie dostarczenia przez Wykonawcę
zapotrzebowanej na dany dzień ilości posiłków, w sytuacji gdy Zamawiający
dochował zasad terminu składania tych zapotrzebowań, to posiada on prawo
uzupełnienia zamówienia u innego dostawcy obciążając Wykonawcę kosztem
takiej dostawy wykraczającym ponad stawki jednostkowe ujęte w ofercie.

2. W przypadku stwierdzenia złej jakości posiłku Wykonawca dokona wymiany
posiłku najpóźniej w ciągu jednej godziny od powiadomienia.
§8
Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
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z firmą: ………………...................................................................................o numerze:
.............................................. i będzie je kontynuował przez czas trwania umowy.
Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu szkody w mieniu stanowiącym własność
Zamawiającego, wynikłej z niewykonania obowiązków wynikających z niniejszej
umowy kształtuje się w oparciu o przepisy prawa cywilnego z uwzględnieniem
następujących zasad:
1) Wykonawca odpowiada jak za własne, działania lub zaniechania osób, którym
powierzył wykonywanie czynności objętych niniejszą umową.
2)

Wykonawca obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej
z udowodnionego niewykonania lub nienależytego wykonania tej umowy, do
wysokości 400 000,00 zł/ tj. wartości ubezpieczenia, chyba, że niewykonanie
lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które
Wykonawca odpowiedzialności nie ponosi.

3)

Odpowiedzialność za szkody ustala się na podstawie protokołu
z postępowania wyjaśniającego ustalającego okoliczności powstania szkody
sporządzonego przy udziale przedstawicieli stron tej umowy i osób przez nich
upoważnionych.

4) W przypadku spowodowania przez Wykonawcę szkód przekraczających
wartość sumy ubezpieczenia, Zamawiający ma prawo dochodzenia takich
roszczeń na drodze cywilnej.
§ 9.
1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zamówienia w zakresie bezpośredniego
przygotowywania i dowozu posiłków wyłącznie przez osoby zatrudnione na
podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 tekst jednolity z późniejszymi
zmianami).
2. Zatrudnienie osób, o których mowa w ust. 1, trwać będzie przez cały okres
realizacji zamówienia.
3. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania
czynności kontrolnych wobec wykonawcy lub podwykonawcy odnośnie spełniania
przez nich wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w
szczególności do:
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania
ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia
spełniania ww. wymogów,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
4. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu
wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób
wykonujących wskazane wyżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:
1) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
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umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie
zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności:
dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia
oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby
zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych
osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy;
2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę
lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w
trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie
wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres
obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna
zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych
osobowych pracowników, zgodnie z przepisami rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO). Informacje takie jak: data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być
możliwe do zidentyfikowania;
5. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności
zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę
kary umownej w wysokości określonej w § 10 ust. 2 pkt 4) umowy. Strony uznają,
że niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie
żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez
wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane
wyżej czynności i stanowić będzie podstawę do naliczenia kary umownej.
6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o
przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
§ 10
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo składania do Wykonawcy reklamacji jakości
i ilości dostarczanych posiłków.
2. Wykonawca może zostać zobowiązany do zapłaty kar umownych w następujących
przypadkach i wysokościach:
1) odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub
rozwiązania umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie
w wysokości 15% wynagrodzenia rozumianego, jako ogółem cena brutto
określona w ofercie.
2)
każdorazowego
stwierdzenia
wadliwości
świadczonych
usług
nieprzestrzegania
warunków
sanitarno-epidemiologicznych
przy
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przygotowywaniu i transporcie posiłków, niewłaściwej jakości lub ilość
dostarczanych posiłków, nieprzestrzegania godzin dostarczania posiłków –
w wysokości 2% wynagrodzenia rozumianego, jako ogółem cena brutto
określona w ofercie,
3) w przypadku innego niż powyżej wskazane nienależytego wykonania
Umowy Wykonawca każdorazowo zapłaci karę umowną w wysokości 2%
wynagrodzenia rozumianego, jako ogółem cena brutto określona w ofercie.
4) w przypadku zaistnienia podstaw do naliczenia kar umownych w oparciu o
zapisy § 9 ust. 5 Zamawiający za każdy stwierdzony przypadek odstępstwa
od obowiązku zatrudniania w oparciu o umowę o pracę lub nie
przedstawienia w określonym przez Zamawiającego terminie dowodów, o
których mowa w § 7 ust. 5 naliczy Wykonawcy kary umowne w wysokości
2000,00PLN.”;
3. W przypadku zakwestionowania jakości usługi przez zewnętrzne służby sanitarne
i inne posiadające uprawnienie do kontroli oraz nałożenia na Zamawiającego kary
finansowej, kara ta zostanie w całości potrącona z wynagrodzenia należnego
Wykonawcy. W przypadku roszczeń odszkodowawczych kierowanych do
Zamawiającego z tytułu zatruć pokarmowych, Zamawiający zastrzega sobie
prawo regresu do Wykonawcy.
§ 11
1. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem miesięcznego okresu
wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
2.

Wykonawca ma prawo wypowiedzieć umowę bez zachowania okresu
wypowiedzenia w przypadku niepłacenia należności przez Zamawiającego za
dwa okresy płatności.

3. Zamawiający ma prawo wypowiedzieć umowę bez zachowania okresu
wypowiedzenia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w przypadku:
1) stwierdzenia wykonywania przez wykonawcę umowy z uchybieniem
warunków określonych w pkt. 3 oraz zaprzestania spełniania warunków
określonych w pkt w pkt 6.2.3 lit. a), c) i d) specyfikacji istotnych
warunków zamówienia,
2) nastąpiło zatrucie pokarmowe z przyczyn, za które Wykonawca ponosi
odpowiedzialność
3) naliczenia kar umownych, których suma przekroczy wartość 10 000 PLN.
§ 12.
1. Zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawca wykona przedmiot umowy o którym mowa
w § 1 z udziałem/bez udziału Podwykonawcy (-ów) ………………………………
……………………………………………………………………………, za działania
lub zaniechania którego (-ych) ponosi pełną odpowiedzialność.
2. Powierzenie wykonania części przedmiotu zamówienia Podwykonawcy (-om)
wymaga zawarcia umowy o podwykonawstwo, przez którą należy rozumieć
umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi,
dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego,
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zawartą pomiędzy Wykonawcą a innym podmiotem (Podwykonawcą). Umowy o
podwykonawstwo stanowią załącznik do umowy.
3. Zmiana podwykonawcy, rezygnacja z podwykonawcy lub wprowadzenie nowego
podwykonawcy podczas realizacji umowy będzie możliwa jeżeli podmiot, który
przejmie obowiązki dotychczasowego podwykonawcy będzie posiadał stosowne
kwalifikacje, a jeżeli to jest wymagane również uprawnienia - w tym zwłaszcza w
zakresie wymagań sanitarnych odnoszących się do produkcji i dystrybucji
artykułów żywnościowych co Wykonawca jest zobowiązany wykazać.
4. Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego
zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy –
Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b ww. ustawy, Wykonawca jest
obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymaganym w
trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
§ 13
Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie wierzytelności wynikających
z umowy na osobę trzecią.
§ 14
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają pod rygorem nieważności formy
pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez strony.
2. Ewentualne spory mogące wynikać z niniejszej umowy strony będą starały się
rozwiązać polubownie.
3. W przypadku gdyby rozwiązania polubownego nie dało się wypracować, strony
poddają spory pod rozstrzygnięcie rzeczowo właściwego Sądu Powszechnego
w Zielonej Górze.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie znajdują
w szczególności przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późniejszymi zmianami)
oraz przepisy Kodeksu cywilnego
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze stron.
§ 15
Integralną część umowy w formie załączników stanowią:
1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia przedmiotowego zamówienia,
2) Oferta Wykonawcy.
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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ZAŁĄCZNIK NR 5
.............................................................
(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

Informacja
o przynależności /braku przynależności Wykonawcy do grupy
kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (jedn. tekst Dz.U. z 2019 roku poz. 369 z
późn. zm.)
Nazwa Wykonawcy …..................................................................................................
Adres Wykonawcy …...................................................................................................
........................................................................................................................................
W związku ubieganiem się o zamówienie publiczne na: „Roczne dostawy
całodziennych posiłków do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze - 2019/2020” oraz
mając świadomość odpowiedzialności karnej z tytułu składania fałszywych
oświadczeń w celu uzyskania zamówienia, wynikającej z art. 297 § 1 ustawy z dnia 6
czerwca 1997 r.- Kodeks karny (jedn. tekst Dz.U. z 2017 r. poz. 2204 z późn. zm.)
informujemy, że:
- reprezentowany przez nas Wykonawca, nie należy do grupy kapitałowej
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (jedn. tekst Dz. U. z 2019 r. poz. 369 z późn. zm.), o której
mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).*
- reprezentowany przez nas Wykonawca, należy do grupy kapitałowej
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (jedn. tekst Dz. U. z 2019 r. poz. 369 z późn. zm.), a w skład tej
grupy wchodzą następujące podmioty:
1)…………………………………………………………………………………………
2) …………………………………………………………………………………………
3) …………………………………………………………………………………………
4) …………………………………………………………………………………………
5) …………………………………………………………………………………………
6) ………………………………………………………………………………………...*
*) niepotrzebne skreślić lub wpisać nie dotyczy.

Miejscowość i data ..................................
Podpisano (imię i nazwisko, podpis)

.................................................
(osoby lub osób uprawnionych
do reprezentowania wykonawcy)
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ZAŁĄCZNIK NR 6
…………………..…………., dnia ……………………..

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY
Przedmiot zamówienia : „Roczne dostawy całodziennych posiłków do
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia
Dzieci i Młodzieży w Zaborze – 2019/2020” znak referencyjny: CLDiM-ZP. 01/19

Zamawiający : Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze, adres: 66-003
Zabór ul. Zamkowa 1

Wykonawca: ( jeżeli oferta składania wspólnie – wpisać dane pełnomocnika i partnerów)
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………..……………………………………..………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
………………….…………………………………………………………
( Nazwa i adres wykonawcy/ów )

I.

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1986
z późn. zm.) spełniam/y warunki udziału w postępowaniu
i oświadczamy, że:
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1. Oświadczenie w zakresie nie zalegania z opłacaniem podatków
i opłat lokalnych
Oświadczamy, że reprezentowany przez nas Wykonawca nie zalega z opłacaniem
podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (jedn. tekst Dz. U. z 2019 r. poz. 1170);

2. Oświadczenia w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej
Wykonawcy.
1) Oświadczam, że Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do prawidłowego i
terminowego sporządzenia oraz dostarczenia posiłków, w tym w zakresie osób
odpowiedzialnych za produkcję żywności i obrót żywnością posiadają one
aktualne badania lekarskie ustalające brak przeciwwskazań do wykonywania prac
w procesie produkcji żywności i obrocie żywnością, o których mowa w ustawie z
dnia 05 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób
zakaźnych u ludzi (jedn. tekst Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 z późn. zm.),
2) Oświadczam, że Wykonawca posiada wdrożony system HACCP,
3) Oświadczam, że Wykonawca dysponuje taborem samochodowym dopuszczonym
do świadczenia usług transportowych żywności.
4) Oświadczam, że Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert (a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie) zrealizował trwające nie krócej niż 1 rok zamówienia, polegające na
codziennych dostawach posiłków.
Wartość
Krótki opis przedmiotu
Okres
Podmiot na rzecz
uwagi
zamówienia

realizacji

którego usługa została
wykonana
Adres telefon

zamówienia za
którą Wykonawca
był odpowiedzialny

Uwaga. Do druku Wykazu należy załączyć kopie dokumentów potwierdzających, że wyżej
wymienione usługi zostały wykonane należycie.

…………………………………………………………..
(Podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)
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II. Informacja o podwykonawcach

Zakres zadań, jakie zamierzamy powierzyć
podwykonawcom

L.P.

Określenie części zamówienia, jaką
Wykonawca zamierza powierzyć
podwykonawcy

Firma podwykonawcy

1.

2.

3.

Uwaga: Zamawiający przypomina, że w przypadku, gdy zakres powierzonych
podwykonawcy zadań będzie bezpośrednio powiązany z oddaniem mu do dyspozycji
zasobów wymaganych do spełnienia warunków udziału w postępowaniu, to do oferty
powinny być dołączone pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania
Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
zamówienia a także inne dokumenty o których mowa w pkt 7.5 SIWZ.
Miejscowość i data ..................................
Podpisano (imię i nazwisko, podpis) ............................................................................
(osoby lub osoba uprawniona do reprezentowania
wykonawcy

Oświadczam/y, 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.
(miejscowość)

………………………………………………………………………….………………
( podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW :
1. …………………………………………………………………………………………
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2. ………………………………………………………………………………………..
3. …………………………………………………………………………………………
4. …………………………………………………………………………………………
5. …………………………………………………………………………………………
6. …………………………………………………………………………………………
7. …………………………………………………………………………………………
8. …………………………………………………………………………………………

- jeżeli nie dotyczy należy obowiązkowo skreślić
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ZAŁĄCZNIK NR 7
Wymagania jakie powinny spełniać dzienne posiłki
I.

Wymagania ogólne
Zamówienie obejmuje przygotowywanie całodobowego posiłku dla pacjentów.

Posiłki powinny być przygotowywanie wg norm i zasad żywienia przypisanych
placówkom służby zdrowia.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia produkcji i dostawy posiłków
z zachowaniem zasad systemu HACCP, czyli Zasad Dobrej Praktyki Higienicznej
oraz Zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej.
Miesięczny jadłospis powinien być urozmaicony, uwzględniający sezonowość
surowców, a dzienny zestaw produktów winien gwarantować pełnowartościowe
posiłki o odpowiedniej wartości energetycznej i odżywczej oraz wysokich walorach
smakowych.
Wykonawca zobowiązany jest w czasie Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy
do przygotowania potraw świątecznych z uwzględnieniem ciast.
Produkcja posiłków powinna odbywać się z surowców świeżych, najwyższej
jakości, posiadających dokumenty dopuszczające je do spożywania, z zachowaniem
reżimów dietetycznych i sanitarnych, obowiązujących w Szpitalach - zgodnie
z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r.
o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1252), a
także pozostawać w zgodzie z treścią Rozporządzenia 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. z 2016 r. poz. 1154).

II. Pozostałe wymagania
1. Potrawy w poszczególnych dniach mają być względem siebie zróżnicowane.
a. Śniadanie – podstawowy zestaw, w skład którego mają wchodzić: zupy na
bazie mleka, pieczywo, masło o zawartości tłuszczu nie mniej niż 82%,
jako dodatki do pieczywa - sery, jajka, dobre gatunkowo wędliny, dżemy
itp.;
Napoje: herbata, mleko, kakao .
b. Drugie śniadanie – kanapki np.: z wędliną, nabiałem lub racuchy oraz napój
herbata lub nisko słodzony napój owocowy nie gazowany, serki, jogurty;
c. Obiad – podstawowy zestaw, w skład którego mają wchodzić: zupa, drugie
danie, kompot, surówka;
[Zupy: rosoły, zupy jarzynowe, inne tradycyjne w polskiej kuchni zupy, w dni
upalne mogą być podawane zupy typu chłodnik.

Roczne dostawy całodziennych posiłków do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze – 2019/2020
str. 52

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE
NR CLDiM-ZP. 01/19
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH
WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA

Drugie danie: mięsne, rybne, półmięsne. Jako dodatek: ziemniaki „z wody”,
puree, ryż lub kaszy, makarony, warzywa gotowane lub surówki. Nie
częściej jak jeden raz w tygodniu dania bezmięsne: naleśniki, pierogi itp.;
d. Podwieczorek – owoce, serki, budynie, soki, wafelki, ciastka;
e. Kolacja – podstawowy zestaw, w skład którego wchodzić mają: pieczywo z
masłem o zawartości tłuszczu nie mniej niż 82%, dobre gatunkowo
wędliny, produkty drobiowe i rybne, sery, nabiał;
Napoje: herbata, kakao, kawa z mlekiem.
2. Produkty i potrawy dozwolone:
a. Produkty zbożowe: pieczywo jasne, lub typu „graham”, drobne kasze, kasza
manna, makarony, ryż;
b. Mleko i produkty mleczne: mleko słodkie lub zsiadłe, o zawartości tłuszczu
nie mniej niż 2% biały sery np.: twarogi zwykłe lub homogenizowane sery
żółte, sery pleśniowe;
c. Jaja: w różnej postaci;
d. Mięsa: dobrej jakości chuda wieprzowina, młoda wołowina i cielęcina,
kurczaki- nie częściej niż raz w tygodniu, indyk;
e. Ryby: słodkowodne i morskie;
f. Wędliny: dobrej jakości chude wędliny;
g. Tłuszcze: masło, słodka śmietanka, oleje roślinne (sojowy, słonecznikowy,
rzepakowy), oliwa z oliwek, wysokogatunkowe margaryny (w ograniczonych
ilościach);
h. Warzywa: ziemniaki „z wody”, ziemniaki puree, marchew, buraki, szpinak,
zielona sałata, pomidory, brokuły, kalafior itp. Podawane w formie
gotowanej lub surówek;
i. Cukier: cukier, miód, dżemy bez pestek, przetwory owocowe z dodatkiem
cukru, kompoty;
j. Przyprawy: łagodne w tym zioła, sól i cukier, maggi, ketchup i ostrzejsze
przyprawy w ograniczonych ilościach;
k. Zupy: zupy mleczne, warzywne, ziemniaczane, na wywarach mięsnych,
rosoły, zupy zagęszczone zawiesinami z mąki i wody, mąki i mleka, mąki
z dodatkiem śmietanki lub masła. Zupy powinny być pozbawione nadmiaru
tłuszczu;
l. Potrawy mięsne i rybne: gotowane, duszone, pieczone również w folii
aluminiowej lub w pergaminie, potrawki, pulpety, pierogi;
ł. Sosy: o łagodnym smaku, zaprawiane śmietanką, masłem, warzywne;
m. Napoje: herbata, kawa zbożowa, mleko, kakao, soki owocowe, kompoty;
n. Desery: kisiele, galaretki, musy, biszkopty, dojrzałe owoce kompoty;
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Uwaga: W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający, nie wyklucza z własnej
inicjatywy lub na wniosek Wykonawcy, możliwości modyfikacji zapisów pkt 1 i 2.
3. Zamawiający nie dopuszcza by w skład dostarczanych potraw wchodziły:
wysokoenergetyczne słodycze, napoje gazowane, ostre przyprawy np.:
papryka habanero, chili itp., mięso z konserw, tłuste mięsa np:.
nieodtłuszczony boczek wieprzowy. Zamawiający nie dopuszcza też używania
do przy przygotowywaniu posiłków półproduktów (np.: zup w proszku, puree
ziemniaczanego w proszku itp.).
4. W szczególnych przypadkach Zamawiający zastrzega sobie prawo zamawiania
posiłków specjalnych dla wymogów dietetycznych a Wykonawca zobowiązany
w zgodzie z wymaganiami Zamawiającego jest takie posiłki przygotować
i dostarczyć.
5. Zamawiający wymaga dostarczania zróżnicowanych posiłków, zarówno co do
użytych składników, jak i formy przygotowania i podania (tj. w ciągu jednego
tygodnia codziennie inna zupa, i inne II danie, w piątki dania bezmięsne).
6. Propozycję dziesięciodniowego jadłospisu z uwzględnieniem niezbędnych diet,
Wykonawca będzie podawał z przynajmniej na 5 dni przed pierwszym dniem
ich obowiązywania podlegają akceptacji Zamawiającego.
7. Posiłki wykonane będą ze świeżych i naturalnych produktów, nie używając
produktów gotowych.
8. Temperatura dostarczanych posiłków powinna wynosić:
- gorące zupy minimum +750C,
- gorące II dania minimum + 620C,
- gorące napoje minimum + 800C,
- surówki i sałatki minimum + 110C maksimum 150C.
9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwrotu żywności w przypadku
stwierdzenia nieprawidłowości jakościowych, na podstawie Protokołu
rozbieżności. W miejsce zakwestionowanych posiłków muszą być
dostarczone właściwe.
10. Całodobowa wartość energetyczna dla pacjentów wynosi zgodnie z wytycznymi
Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie 2300-2700kcal.
11. Posiłki muszą uwzględniać zalecane dzienne normy energii i składników
pokarmowych.
Zalecane średnie dobowe norm, energii i składników:
Kalorie

2300-2700ckal

Białko ogółem

86g
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w tym mięsne

49g

Tłuszcze

86g

Węglowodany

303g

Błonnik pokarmowy

28,4 –42,4g

Wapń

0,88g

Żelazo

18mg

Witamina B 1

1,9mg

Witamina B2

2,4mg

Witamina C

75mg

Witamina A (ekw.Retilnolu)

978μg

Średnia dzienna racja pokarmowa produktów spożywczych ( w gramach)
Grupa, rodzaj produktów

Lp.

Dieta podstawowa

1.

Produktu zbożowe, pieczywo,

2,

Makarony, mąka

3.

Kasze

4.

Mleko (o zawartości tłuszczu minimum 2%)

5

Ser twarogowy

53

6

Ser żółty

33

7.

Jaja

15

320-400
40-50
35
550-600

8.

Mięso bez kości (nie dopuszcza się MOM),
wędliny, ryby

145

9,

Masło (o zawartości tłuszczu minimum
82%), śmietana przeliczona na masło

22

10.

Inne tłuszcze w tym:
- Olej, oliwa

37,5
25

- Margaryna miękka

12,5

11.

Ziemniaki

330

12.

Warzywa obfitujące w β- karoten

162,5
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13.

Warzywa obfitujące w Witaminę C

216

14.

Inne warzywa i owoce

330

15.

Nasiona suche, strączkowe

10

16.

Cukier i słodycze

59
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