
Miejsko – Gminny  
Ośrodek Pomocy Społecznej 

ul. Sikorskiego 40 
59-940 WĘGLINIEC 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW  

ZAMÓWIENIA  

dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu 
nieograniczonego na realizację zadania pn.: 

„PRZYGOTOWANIE, DOSTARCZENIE ORAZ WYDAWANIE CIEPŁYC H POSIŁKÓW  
DLA DZIECI W SZKOŁACH NA TERENIE GMINY W ĘGLINIEC ORAZ POSIŁKU DLA 

DOROSŁYCH OBJĘTYCH RZĄDOWYM PROGRAMEM POMOC PA ŃSTWA W ZAKRESIE 
DOŻYWIANIA” 

 
 

 (znak sprawy: MGOPS.271.1.2014.ZP)                                          

ZATWIERDZAM: Kierownik Miejsko – Gminnego O środka Pomocy Społecznej 

 

Węgliniec, dnia 17.10.2014 r. 
 



I. Postanowienia ogólne 
 
1. Zamawiający : 
                                    Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węglińcu 
                                     ul. Sikorskiego 40 
                                     59-940 Węgliniec 
                                     tel. 757712144, fax.757712508 
                                     e-mail: opswegliniec@poczta.onet.pl 
2. Zamawiający zaprasza do składania ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, prowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 907. z późn. zm.) 
zwanej dalej ustawą Pzp. 

3. Wykonawca ma obowiązek zapoznać się dokładnie z treścią SIWZ i zgodnie z nią złożyć ofertę. 
4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, których oferta odpowiada 

zasadom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych i spełnia wymagania określone 
w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

5. Wykonawca ponosi samodzielnie wszelkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem 
oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie 
informacje, które mogą być konieczne do opracowania oferty oraz podpisania umowy. 

6. Strona internetowa Zamawiającego, na której publikowane są informacje dotyczące 
niniejszego   postępowania,   wynikające   z   ustawy   Prawo   zamówień   publicznych: 
www.wegliniec.pl 

 

II. Opis przedmiotu zamówienia. Oferty częściowe. Umowa ramowa. Zamówienia 
uzupełniające. Oferty wariantowe. Aukcja elektroniczna. Zwrot kosztów udziału w 
postępowaniu. Odbiory częściowe. Warunki płatności. 

 
1. Przedmiot zamówienia: Przygotowanie, dostarczenie oraz wydawanie ciepłych posiłków dla 
dzieci w szkołach na terenie gminy Węgliniec oraz posiłku dla dorosłych objętych rządowym 
programem pomoc państwa w zakresie dożywiania. 
2. Wspólny słownik zamówień 
CPV 55.32.20.00-3 – usługi gotowania posiłków 
CPV 55.52.40.00-9 – sługi dostarczania posiłków do szkół 
CPV 55.52.00.00-0 – usługi dostarczania posiłków 

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 
3.1 ZADANIE NR 1 - Czerwona Woda, Stary Węgliniec: 

3.1.1. Zamówienie dotyczy przygotowania z zakupionych przez Wykonawcę produktów, 
dostawy i wydania posiłków przez 5 dni w tygodniu z wyłączeniem dni wolnych od zajęć.  
3.1.2. Zamówienie dotyczy przygotowania z zakupionych przez Wykonawcę produktów, 
dostawy i wydania ok. 25 gorących posiłków dziennie przez 5 dni w tygodniu z wyłączeniem 
dni wolnych od zajęć. Na ciepły posiłek składa: zupa – min. 450g na porcję i drugie danie przy 
czym Zamawiający wymaga aby trzy razy w tygodniu dostarczane były drugie dnia mięsne z 
mięsa – 80g, surówki – 60g, ziemniaków – 200g. W pozostałe dni dostarczone muszą być 
dania bezmięsne typu pierogi, pyzy, kluski itp. – min. 350g na porcję.  
3.1.3. Podane przez Zamawiającego ilości mogą ulec zmianie (zmniejszeniu bądź 

zwiększeniu). 
3.1.4. Przygotowanie, dostawa i wydawanie posiłków odbywać się będzie od 05.01.2015r. do 

31.12.2015r. w terminach i godzinach ustalonych z dyrektorami szkół. 
3.1.5. Wydawanie i spożywanie posiłków szkolnych powinno odbywać się w miejscu 

umożliwiającym spożywanie posiłku w czasie przerw pomiędzy zajęciami lekcyjnymi 
(dotyczy posiłków dla dzieci).   

3.1.6. Zamawiający zobowiązany jest do dostarczenia do szkół listy uczniów, którzy będą 
korzystać z posiłków. 



3.1.7. Wykonawca odpowiada za zgodność jakości przygotowanego gorącego posiłku z 
obowiązującymi w kraju normami Instytutu Żywności i Żywienia. Posiłek, sposób jego 
przygotowania oraz wydawania powinien odbywać się z zachowaniem odpowiednich 
warunków higieniczno-sanitarnych oraz spełniać warunki określone w powszechnie 
obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 
r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2010, nr 136, poz. 917) oraz w 
przepisach wykonawczych. 

3.1.8. Posiłki powinny być przygotowywane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, 
muszą być zróżnicowane, sporządzone z pełnowartościowych produktów. Posiłek jest 
każdego dnia inny (według zasady zastosowania dekadowego jadłospisu) i składać się 
będzie z zupy i drugiego dania. 

3.1.9. Posiłki należy wydawać na własnej zastawie stołowej, własnym pracownikiem. 
Zamawiający nie dopuszcza używania zastawy plastikowej. 

3.1.10. Dowożone posiłki winny być zapakowane w jednorazowe pojemniki oraz  dowożone w 
termosach zapewniających zachowanie odpowiednio wysokiej temperatury przy ich 
spożywaniu. 

 
3.2. ZADANIE NR 2 -  Węgliniec: 

1.2.1. Zamówienie dotyczy przygotowania z zakupionych przez Wykonawcę produktów, 
dostawy i wydania posiłków przez 5 dni w tygodniu z wyłączeniem dni wolnych od 
zajęć.  

1.2.2. Zamówienie dotyczy przygotowania z zakupionych przez Wykonawcę produktów, 
dostawy i wydania ok. 40 gorących posiłków dziennie przez 5 dni w tygodniu z 
wyłączeniem dni wolnych od zajęć. Na ciepły posiłek składa: zupa – min. 450g na 
porcję i drugie danie przy czym Zamawiający wymaga aby trzy razy w tygodniu 
dostarczane były drugie dnia mięsne z mięsa – 80g, surówki – 60g, ziemniaków – 200g. 
W pozostałe dni dostarczone muszą być dania bezmięsne typu pierogi, pyzy, kluski itp. 
– min. 350g na porcję.  

1.2.3. Podane przez zamawiającego ilości mogą ulec zmianie (zmniejszeniu bądź 
zwiększeniu). 

1.2.4. Przygotowanie, dostawa i wydawanie posiłków odbywać się będzie od 05.01.2015r. do 
31.12.2015r. w terminach i godzinach ustalonych z dyrektorami szkół oraz 
Kierownikiem MGOPS. 

1.2.5. Wydawanie i spożywanie posiłków szkolnych powinno odbywać się w miejscu 
umożliwiającym spożywanie posiłku w czasie przerw pomiędzy zajęciami lekcyjnymi 
(dotyczy posiłków dla dzieci) w pomieszczeniu znajdującym się  na terenie Zespołu 
Szkół wyposażonym w odpowiednia ilość miejsc. Wykonawca dołączy do oferty kopie 
umowy najmu. 

1.2.6. Zamawiający zobowiązany jest do dostarczenia do szkół listy uczniów, którzy będą 
korzystać z posiłków. 

1.2.7. Wykonawca odpowiada za zgodność jakości przygotowanego gorącego posiłku z 
obowiązującymi w kraju normami Instytutu Żywności i Żywienia. Posiłek, sposób jego 
przygotowania oraz wydawania powinien odbywać się z zachowaniem odpowiednich 
warunków higieniczno-sanitarnych oraz spełniać warunki określone w powszechnie 
obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 
r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2010, nr 136, poz. 917) oraz w 
przepisach wykonawczych. 

1.2.8. Posiłki powinny być przygotowywane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, 
muszą być zróżnicowane, sporządzone z pełnowartościowych produktów. Posiłek jest 
każdego dnia inny (według zasady zastosowania dekadowego jadłospisu) i składać się 
będzie z zupy i drugiego dania. 

1.2.9. Posiłki należy wydawać na własnej zastawie stołowej, własnym pracownikiem. 
Zamawiający nie dopuszcza używania zastawy plastikowej. 



1.2.10. Dowożone posiłki winny być zapakowane w jednorazowe pojemniki oraz  dowożone w 
termosach zapewniających zachowanie odpowiednio wysokiej temperatury przy ich 
spożywaniu. 

 
3.3.  ZADANIE NR 3 - Ruszów: 

3.3.1. Zamówienie dotyczy przygotowania z zakupionych przez Wykonawcę produktów, 
dostawy i wydania posiłków przez 5 dni w tygodniu z wyłączeniem dni wolnych od 
zajęć.  

3.3.2. Zamówienie dotyczy przygotowania z zakupionych przez Wykonawcę produktów, 
dostawy i wydania ok. 70 gorących posiłków dziennie przez 5 dni w tygodniu z 
wyłączeniem dni wolnych od zajęć. Na ciepły posiłek składa: zupa – min. 450g na 
porcję i drugie danie przy czym Zamawiający wymaga aby trzy razy w tygodniu 
dostarczane były drugie dnia mięsne z mięsa – 80g, surówki – 60g, ziemniaków – 200g. 
W pozostałe dni dostarczone muszą być dania bezmięsne typu pierogi, pyzy, kluski itp. 
– min. 350g na porcję.  

3.3.3. Podane przez zamawiającego ilości mogą ulec zmianie (zmniejszeniu bądź 
zwiększeniu). 

3.3.4. Przygotowanie, dostawa i wydawanie posiłków odbywać się będzie od 05.01.2015r. do 
31.12.2015r. w terminach i godzinach ustalonych z dyrektorami szkół. 

3.3.5. Wydawanie i spożywanie posiłków szkolnych powinno odbywać się w miejscu 
umożliwiającym spożywanie posiłku w czasie przerw pomiędzy zajęciami lekcyjnymi 
(dotyczy posiłków dla dzieci) w pomieszczeniu znajdującym się  na terenie Zespołu 
Szkół wyposażonym w odpowiednia ilość miejsc. Wykonawca dołączy do oferty kopie 
umowy najmu. 

3.3.6. Zamawiający zobowiązany jest do dostarczenia do szkół listy uczniów, którzy będą 
korzystać z posiłków. 

3.3.7. Wykonawca odpowiada za zgodność jakości przygotowanego gorącego posiłku z 
obowiązującymi w kraju normami Instytutu Żywności i Żywienia. Posiłek, sposób jego 
przygotowania oraz wydawania powinien odbywać się z zachowaniem odpowiednich 
warunków higieniczno-sanitarnych oraz spełniać warunki określone w powszechnie 
obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 
r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2010, nr 136, poz. 917) oraz w 
przepisach wykonawczych. 

3.3.8. Posiłki powinny być przygotowywane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, 
muszą być zróżnicowane, sporządzone z pełnowartościowych produktów. Posiłek jest 
każdego dnia inny (według zasady zastosowania dekadowego jadłospisu) i składać się 
będzie z zupy i drugiego dania. 

3.3.9. Posiłki należy wydawać na własnej zastawie stołowej, własnym pracownikiem. 
Zamawiający nie dopuszcza używania zastawy plastikowej. 

3.3.10. Dowożone posiłki winny być zapakowane w jednorazowe pojemniki oraz  dowożone w 
termosach zapewniających zachowanie odpowiednio wysokiej temperatury przy ich 
spożywaniu. 

 
3.4. Posiłki będą dostarczane do: 
 
3.4.1. ZADANIE NR 1  - SP w Czerwonej Wodzie, Filia SP Stary Węgliniec 
3.4.2. ZADANIE NR 2 - Zespół Szkół w Węglińcu, MGOPS Węgliniec, 
3.4.3. ZADANIE NR 3   - Zespół Szkół w Ruszowie. 

 
4. Zamawiający  dopuszcza składanie ofert częściowych, przy czym częścią zamówienia jest 

realizacja jednego zadania. 
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych 
6. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej. 
7. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 



elektronicznej. 
8. Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających w wysokości do 20% 

zamówienia podstawowego. 
9. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
10. Ustala się następujące warunki płatności. 

10.1.Wartość umowy nie może zostać podwyższona w drodze aneksu  do niniejszej Umowy. 
Wartość całkowita przedmiotu umowy nie będzie waloryzowana w okresie realizacji umowy 
10.2. Faktura powinna być  adresowana do: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  
Węglińcu,  ul. Sikorskiego 40,  59-940 Węgliniec 
10.3. Płatność za fakturę VAT będzie dokonana przelewem z konta Zamawiającego na konto 
Wykonawcy w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury VAT do siedziby Zamawiającego. 

11. Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga 
wskazania przez Wykonawcę w załączniku do oferty części zamówienia, której wykonanie 
zamierza powierzyć podwykonawcom. 

 

III. Termin wykonania zamówienia. 
 

Termin wykonania zamówienia: 05.01.2015r. do 31.12.2015r. (dni nauki szkolnej oraz ferii 
zimowych w porozumieniu z Zamawiającym). 
 

IV.  Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych 
warunków. 

 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 
 

1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; tj. Wykonawca powinien wykazać, ze 
posiada aktualne zezwolenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego na 
prowadzenie działalności w zakresie żywienia zbiorowego 

      
1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia  
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie; 

 
     1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. 
     Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie; 
 
      1.4. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 
     Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie; 
   
     1.5 sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
    Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie; 
 

2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie zgodnie z formułą 
„spełnia-nie spełnia” na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów. 

3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej 
sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami 
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 



zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 

4. Wykonawca  nie   może   podlegać  wykluczeniu   z   powodu   niespełniania  warunków, 
o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 
W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców, w/w warunek musi 
spełniać każdy z Wykonawców.  

 

V. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania 
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy 

1.   W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 
ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: 

1) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do 
SIWZ ), 

2) aktualne zezwolenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego na 
prowadzenie działalności w zakresie żywienia zbiorowego 

2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 
ustawy, należy przedłożyć: 

1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 3 do SIWZ), 
2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w 
celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, 
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 

3) Wykonawca wraz z ofertą  składa listę podmiotów należących do tej samej grupy 
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej( załącznik nr 
5a lub 5b do SIWZ) 

 
3. Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - 
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, 

 

VI. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób 
uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami. 

1. Oświadczenia,   wnioski,   zawiadomienia   oraz   informacje   Zamawiający   i   Wykonawcy 
przekazują pisemnie, faksem, lub drogą elektroniczną. 
2. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres: 
                                     Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węglińcu 
                                     ul. Sikorskiego 40 
                                     59-940 Węgliniec 
                                     tel. 757712144, fax.757712508 
                                     e-mail: opswegliniec@poczta.onet.pl 
3. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawach przedmiotu zamówienia 

jest p. Grażyna Sroka tel. 75 77 12 508 
      Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawach formalno - prawnych  
       jest p. Barbara Czapiewska  tel. 75 77 11 435 wew. 39. 

 



VII. Wadium.  

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.  

VIII.  Termin zwi ązania ofertą 
Okres związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu 
składania ofert. 

 

IX . Opis sposobu przygotowywania ofert. 
1. Wykonawca sporządza formularz oferty zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do 

SIWZ . 
2. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza część zamówienia powierzyć podwykonawcom, 

załącza do oferty opis części zamówienia, którą powierzy temu podwykonawcy (załącznik 
nr 4 do SIWZ). Brak powyższej informacji w ofercie oznaczać będzie, że Wykonawca nie 
będzie korzystał z podwykonawstwa przy realizacji zamówienia. 

3. Wykonawca składa ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ. Do oferty winny być dołączone 
wszystkie dokumenty (oryginały lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem) oraz 
oświadczenia wymagane odpowiednimi postanowieniami SIWZ. Oferta musi być 
sporządzona w języku polskim w formie pisemnej, w sposób trwały, uniemożliwiający 
niezauważalne usunięcie zapisów oraz podpisana przez osoby uprawnione do składania 
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, wymienione we właściwym rejestrze lub 
ewidencji działalności gospodarczej, lub umocowane przez te osoby do składania 
oświadczeń woli na podstawie odrębnego pełnomocnictwa. 

4. Kopie dokumentów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez 
uprawnionego lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, o którym mowa w punkcie 
3, z zastrzeżeniem pkt. 5, 6, 7. Zamawiający nie dopuszcza składania elektronicznych kopii 
dokumentów.  

5. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, oświadczeń i innych dokumentów powinno być 
dołączone do oferty. Ustanowione pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty w formie 
oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza. 

6. W przypadku udziału w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia (konsorcjum firm), Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do 
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w 
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego. 
Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi, 
precyzować zakres umocowania, wskazywać pełnomocnika oraz wyliczać wszystkich 
wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie. Pełnomocnictwo powinno być 
podpisane przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 
Ustanowione pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty w formie oryginału lub kopii 
poświadczonej przez notariusza. 

7. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie 
dokumentów dotyczących danego Wykonawcy są poświadczane za zgodność z oryginałem 
przez tego Wykonawcę. 

8. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniami na 
język polski, poświadczonymi przez Wykonawcę. 

9. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki powinny być parafowane przez 
osobę lub osoby podpisujące ofertę. 

10. Wykonawców obowiązuje wykorzystanie załączonych wzorów dokumentów – 
załączników. Wszystkie pole i pozycje tych wzorów powinny być wypełnione.  

11. Dokumenty niejawne, zastrzeżone składane w ofercie Wykonawca wydziela i odznacza w 
wybrany przez siebie sposób.  

12. Wykonawca powinien umieścić ofertę w kopercie lub nieprzezroczystym opakowaniu 
zamkniętym w sposób trwały, które będzie zaadresowane do Zamawiającego oraz będzie 
posiadać następujące oznaczenie: 



Oferta na „Przygotowanie, dostarczenie oraz wydawanie ciepłych posiłków dla dzieci w szkołach na 
terenie gminy Węgliniec oraz posiłku dla dorosłych objętych rządowym programem pomoc państwa w 
zakresie dożywiania” ZADANIE NR _______ (znak sprawy MGOPS.271.1.2014.ZP) nie 
otwierać przed godziną 12.15  dnia 27 października 2014r. 
13. Poza oznaczeniami podanymi powyżej na opakowaniu należy podać czytelnie nazwę i adres 

Wykonawcy. 

X.   Miejsce i termin składania i otwarcia ofert. 
1. Termin składania ofert upływa 27 października 2014r. o godz. 12:00. Oferty złożone po tym 

terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania 
powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej 
wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.  

2. Oferty należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego, do pokoju nr 218. Doręczenie oferty do 
innego miejsca lub pod inny adres niż wskazany nie jest równoznaczne ze złożeniem oferty w 
sposób skuteczny. 

3. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 października 2014r. o godz. 12:15, w siedzibie 
Zamawiającego..  

XI.  Opis sposobu obliczenia ceny. 
1. Całkowitą cenę  brutto  oferty,  za wykonanie  przedmiotu  zamówienia  stanowi  wartość 

zamówienia netto wraz z podatkiem od towaru i usług (VAT). 
2. Jeżeli Wykonawca naliczy podatek VAT niezgodny z ustawą z dnia  11  marca 2004r. o 

podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.) oferta będzie odrzucona  
3. W przypadku zmiany stawki podatku VAT cena brutto przedmiotu zamówienia zmieni się o 

wysokość podatku VAT obowiązującego na dzień wystawienia faktury.  
4. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.  
5. Wszystkie wartości powinny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  
6. W cenę oferty należy wliczyć koszty dowozu posiłków, koszty naczyń jednorazowych 

plastikowych, wsad do kotła oraz wydanie porcji dla poszczególnych uczniów i odebranie 
zużytych naczyń. 

7. Cena oferty = cena za 1 porcję posiłku wydawanego x ilość posiłków + dzienny koszt 
dostarczenia posiłku 

8. Cena za 1 porcję posiłku wydawanego = cena za posiłek (zupa plus drugie danie) + wszelkie 
opłaty i inne koszty związane z wyprodukowaniem i wydaniem posiłku + podatek VAT . 

9. Upusty , rabaty oferowane przez wykonawcę  muszą być zawarte w oferowanej cenie. 
 

XII.   Opis kryteriów, którymi Zamawiaj ący będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z 
podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

Oferty oceniane będą w 2 etapach: 
I etap: ocena w zakresie wymagań formalnych i kompletności oferty. 

Oferty niespełniające wymagań określonych w ustawie z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień 
publicznych i SIWZ zostaną odrzucone. 

II etap: ocena merytoryczna według kryteriów określonych poniżej: 
Cena (koszt) - waga kryterium 100%. 
W trakcie oceny kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznane zostaną punkty według 
wzoru: C=(C min : C oferty ) × 100 pkt., gdzie Cmin oznacza najniższą cenę, a Coferty cenę badanej 
oferty. 
W   II   etapie   rozpatrywane   będą   oferty   niepodlegające   odrzuceniu,   złożone   przez 
Wykonawców niepodlegających wykluczeniu 
 
XIII.    Informacje    o    formalno ściach,   jakie    powinny    zostać    dopełnione po wyborze 
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
 
Przed podpisaniem umowy Wykonawca złoży następujące dokumenty: 



1. W przypadku udziału w postępowaniu Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie 
zamówienia, należy złożyć Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców 
lub kopię tej umowy poświadczoną za zgodność z oryginałem przez pełnomocnika. 

2. W przypadku, gdy Wykonawca jest osobą fizyczną należy dostarczyć Zamawiającemu  
aktualny wpis do centralnej ewidencji i informacji działalności gospodarczej 

XIV . Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

XV.    Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 
umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 
Projekt umowy stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. 

XVI.      Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcom w toku 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

 
Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes prawny w uzyskaniu danego 
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 
przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługuje odwołanie wyłącznie wobec 
czynności (art. 180 ust.2 pkt 2-4 ustawy Pzp): 

a) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 
b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 
c) odrzucenia oferty odwołującego Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej w terminie wskazanym w art. 182 ustawy Pzp. Kopię odwołania Odwołujący 
przesyła Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby 
mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 

XVII.    Informacje administracyjne.  
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać: 
- ze strony internetowej www.wegliniec.pl, 
- osobiście, pod adresem: Miejsko – Gminny Ośrodek pomocy Społecznej Węgliniec, ul. 

Sikorskiego 40, 59 – 940 Węgliniec. Wnioski o przekazanie SIWZ należy składać: Miejsko – 
Gminny Ośrodek pomocy Społecznej Węgliniec, ul. Sikorskiego 40, 59 – 940 Węgliniec lub 
faxem: (0 75) 77 12 508. 

- 

Wykaz załączników:  
Załącznik nr 1 –  formularz oferty 
Załącznik nr 2 –  oświadczenie Wykonawcy, że spełnia wymogi określone w art. 22 ust. 1 ustawy 
Prawo zamówień publicznych. 
Załącznik nr 3 –  oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z powodu niespełniania 
warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
Załącznik nr 4  - informacja, którą część zamówienia Wykonawca powierzy podwykonawcom. 
Załącznik nr 5a i 5b – wzór informacji, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt 5) ustawy Prawo 

zamówień publicznych 
Załącznik nr 6 -  projekt umowy. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
Załącznik nr 1 do SIWZ  

Znak sprawy MGOPS.271.1.2014.ZP 
 

 
/Pieczęć adresowa Wykonawcy/* 
 

FORMULARZ OFERTY  
 
Ja, niżej podpisany/my, niżej podpisani*…………………………..…………………. 
 
działając w imieniu i na rzecz :…………………………………………………………….. 
NIP*……………………………..REGON* ……………………………………………….. 
Tel……………………………………… Fax……………………………………………….. 
 
1. Odpowiadając na ogłoszenie dot. zamówienia pn. „PRZYGOTOWANIE, DOSTARCZENIE 
ORAZ WYDAWANIE CIEPŁYCH POSIŁKÓW DLA DZIECI W SZKOŁ ACH NA TERENIE 
GMINY W ĘGLINIEC ORAZ POSIŁKU DLA DOROSŁYCH OBJ ĘTYCH RZĄDOWYM 
PROGRAMEM POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DO ŻYWIANIA” ,    
 
1.1. Zadanie nr 1 
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto :_____________________zł 
(słównie:__________________________________________________________________),  
Cena = cena brutto (z VAT) za 1 porcję posiłku _________zł x 25 posiłków + ______ zł brutto (z 
VAT)  dzienny koszt dostawy  
 
1.2. Zadanie nr 2 
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto :_____________________zł 
(słównie:__________________________________________________________________),  
Cena = cena brutto (z VAT) za 1 porcję posiłku _________zł x 40 posiłków + ______ zł brutto (z 
VAT)  dzienny koszt dostawy  
 
1.3. Zadanie nr 3 
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto :_____________________zł 
(słównie:__________________________________________________________________),  
Cena = cena brutto (z VAT) za 1 porcję posiłku _________zł x 70 posiłków+ ______ zł brutto (z 
VAT)  dzienny koszt dostawy  
 
2. Proponowane ceny za porcje posiłków są  stałe i nie podlegają  negocjacji na czas trwania 
umowy oraz zawierają wszystkie koszty wykonania zamówienia.. 
3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 05.01.2014r. – 31.12.2014r. 
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SIWZ  i nie wnosimy do niej zastrzeżeń. 
5. Oświadczamy, że zawarte w SIWZ zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w 
przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych  warunkach i w 
zaproponowanym przez zamawiającego terminie. 
6. Oświadczamy, że uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 
7. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują 
stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 233 k.k.). 
8. Do oferty dołączam kopię najmu pomieszczenia- dotyczy zadania nr _____ 
 
 
   ________________________                                                       ______________________ 
           miejscowość i data sporządzenia oferty                                                                                               podpis osoby upoważnionej 
                                                                                                                                                             do występowania w imieniu wykonawcy 



 
Załącznik nr 1 do SIWZ  

Znak sprawy MGOPS.271.1.2014.ZP 

/Pieczęć adresowa Wykonawcy/ 

OŚWIADCZENIE  

Ja, niżej podpisany/my, niżej podpisani ...................................................................................  

działając w imieniu i na rzecz : 
ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego, w postępowaniu o udzielenie zamówienia na 
wykonanie zadania pn. „PRZYGOTOWANIE, DOSTARCZENIE ORAZ WYDAWANIE 
CIEPŁYCH POSIŁKÓW DLA DZIECI W SZKOŁACH NA TERENIE GMINY W ĘGLINIEC 
ORAZ POSIŁKU DLA DOROSŁYCH OBJ ĘTYCH RZĄDOWYM PROGRAMEM POMOC 
PAŃSTWA W ZAKRESIE DO ŻYWIANIA”- Zadanie nr ________, oświadczam (y), że Wykonawca 
spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień 
publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. , poz. 907 z późn. zm.)  

 
 
 
 

Data Podpis i pieczątka imienna osoby(osób) 
uprawnionej (ych) do reprezentowania 
Wykonawcy * 



Załącznik nr 1 do SIWZ  
Znak sprawy MGOPS.271.1.2014.ZP 

/Pieczęć adresowa Wykonawcy/ 

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA*  

Ja, niżej podpisany/my, niżej podpisani ...................................................................................  

działając w imieniu i na rzecz : 

ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego, w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
na wykonanie zadania pn. „PRZYGOTOWANIE, DOSTARCZENIE ORAZ WYDAWANIE 
CIEPŁYCH POSIŁKÓW DLA DZIECI W SZKOŁACH NA TERENIE GMINY W ĘGLINIEC 
ORAZ POSIŁKU DLA DOROSŁYCH OBJ ĘTYCH RZĄDOWYM PROGRAMEM POMOC 
PAŃSTWA W ZAKRESIE DO ŻYWIANIA”- Zadanie nr _________, oświadczam (y), że 
Wykonawca nie podlega wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w 
art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 
2013r., poz. 907 z późn. zm.)  

 
 

Data Podpis i pieczątka imienna osoby(osób) 
uprawnionej (ych) do reprezentowania 
Wykonawcy * 

 



Załącznik nr 4 do SIWZ  
Znak sprawy MGOPS.271.1.2014.ZP 

/Pieczęć adresowa Wykonawcy/ 

Informacja, któr ą część zamówienia Wykonawca powierzy podwykonawcom. 

Zakres usług wykonywanych przez podwykonawcę 
 
Lp. 

 

Zakres usług wykonywanych przez podwykonawcę 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Data 

Podpis i pieczątka imienna osoby(osób) uprawnionej(-ych) do 
reprezentowania Wykonawcy * 

* w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie podpisuje Pełnomocnik 
 
 
 



 
Załącznik nr 5a do SIWZ 

Znak sprawy MGOPS.271.1.2014.ZP 
___________________________ 

/Pieczęć adresowa Wykonawcy/ 
 
 

 
 

LISTA PODMIOTÓW NALE ŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ  
 

 
 
 
 

Ja, niżej podpisany/my, niżej podpisani .................................................................................. 
..................................................................................................................................................... 

działając w imieniu i na rzecz : 
.................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 

ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego, w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: 
„PRZYGOTOWANIE, DOSTARCZENIE ORAZ WYDAWANIE CIEPŁYC H POSIŁKÓW DLA 
DZIECI W SZKOŁACH NA TERENIE GMINY W ĘGLINIEC ORAZ POSIŁKU DLA 
DOROSŁYCH OBJĘTYCH RZĄDOWYM PROGRAMEM POMOC PA ŃSTWA W ZAKRESIE 
DOŻYWIANIA”- Zadanie nr _________,  oświadczam(y), że należę/należymy do tej samej grupy 
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. 
2013r., poz. 907 z późn. Zm.), w skład której wchodzą następujące podmioty: 
……………………………………………………..…………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………….. 
……………...……...…........................ 
 
 
 
 
 
 
 

Data Podpis i pieczątka imienna osoby(osób) 
uprawnionej (ych) do reprezentowania 
Wykonawcy * 



Załącznik nr 5 b do SIWZ 
Znak sprawy MGOPS.271.1.2014.ZP 

___________________________ 

/Pieczęć adresowa Wykonawcy/ 
 
 

 
 

INFORMACJA 
 
 
 
Ja, niżej podpisany/my, niżej podpisani .................................................................................. 
..................................................................................................................................................... 

działając w imieniu i na rzecz : 
.................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 

ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego, w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: 
„PRZYGOTOWANIE, DOSTARCZENIE ORAZ WYDAWANIE CIEPŁYC H POSIŁKÓW DLA DZIECI 
W SZKOŁACH NA TERENIE GMINY W ĘGLINIEC ORAZ POSIŁKU DLA DOROSŁYCH OBJ ĘTYCH 
RZĄDOWYM PROGRAMEM POMOC PA ŃSTWA W ZAKRESIE DO ŻYWIANIA”- Zadanie nr 
_________, informuję/informujemy, że nie należę/ nie należymy do grupy kapitałowej o której mowa w 
art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. 2013r., poz. 907 z późn. zm.). 
 
 
 
 
 
 
 
Data 
 
Podpis i pieczątka imienna osoby(osób) uprawnionej (ych) do reprezentowania Wykonawcy * 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Załącznik nr 6 do SIWZ  

Znak sprawy MGOPS.271.1.2014.ZP 
 

U M O W A   nr ………. 
 
 W dniu …………….r. w Węglińcu, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węglińcu, z 
siedzibą ul. Sikorskiego 40 59-940 Węgliniec reprezentowany przez: 
1. Kierownika MGOPS w Węglińcu – mgr Grażynę Sroka 
przy kontrasygnacie Gł. Księgowej – Marzeny Stefańskiej 
zwany dalej ”Zamawiającym”. 
a  
 
2.………………………………. z siedzibą ul. ……………………………….,  reprezentowanym przez: 
……………………….. 
zwanym dalej „Wykonawcą” 
została zawarta umowa następującej treści : 

§ 1 
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania  – przygotowanie (gotowanie) ciepłych 
posiłków (obiadów), dostawa i wydawanie ciepłych posiłków (obiadów) dla ………………. w 
miejscowości …………….. (…………………………………………………) 

 
§ 2 

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, standardami, warunkami określonymi w siwz.   

 
§ 3 

1) Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają stawkę ………………zł brutto za 1 porcję posiłku 
wydawanego w szkole 

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy za faktycznie dostarczoną ilość posiłków według stawek 
określonych w pkt. 1. Liczba dostarczonych posiłków będzie ustalana na podstawie wykazu osób 
objętych dożywianiem. 

3) Stawki, o których mowa w pkt.1. nie mogą zostać podwyższone w drodze aneksu do niniejszej 
Umowy. Wartość całkowita przedmiotu umowy ani ceny nie będą waloryzowane w okresie realizacji 
umowy.  

4) Należne wykonawcy wynagrodzenie będzie płatne na podstawie rachunku lub faktury VAT, 
wystawianej raz w miesiącu. Rachunek lub faktura VAT powinna być adresowana do Miejsko-
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Sikorskiego 40, 59-940 Węgliniec. 

5) Podstawą do wystawienia rachunku lub faktury VAT jest zatwierdzony przez Zamawiającego 
„Wykaz osób objętych dożywianiem”.   

6) Płatność za rachunek lub fakturę VAT będzie dokonana przelewem z konta Zamawiającego na konto 
Wykonawcy w ciągu 30 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury. Błędnie 
wystawiona faktura lub  brak „Wykazu osób objętych dożywianiem” spowodują naliczenie 
ponownego 30-dniowego terminu płatności od momentu dostarczenia poprawionych lub brakujących 
dokumentów. 

7) Opóźnienie w zapłacie należności powoduje obowiązek zapłaty odsetek ustawowych. 
8) Wykonawca nie ma prawa, bez zgody Zamawiającego, przenieść wierzytelności wynikających z 

niniejszej umowy na rzecz osób trzecich. 
 

§ 4 
Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony od 05.01.2015r. do 31.12.2015r. 

 
§ 5 

Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania będą kary umowne. 
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  



a) za zwłokę w terminowym wykonaniu usługi - w wysokości 0,03% wynagrodzenia umownego za każdy 
dzień zwłoki; 
b) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 15% wynagrodzenia 
umownego. 
2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od 

Zamawiającego - w wysokości 15% wynagrodzenia umownego. 
3) Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przekraczającego wysokość kar 

umownych, do wysokości rzeczywiście dokonanej szkody powstałej w wyniku wadliwej realizacji 
umowy. 

 
§ 6 

1) Oprócz wypadków wymienionych Kodeksie Cywilnym, stronom przysługuje prawo odstąpienia od 
umowy w następujących wypadkach: 

1.1.Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy: 
a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - odstąpienie, w tym 
wypadku, może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach; 
b) zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja firmy Wykonawcy; 
c) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy; 
d) Wykonawca, bez uzasadnionych przyczyn, nie rozpoczął wykonywania usług oraz nie kontynuuje ich, 
pomimo wezwania Zamawiającego, złożonego na piśmie; 
e) w przypadku braku środków finansowych, czego Zamawiający nie mógł przewidzieć przy zawieraniu 
umowy – w tym przypadku Zamawiający może ograniczyć również zakres rzeczowy umowy. 
W w/w wypadkach Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za usługi wykonane do dnia podjęcia przez 
Zamawiającego decyzji o odstąpieniu od umowy. 
1.2.Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli: 
a) Zamawiający nie wywiązuje się z zapłaty faktur, mimo dodatkowego wezwania, w terminie trzech  
miesięcy od upływu terminu określonego umową; 
b) Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny zatwierdzenia zrealizowanej ilości dostarczonych 
posiłków, 
2) Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno 

zawierać uzasadnienie. 
3) W razie powstania sporu na tle wykonywania umowy, Wykonawca zobowiązany jest do wyczerpania 

drogi postępowania reklamacyjnego poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiającego. 
4) Zamawiający ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego roszczenia w terminie 

14 dni od daty jego zgłoszenia. 
5) W razie odmowy uznania roszczenia przez Zamawiającego, Wykonawca ma prawo do wystąpienia na 

drogę sądową. 
 

§ 7 
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 
§ 8 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 
 
 
ZAMAWIAJĄCY         WYKONAWCA 
 


