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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 
 

1. Nazwa i adres zamawiającego: 
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węglińcu 
Ul. Sikorskiego 40 
59-940 Węgliniec 
Tel. 757712144, faz.757712508 
e-mail: opswegliniec@poczta.onet.pl 
 

2. Tryb udzielania zamówienia: 
Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone będzie w trybie przetargu 
nieograniczonego  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 
113 poz. 759 ze zmianami) poniŜej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 
ustawy z dnia 28 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. 
 

3. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia: 
3.1. Nazwa: 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 doŜywiania. 
3.2. 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 
3.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 
33.1.1 ZADANIE NR 1 Czerwona Woda, Stary Węgliniec: 

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

2. Zamówienie dotyczy przygotowania z zakupionych przez Wykonawcę produktów, dostawy i 
wydania ok. 30 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. Podane przez zamawiającego ilości mogą ulec zmianie (zmniejszeniu bądź zwiększeniu). 
4. Przygotowanie, dostawa i wydawanie posiłków odbywać się będzie od 02.01.2012r. do 

31.12.2012r. w terminach i godzinach ustalonych z dyrektorami szkół. 
5. Wydawanie i spoŜywanie posiłków szkolnych powinno odbywać się w miejscu umoŜliwiającym 

spoŜywanie posiłku w czasie przerw pomiędzy zajęciami lekcyjnymi (dotyczy posiłków dla dzieci).  
6. Zamawiający zobowiązany jest do dostarczenia do szkół listy uczniów, którzy będą korzystać z 

posiłków. 
7. Wykonawca odpowiada za zgodność jakości przygotowanego gorącego posiłku z obowiązującymi 

w kraju normami Instytutu śywności i śywienia. 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 Ŝywności i Ŝywienia (t.j. Dz. 
U. z 2010, nr 136, poz. 917) oraz w przepisach wykonawczych. 

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

9. Posiłki naleŜy wydawać na własnej zastawie stołowej, własnym pracownikiem. Zamawiający nie 
dopuszcza uŜywania zastawy plastikowej. 

10. DowoŜone posiłki winny być zapakowane w jednorazowe pojemniki oraz  dowoŜone w termosach 
zapewniających zachowanie odpowiednio wysokiej temperatury przy ich spoŜywaniu. 

33.1.2 ZADANIE NR 2  Węgliniec: 
1. Zamówienie dotyczy przygotowania z zakupionych przez Wykonawcę produktów, dostawy i 

wydania posiłków przez 5 dni w tygodniu z wyłączeniem dni wolnych od zajęć.  



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.  

3. Podane przez zamawiającego ilości mogą ulec zmianie (zmniejszeniu bądź zwiększeniu). 
4. Przygotowanie, dostawa i wydawanie posiłków odbywać się będzie od 02.01.2012r. do 

31.12.2012r. w terminach i godzinach ustalonych z dyrektorami szkół oraz Kierownikiem MGOPS. 
5. Wydawanie i spoŜywanie posiłków szkolnych powinno odbywać się w miejscu umoŜliwiającym 

spoŜywanie posiłku w czasie przerw pomiędzy zajęciami lekcyjnymi (dotyczy posiłków dla dzieci).  
6. Zamawiający zobowiązany jest do dostarczenia do szkół listy uczniów, którzy będą korzystać z 

posiłków. 
7. Wykonawca odpowiada za zgodność jakości przygotowanego gorącego posiłku z obowiązującymi 

w kraju normami Instytutu śywności i śywienia. 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 Ŝywności i Ŝywienia (t.j. Dz. 
U. z 2010, nr 136, poz. 917) oraz w przepisach wykonawczych. 

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

9. Posiłki naleŜy wydawać na własnej zastawie stołowej, własnym pracownikiem. Zamawiający nie 
dopuszcza uŜywania zastawy plastikowej. 

10. DowoŜone posiłki winny być zapakowane w jednorazowe pojemniki oraz  dowoŜone w termosach 
zapewniających zachowanie odpowiednio wysokiej temperatury przy ich spoŜywaniu. 

33.1.3 ZADANIE NR 3 Ruszów: 
1. Zamówienie dotyczy przygotowania z zakupionych przez Wykonawcę produktów, dostawy i 

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

wydania ok. 55 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. Podane przez zamawiającego ilości mogą ulec zmianie (zmniejszeniu bądź zwiększeniu). 
4. Przygotowanie, dostawa i wydawanie posiłków odbywać się będzie od 02.01.2012r. do 

31.12.2012r. w terminach i godzinach ustalonych z dyrektorami szkół. 
5. Wydawanie i spoŜywanie posiłków szkolnych powinno odbywać się w miejscu umoŜliwiającym 

spoŜywanie posiłku w czasie przerw pomiędzy zajęciami lekcyjnymi (dotyczy posiłków dla dzieci).  
6. Zamawiający zobowiązany jest do dostarczenia do szkół listy uczniów, którzy będą korzystać z 

posiłków. 
7. Wykonawca odpowiada za zgodność jakości przygotowanego gorącego posiłku z obowiązującymi 

w kraju normami Instytutu śywności i śywienia. 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 Ŝywności i Ŝywienia (t.j. Dz. 
U. z 2010, nr 136, poz. 917) oraz w przepisach wykonawczych. 

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

9. Posiłki naleŜy wydawać na własnej zastawie stołowej, własnym pracownikiem. Zamawiający nie 
dopuszcza uŜywania zastawy plastikowej. 

10. DowoŜone posiłki winny być zapakowane w jednorazowe pojemniki oraz  dowoŜone w termosach 
zapewniających zachowanie odpowiednio wysokiej temperatury przy ich spoŜywaniu. 

3.4. Posiłki będą dostarczane do: 
1. ZADANIE NR 1  SP w Czerwonej Wodzie, SP Stary Węgliniec 
2. ZADANIE NR 2 SP-Gimnazjum Węgliniec, MGOPS Węgliniec, 
3. ZADANIE NR 3  SP-Gimnazjum Ruszów. 



4. Zamówienia częściowe: 
Zamawiający dopuszcza moŜliwość składania ofert częściowych, przy czym częścią zamówienia jest 
realizacja jednego zadania. 

5. Zamówienia uzupełniające: 
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 

6. Informacja o ofercie wariantowej i umowie ramowej: 
6.1. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych. 
6.2. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej 

7. Termin wykonania zamówienia: 
Termin wykonania zamówienia: 02.01.2012 r. do 31.12.2012 r. (dni nauki szkolnej oraz ferii 
zimowych w porozumieniu z Zamawiającym). 

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

8.1.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności ; tj. Wykonawca powinien wykazać, 

ze posiada aktualne zezwolenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego na prowadzenie 
działalności w zakresie Ŝywienia zbiorowego 

2. posiadania wiedzy i doświadczenia 
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz dysponowania osobami zdolnymi do 

wykonywania zamówienia 
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej  

 
8.2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie zgodnie z formułą „spełnia- nie 
spełnia” na podstawie złoŜonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów. 
 
8.3. Wykonawca moŜe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do 
wykonywania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotow, niezaleŜnie od charakteru 
prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić 
zamawiającemu, iŜ 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. 
 
8.4. Wykonawca nie moŜe 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 kaŜdy z 
Wykonawców. 
 

9. 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. 

 
9.1.W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 
ustawy, naleŜy przedłoŜyć: 
 
1. oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (zał. nr 2 do niniejszej 
SIWZ); 
2. aktualne zezwolenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego na prowadzenie działalności w 
zakresie Ŝywienia zbiorowego 
 
9.2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, naleŜy 
przedłoŜyć: 
 
1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (Zał. nr 2 do niniejszej SIWZ); 
2. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu 
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, wystawiony nie 
wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych 
oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy (zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ) 



W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia 
publicznego, dokumenty potwierdzające, Ŝe wykonawca nie podlega wykluczeniu składa kaŜdy z 
wykonawców oddzielnie. 
 
9.3. Dokumenty podmiotów zagranicznych. 
JeŜeli wykonawca na siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
przedkłada: - dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 
potwierdzający, Ŝe: 

1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo składania ofert. 

 
10. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: 

10.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki 
udziału w postępowaniu oraz złoŜyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków. Ponadto tacy 
Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo 
reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się aby 
Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 
10.2. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. 
 

11. Wadium 
Wadium nie jest wymagane. 
 

12. Wymagania dotyczące zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy. 
 
Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy nie jest wymagane. 

13. Waluta w jakiej b ędą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia 
publicznego. 

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SIWZ 
dokonywane będą w PLN. 
 

14. Opis sposobu przygotowania oferty. 
 
14.1.Wymagania podstawowe. 
1) KaŜdy Wykonawca moŜe złoŜyć tylko jedną ofertę. 
2) Ofertę naleŜy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ. 
3) Oferta musi być podpisana przez osoby upowaŜnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iŜ jeŜeli z dokumentu(ów) 
określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iŜ do 
reprezentowania Wykonawcy(ów) upowaŜnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład 
oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby. 
4) UpowaŜnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów 
dołączonych do oferty. Oznacza to, Ŝe jeŜeli upowaŜnienie takie nie wynika wprost z dokumentu 
stwierdzającego status prawny Wykonawcy to do oferty naleŜy dołączyć pełnomocnictwo wystawione przez 
osoby do tego upowaŜnione. 
5) Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej siwz powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i 
dołączone do oferty bądź teŜ przygotowane przez Wykonawcę w zgodnej z niniejszym SIWZ formie. 
6) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem oferty.  
 
14.2. Forma oferty. 
1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, mieć formę pisemną. Dokumenty sporządzone w języku 
obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski,  poświadczonym przez Wykonawcę. 
2) Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ i 
wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie. 
3) Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących 
załączniki do niniejszej siwz powinny mieć formę wydruku komputerowego lub maszynopisu. 
4) Całość oferty powinna być złoŜona w formie uniemoŜliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie. 
5) Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane. Strony te powinny być parafowane przez 
osobę (lub osoby jeŜeli do reprezentowania Wykonawcy upowaŜnione są dwie lub więcej osoby) 



podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub 
treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. Strony zawierające informacje niewymagane przez 
Zamawiającego (np.: prospekty reklamowe o firmie, jej działalności, itp.) nie muszą być numerowane i 
parafowane. 
6) Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez 
siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być 
parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę. 
7) Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub 
poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii. W przypadku składania 
elektronicznych kopii dokumentów powinny być one opatrzone przez Wykonawcę bezpiecznym podpisem 
elektronicznym weryfikowanym za pomocą waŜnego kwalifikowanego certyfikatu. Oświadczenia 
sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ powinny być złoŜone w 
formie oryginału. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w 
skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby jeŜeli do reprezentowania Wykonawcy 
upowaŜnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu 
określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. 
8) Zamawiający moŜe Ŝądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu 
wyłącznie wtedy, gdy złoŜona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi 
uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości. 
9) Postanowienia dotyczące wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej: 
14.3. Dokumenty te są składane w formie oryginału, odpisu, wpisu, wyciągu lub kopii przetłumaczonych na 
język polski. 
14.4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, po- 
świadczonym przez wykonawcę. Tłumaczenie nie jest wymagane, jeŜeli zamawiający wyraził zgodę, o 
której mowa w art. 9  ust. 3 ustawy ustawy prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz 
759 ze zm.) 
14.5. Zawartość oferty. 
1) Kompletna oferta musi zawierać: 
a) Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ, 
b) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone na podstawie 
wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ, 
c) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument 
ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, 
d) parafowany wzór umowy, 
e) oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ ( dotyczy osób 
fizycznych ), 
f) stosowne pełnomocnictwo (a) w przypadku gdy upowaŜnienie do podpisania oferty nie wynika 
bezpośrednio ze złoŜonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru, a w stosunku do osób fizycznych 
oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 Prawo zamówień publicznych (naleŜy dołączyć do oferty 
oryginały pełnomocnictwa lub kopie poświadczone notarialnie), 
g) pozostałe dokumenty wymienione w punkcie 8 – 9 SIWZ. 
14.6.PoŜądane przez Zamawiającego jest złoŜenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem ilości stron 
wchodzących w skład oferty. 
1)Wykonawca moŜe zastrzec w ofercie (oświadczeniem zawartym w Formularzu Oferty), iŜ Zamawiający 
nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

15. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami. 
Osobami(ą) upowaŜnionymi(ą) przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są: 
Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Węglińcu – GraŜyna Sroka, tel. 075 
7712508 w godzinach od 7.00 do 15.00 (poniedziałek- piątek). 

16. Miejsce, termin i sposób złoŜenia oferty. 
16.1. Ofertę naleŜy złoŜyć w siedzibie Zamawiającego ( pok. Nr 218) w nieprzekraczalnym terminie: do 
dnia  27 grudnia 2011 r. do godz.  11:00 
16.2. 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 doŜywiania”nie otwierac do dnia 27 grudnia 2011 do godz. 11.15 
16.3. Na kopercie (paczce) wewnętrznej oprócz opisu jw. NaleŜy umieścić nazwę i adres Wykonawcy. 

17. Miejsce termin otwarcia ofert. 
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego (gabinet  kierownika – Pokój nr. 218).W dniu 27 grudnia 
2011 r. o godz.  9.15 

18. Termin związania ofertą. 
Wykonawca pozostaje związany złoŜoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się 
wraz z upływem terminu składania ofert. 

19. Wycofanie oferty bądź jej zmiana. 
Wykonawca moŜe wprowadzać zmiany, poprawki i uzupełnienia do złoŜonych ofert pod warunkiem, Ŝe 
zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian przed upływem terminu składania 
ofert. 
19.1. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złoŜone według takich samych wymagań, jak 
składana oferta odpowiednio oznakowane dodatkowo z dopiskiem „ZMIANA”. 
19. 2. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez 
złoŜenie pisemnego powiadomienia (według takich samych zasad, jak wprowadzenie zmian i poprawek) z 
napisem „WYCOFANIE”. 
19.3. Koperty oznaczone napisem „WYCOFANIE” będą otwierane w pierwszej kolejności i po 
stwierdzeniu poprawności postępowania wykonawcy oraz zgodności ze złoŜonymi ofertami, oferty 
wycofane nie będą otwierane. 
19.4. Koperty oznaczone dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który 
wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian zostaną dołączone do 
oferty. 

20. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej w ofercie. 
20.1. Podana w ofercie cena musi być wyraŜona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania 
niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu naleŜytej oraz 
zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. W cenę oferty naleŜy wliczyć 
koszty dowozu posiłków, koszty naczyń jednorazowych plastikowych, wsad do kotła oraz wydanie porcji 
dla poszczególnych uczniów i odebranie zuŜytych naczyń. 
20.2. Cena oferty = cena za 1 porcję posiłku wydawanego x ilość posiłków. 
20.3.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 . 
20.4. Koszt transportu z podatkiem VAT. 
20.5. Upusty , rabaty oferowane przez wykonawcę  muszą być zawarte w oferowanej cenie. 
 20.6.Cena podana przez Wykonawcę jest obowiązująca przez okres waŜności umowy i nie podlega 
waloryzacji w okresie jej trwania, 

21. Kryteria oceny ofert. 
21.1.Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: 
1) zostaną złoŜone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego 
postępowania;   
2) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.  
21.2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie: 
Cena-  100%. 

22. Aukcja elektroniczna. 
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzania aukcji elektronicznej. 

23. Tryb oceny ofert. 
23.1.Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek. 
1)W toku badania i oceny ofert Zamawiający moŜe Ŝądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 
złoŜonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji 
dotyczących złoŜonej oferty oraz, z zastrzeŜeniem treści następnego punktu, dokonywanie jakiejkolwiek 
zmiany w jej treści. 
2)Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, omyłki rachunkowe z 
uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonywanych poprawek oraz inne omyłki polegające na 
niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w 
treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 
23.2. Sprawdzanie wiarygodności ofert. 



1)Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności przedstawionych 
przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji. 
2)W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert, Ŝe złoŜenie oferty stanowi 
czyn nieuczciwej konkurencji – oferta zostanie przez Zamawiającego odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 
pkt. 3) u.p.z.p. 
3)Przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych mających wpływ na wynik postępowania o 
udzielenie niniejszego zamówienia skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z prowadzonego 
postępowania, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 2) u.p.z.p., niezaleŜnie od innych skutków przewidzianych 
prawem. 

24. Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych umowy w sprawie niniejszego zamówienia. 
24.1.Zgodnie z art. 139 i 140 u.p.z.p. umowa w sprawie niniejszego zamówienia: 
1) zostanie zawarta w formie pisemnej; 
2) mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeŜeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej; 
3) jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji 
publicznej;  
4) zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest toŜsamy z jego zobowiązaniem zawartym w 
ofercie; 
5) jest zawarta na okres wskazany w Załączniku nr 3 niniejszej SIWZ; 
6) jest niewaŜna: 
a) jeŜeli zachodzą przesłanki określone w art. 146 u.p.z.p., 
b) w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w niniejszej SIWZ. 
24.2. Zgodnie z art. 144 zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 
24.3.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za 
wykonanie umowy. 

25. Środki ochrony prawnej 
Wykonawcom, oraz innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu niniejszego zamówienia doznał 
lub moŜe doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują 
środki ochrony prawnej przewidziane ustawą Prawo zamówień publicznych. 

26. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami. 
W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i 
Wykonawcy przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza przekazywanie powyŜszych dokumentów 
faksem lub drogą elektroniczną. JeŜeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, 
zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, kaŜda ze stron na Ŝądanie drugiej 
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

27. Podwykonawstwo. 
Zamawiający Ŝąda wskazanie przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza 
powierzyć podwykonawcy. Wskazanie niniejszego nastąpi w formularzu oferty. 

28. Wykaz załączników do niniejszej SIWZ. 
Załącznikami do niniejszej SIWZ są następujące wzory: 
Załącznik nr 1 - Wzór Formularza Ofertowego 
Załącznik nr 2 - Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 
Załącznik nr 3 - Oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 Ustawy Pzp ( dotyczy osób fizycznych ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
zał. nr 1 do SIWZ  

 
/Pieczęć adresowa Wykonawcy/* 
 

FORMULARZ OFERTY  
 
Ja, niŜej podpisany/my, niŜej 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 śYWIANIA” ,    
 
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 30 posiłków 
 
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  
 
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 55 posiłków 
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: 02.01.2012r. – 31.12.2012r. 
4. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się z SIWZ  i nie wnosimy do niej zastrzeŜeń. 
5. Oświadczamy, Ŝe 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, Ŝe uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 
7. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczam, Ŝe załączone do oferty dokumenty opisują 
stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 233 k.k.). 
8. Integralną część oferty stanowią załączniki: 
1________________________ 
2________________________ 
3________________________ 
4________________________ 
 
   ________________________                                                       ______________________ 
           miejscowość i data sporządzenia oferty                                                                                               podpis osoby upowaŜnionej 
                                                                                                                                                             do występowania w imieniu wykonawcy 

 
 
 



 
 
 

          
              Załącznik nr 2 do SIWZ  

/Pieczęć adresowa Wykonawcy/ 

OŚWIADCZENIE  

Ja, niŜej podpisany/my, niŜej 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 śYWIANIA” , oświadczam (y), Ŝe Wykonawca spełnia warunki 
określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. 
U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póŜn. zm.)  

 
 
 
 

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



Załącznik nr 3 do SIWZ  

/Pieczęć adresowa Wykonawcy/ 

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA*  

Ja, niŜej podpisany/my, niŜej 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 śYWIANIA” , oświadczam (y), Ŝe 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 2010 r. Nr 113, poz. 759 
z póŜn. zm.)  

 
 

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

 



Zał nr 4  
 

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 GraŜynę Sroka 
przy kontrasygnacie Gł. Księgowej – mgr Monikę Puzon 
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 usługi – przygotowanie (gotowanie) ciepłych posiłków 
(obiadów), dostawa i wydawanie ciepłych posiłków (obiadów) dla ………………. w miejscowości …………….. 
(…………………………………………………………………) 

§ 2 
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z naleŜytą 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 doŜywianiem. 
3.Stawki, o których mowa w pkt.1. nie mogą zostać podwyŜszone w drodze aneksu do niniejszej Umowy. Wartość 

całkowita przedmiotu umowy ani ceny nie będą waloryzowane w okresie realizacji umowy.  
4.NaleŜne 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 doŜywianiem”.   

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 doŜywianiem” spowodują naliczenie ponownego 30-dniowego 
terminu płatności od momentu dostarczenia poprawionych lub brakujących dokumentów. 

7.Opóźnienie w zapłacie naleŜności 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 02.01.2012r. do 31.12.2012r. 
§ 5 

Strony postanawiają, Ŝe obowiązującą formą odszkodowania będą kary umowne. 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  
- za zwłokę w terminowym wykonaniu usługi - w wysokości 0,03% wynagrodzenia umownego za kaŜdy dzień 
zwłoki; 
- za odstąpienie od umowy z przyczyn zaleŜnych od Wykonawcy - w wysokości 15% wynagrodzenia umownego. 
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn zaleŜnych 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, Ŝe wykonanie umowy nie leŜy w interesie 
publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - odstąpienie, w tym wypadku, moŜe 
nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyŜszych 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, złoŜonego na piśmie; 
e) w przypadku braku środków finansowych, czego Zamawiający nie mógł przewidzieć przy zawieraniu umowy – 
w tym przypadku Zamawiający moŜe ograniczyć równieŜ 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, jeŜeli: 
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 niewaŜności 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 czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla kaŜdej ze stron. 
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