
 
 
Ogłoszenie nr 567590-N-2019 z dnia 2019-07-01 r.  

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Modlnicy: Usługa cateringu dla dzieci, które będą 
uczęszczać do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Modlnicy: Przedszkola Samorządowego w 

Modlnicy, Oddziałów Przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Modlnicy i Oddziałów 
Przedszkolnych w Szkole Filialnej w Modlniczce w okresie od dnia 01.09.2019r. do dnia 

31.07.2020r. 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi  

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe  
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego  
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej  
Nie  
 
Nazwa projektu lub programu  
 
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, 
których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które 
będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących 
członkami grup społecznie marginalizowanych  
Nie  
 
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub 
więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób 
zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)  
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  
Nie  
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 
przeprowadzenie postępowania  
Nie  
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie 
postępowania:  
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających  
Nie  
 
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie 
oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz 
z danymi do kontaktów:  
 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw 
członkowskich Unii Europejskiej  
Nie  
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych 
państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo 
zamówień publicznych:  
Informacje dodatkowe:  



I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Modlnicy, krajowy numer 
identyfikacyjny 35686848700000, ul. ul. Sportowa  2 , 32-085  Modlnica, woj. małopolskie, 
państwo Polska, tel. 12 419 20 05, e-mail szkolamodlnica@interklasa.pl, faks .  
Adres strony internetowej (URL): www.szkolamodlnica.neostrada.pl  
Adres profilu nabywcy:  
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub 
formatów plików, które nie są ogólnie dostępne  
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa  
 
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):  
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania 
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z 
zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających 
jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za 
przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie 
udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone 
w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):  
 
I.4) KOMUNIKACJA:  
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można 
uzyskać pod adresem (URL)  
Tak  
www.szkolamodlnica.neostrada.pl  
 
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia  
Tak  
www.szkolamodlnica.neostrada.pl  
 
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można 
uzyskać pod adresem  
Nie  
 
 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:  
Elektronicznie  
Nie  
adres  
 
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu w inny sposób:  
Nie  
Inny sposób:  
 
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu w inny sposób:  
Tak  
Inny sposób:  
forma pisemna  



Adres:  
Urząd Gminy Wielka Wieś, pl. Wspólnoty 1, 32-085 Szyce  
 
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów 
plików, które nie są ogólnie dostępne  
Nie  
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod 
adresem: (URL)  
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  
 
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa cateringu dla dzieci, które 
będą uczęszczać do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Modlnicy: Przedszkola 
Samorządowego w Modlnicy, Oddziałów Przedszkolnych w Szkole Podstawowej w 
Modlnicy i Oddziałów Przedszkolnych w Szkole Filialnej w Modlniczce w okresie od dnia 
01.09.2019r. do dnia 31.07.2020r.  
Numer referencyjny: ZP.271.2.ZSPM.2019  
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog 
techniczny  
Nie  
 
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi  
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych  
Zamówienie podzielone jest na części:  
Nie  
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w 
odniesieniu do:  
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup 
części:  
 
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie 
jednemu wykonawcy:  
 
 
 
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku 
partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, 
usługę lub roboty budowlane: 1 Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringu - 
przygotowanie i dostawa wyżywienia dla dzieci w wieku przedszkolnym 3-6 lat, a to: - 25 
dzieci, które będą uczęszczać do Przedszkola Samorządowego w Modlnicy, 50 dzieci, które 
będą uczęszczać do Oddziałów Przedszkolnych w Modlnicy, 40 dzieci, które będą uczęszczać 
do Oddziałów Przedszkolnych w Szkole Filialnej w Modlniczce, Gmina Wielka Wieś w 
okresie od dnia 01.09.2019r. do dnia 30.06. 2020r - 50 dzieci, które będą uczęszczać do 
Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Modlnicy w okresie od dnia 01.07.2020r do dnia 
31.07.2020r. 2 Przedmiot zamówienia obejmuje przygotowanie trzech posiłków dziennie, tj. 
śniadanie, obiad i podwieczorek dla grupy maksymalnie 115 dzieci w okresie od dnia 
01.09.2019r. do dnia 30.06.2020r. i 50 dzieci w okresie od dnia 01.07.2020r. do dnia 
31.07.2020r. 3 Wartość kaloryczna posiłków: 950-1050 kcal. 4 Posiłki będą dostarczane od 



poniedziałku do piątku w godzinach: - śniadania – godz. 7:30, - obiad i podwieczorek – godz. 
11:30. 5 Zamawiający określa wielkość przedmiotu zamówienia w okresie trwania umowy, tj. 
od dnia 01.09.2019r. do dnia 30.06.2020r. – 23920 posiłków (od dnia 01.09.2019r. do dnia 
30.06.2020r. - 208 dni x 115 dzieci = 23920 posiłków; od dnia 01.07.2020r. do dnia 
31.07.2020r. – 21 dni x 50 = 1050 posiłków). Razem 24970 posiłków, tj. 24970 śniadań, 24 
970 obiadów dwudaniowych, 24970 podwieczorków. 6 Produkty w dziennym jadłospisie 
muszą być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 roku 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 roku, poz. 1154) oraz muszą obejmować : śniadanie - zupa mleczna lub potrawy 
mleczne i mleko - pochodne, kanapka, herbata itp.:, obiad - zupa, drugie danie: ziemniaki (lub 
zamiennie ryż, kasza, kopytka, makaron itp.) - dania mięsne np. sztuka mięsa, udziec 
kurczaka, pierś z indyka, kotlet schabowy, stek z piersi z kurczaka, bitki wołowe, gulasz itp. 
Ryba, pierogi, naleśniki, knedle itp. – surówka, kompot lub napój. Podwieczorek – kanapka 
lub ciasto i desery mleczne, owoce (w tym sezonowe) kisiel, budyń, herbata lub napój 
mleczny itp.: woda mineralna. Napoje przygotowane na miejscu muszą być słodzone cukrem 
w ilości nieprzekraczającej 10 g cukrów w 250 ml produktu gotowego do spożycia. Do 
smażenia należy używać olej rafinowany o zawartości kwasów jednonienasyconych powyżej 
50% i zawartości kwasów wielonienasyconych poniżej 40%. Zupy, sosy należy sporządzać z 
naturalnych składników bez użycia koncentratów spożywczych z wyłączeniem koncentratów 
z naturalnych składników. Do każdego posiłku należy dodać porcję świeżych warzyw lub 
owoców. Co najmniej raz w tygodniu należy podać rybę. 7 Wykonawca najpóźniej na 7 dni 
roboczych przed rozpoczęciem każdego kolejnego miesiąca świadczenia usług ustali i 
przedstawi do zatwierdzenia Zamawiającemu propozycje jadłospisu na okres kolejnego 
miesiąca; Zamawiający ma prawo do dokonania zmian w jadłospisie. 8 Posiłki musza być 
urozmaicone, wysokiej jakości, zarówno co do wartości odżywczej, gramatury, jak i estetyki. 
9 Wykonawca dostarcza posiłki własnym transportem i samodzielnie je przygotowuje. 
Wykonawca dba o właściwy stan dostarczania posiłków (posiłki gorące, świeże, smaczne i 
estetyczne) oraz właściwie dobrane do wieku dzieci. Posiłki dla dzieci z Przedszkola 
Samorządowego w Modlnicy należy dostarczać w zbiorczych termosach i opakowaniach. 
Posiłki dla dzieci z Oddziałów Przedszkolnych w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w 
Modlnicy należy dostarczać w pojemnikach indywidualnych zgrzewanych (przeznaczonych 
do zgrzewu), spełniających normy w zakresie transportu i dostarczania posiłków gorących. 
Pojemniki powinny posiadać wewnętrzne przegrody, by zawartość posiłków się nie mieszała. 
Również pojemniki zbiorcze muszą spełniać normy w zakresie transportu i dostarczania 
posiłków gorących. Napoje ciepłe należy dostarczać w termosach. Należy także dostarczać 
sztućce jednorazowe, serwetki, talerzyki tekturowe, kubki na napoje. 10 Wykonawca 
oświadcza, że posiada pełne uprawnienia potrzebne do świadczenia usługi objętej 
zamówieniem, wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. 11 Stan 
posiłków i sposób dowożenia musi spełniać wymogi Państwowej Stacji Sanitarno- 
Epidemiologicznej. 12 W przypadku awarii lub innych nie przewidzianych zdarzeń 
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić posiłki o nie gorszej jakości na swój koszt z innych 
źródeł. 13 W cenie oferty należy uwzględnić koszt posiłków standardowych i dietetycznych w 
razie konieczności. 14 Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany w ilości przedmiotu 
zamówienia. Rozliczenie finansowe Wykonawcy usługi z Zamawiającym odbywać się będzie 
na podstawie faktycznie dostarczonych posiłków i ich ceny jednostkowej. 15 Cena jednego 
zestawu winna zawierać koszt przygotowania i dostarczania posiłku. Wykonawca 
zobowiązany jest do przygotowania posiłków o najwyższym standardzie, na bazie produktów 
najwyższej jakości i bezpieczeństwem zgodnie z normami HACCP. 16 Posiłki muszą spełniać 



wymogi żywienia zalecane przez Instytut Matki i Dziecka dla dzieci przedszkolnych w wieku 
od 3 do 6 lat oraz Instytutu Żywności i Żywienia. Posiłki nie mogą być przygotowywane z 
półproduktów. 17 W przypadku wzmożonej zachorowalności lub nieobecności dzieci, 
Zamawiającemu przysługuje prawo do ograniczenia ilości posiłków z zastrzeżeniem 
dokonania uprzedzenia Wykonawcy co najmniej na 1 dzień przed wprowadzeniem zmian. 
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zmniejszenie ilości posiłków. Zamawiający 
nie ponosi odpowiedzialności za zmniejszenie ilości posiłków. W takiej sytuacji Wykonawcy 
nie przysługuje z tego tytułu żadne roszczenie finansowe wobec Zamawiającego. 18 
Wykonawca wszystkie dostawy wykona w terminie. 19 Wykonawca oświadcza, ze dysponuje 
odpowiednią wiedzą, kwalifikacjami i umiejętnościami oraz wystarczającymi środkami 
technicznymi do wykonania niniejszej umowy oraz że wykona ją z należytą starannością 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 20 Wykonawcy nie wolno powierzyć 
wykonania niniejszej umowy lub jej części osobie trzeciej (Podwykonawcy) bez pisemnej 
zgody Zamawiającego. 21 Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość przedmiotu 
umowy i wszelkie spowodowane nimi szkody, tak wobec Zamawiającego, jak i wobec osób 
trzecich, na rzecz których przedmiot umowy jest bezpośrednio wykonywany.  
 
II.5) Główny kod CPV: 55321000-6  
Dodatkowe kody CPV:  
Kod CPV 
55520000-1 
 
 
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 
zamówienia):  
Wartość bez VAT:  
Waluta:  
 
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita 
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego 
systemu zakupów)  
 
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 
lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie  
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone 
zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:  
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została 
zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system 
zakupów:  
miesiącach:    lub dniach:  
lub  
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-07-31  
 
II.9) Informacje dodatkowe:  
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM  
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów  
Określenie warunków:  



Informacje dodatkowe  
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  
Określenie warunków:  
Informacje dodatkowe  
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  
Określenie warunków: a) Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże 
wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 usługi polegające 
na przygotowaniu i dostawie wyżywienia dla dzieci lub młodzieży szkolnej, o wartości 
minimum 100 tys. zł brutto każda. b) Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca 
wykaże, że dysponuje sprzętem niezbędnym do prawidłowego wykonania przedmiotu 
zamówienia. Wymagane minimum potencjału technicznego to - 8 termosów do przewozu 
żywności o minimalnej pojemności 5 litrów, - samochód odpowiadający wymaganiom 
sanitarno - higienicznym do transportu żywności. c) Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli 
Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej 1 dietetykiem posiadającym uprawnienia, 
wykształcenie.  
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji 
zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: 
Nie  
Informacje dodatkowe:  
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA  
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp  
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 
ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)  
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)  
 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)  
 
 
 
 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU 
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ 
SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA 
SELEKCJI  
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu  
Tak  
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji  
Nie  
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ 
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 
UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:  
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp; Jeżeli 
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 



Polskiej, zamiast dokumentu jak wyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, 
w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto 
jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie 
wydaje się dokumentu, o których mowa w pkt. 1.8.5., 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. Dokumenty/oświadczenia 
powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert.  
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 
UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP  
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:  
1 Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w 
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie 
robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 
uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia 
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o 
podstawie do dysponowania tymi osobami – na formularzu zgodnym z treścią załącznika Nr 6 
do SIWZ. 2 Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z 
podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi 
zostały wykonane – na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 4 do SIWZ. 3.Dowody 
określające, czy usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, 
są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były 
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny, o obiektywnym charakterze, Wykonawca 
nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. 4. Wykaz narzędzi, 
wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania 
zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami 
zgodnie z treścią załącznika Nr 5 do SIWZ.  
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:  
 
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 
UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP  
c) przykładowy jadłospis na okres 6 tygodni z rozpisaniem składników z wyodrębnieniem 
alergenów, wartości kalorycznych i gramaturowych każdego posiłku. W jadłospisie muszą 
być podane posiłki składające się z produktów wymienionych w Rozporządzeniu Ministra 
Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 roku 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 roku, poz. 1154) d) Dokumenty potwierdzające, że 
pojemniki indywidualne oraz pojemniki zbiorcze spełniają normy w zakresie transportu i 
dostawy posiłków gorących.  
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)  



Formularz „OFERTA” – załącznik nr 1 do SIWZ. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile 
prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty.  
SEKCJA IV: PROCEDURA  
IV.1) OPIS  
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony  
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:  
Nie  
Informacja na temat wadium  
 
 
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:  
Nie  
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:  
 
 
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia 
do ofert katalogów elektronicznych:  
Nie  
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert 
katalogów elektronicznych:  
Nie  
Informacje dodatkowe:  
 
 
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:  
Nie  
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej  
Nie  
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty 
zasadniczej:  
Nie  
 
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w 
postępowaniu  
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo 
innowacyjne)  
Liczba wykonawców    
Przewidywana minimalna liczba wykonawców  
Maksymalna liczba wykonawców    
Kryteria selekcji wykonawców:  
 
 
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:  
Umowa ramowa będzie zawarta:  
 
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:  
 
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:  
 
Informacje dodatkowe:  



 
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:  
 
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące 
dynamicznego systemu zakupów:  
 
Informacje dodatkowe:  
 
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w 
formie katalogów elektronicznych:  
 
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do 
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:  
 
 
IV.1.8) Aukcja elektroniczna  
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, 
przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie  
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:  
 
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:  
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu 
przedmiotu zamówienia:  
 
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji 
elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:  
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:  
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą 
warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):  
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji 
technicznych w zakresie połączeń:  
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:  
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:  
 
Czas trwania:  
 
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do 
następnego etapu:  
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:  
 
 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  
IV.2.2) Kryteria  
Kryteria Znaczenie 
najniższa cena  60,00 
Doświadczenie dietetyka 35,00 
Termin płatności faktury 5,00 
 
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg 



nieograniczony)  
Tak  
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne  
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem  
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:  
 
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych 
bez przeprowadzenia negocjacji  
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:  
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):  
 
Informacje dodatkowe  
 
 
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego  
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:  
 
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego 
przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający 
przewiduje nagrody:  
 
Wstępny harmonogram postępowania:  
 
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:  
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:  
 
 
Informacje dodatkowe:  
 
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego  
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą 
odpowiadać wszystkie oferty:  
 
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom 
poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia:  
 
Informacje dodatkowe:  
 
IV.4) Licytacja elektroniczna  
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:  
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji 
elektronicznej:  
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w 
tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:  
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych 
wysokości postąpień:  
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:  
Czas trwania:  
 



Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego 
etapu:  
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:  
Data: godzina:  
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:  
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:  
 
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w 
sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:  
 
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:  
 
Informacje dodatkowe:  
IV.5) ZMIANA UMOWY  
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak  
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:  
Zmiana terminu wykonywania umowy może być dokonana w przypadku zmiany 
funkcjonowania Przedszkola Samorządowego w Modlnicy w okresie wakacyjnym. Termin 
obowiązywania umowy może ulec zmianie. W takim przypadku zmianie może ulec również 
wynagrodzenie Wykonawcy, które zostanie wypłacone za faktycznie przygotowane i 
dostarczone posiłki. Zmiana terminu powinna być zaakceptowana i podpisana przez 
Zamawiającego i Wykonawcę w drodze aneksu, zgodnie z § 8 umowy. Zamawiający 
zastrzega sobie również zmianę formy dostarczania posiłków w Szkole Filialnej w 
Modlniczce z dostarczanych w pojemnikach jednorazowych na dostarczane w pojemnikach 
zbiorczych. Wynagrodzenie określone w ust 1 obejmuje całość zobowiązania Zamawiającego 
w stosunku do Wykonawcy i może ulec zmianie jedynie z tytułu ustawowej zmiany stawki 
podatku VAT. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany w ilości przedmiotu 
zamówienia. Rozliczenie finansowe Wykonawcy usługi z Zamawiającym odbywać się będzie 
na podstawie faktycznie dostarczonych posiłków i ich ceny jednostkowej.  
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  
 
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):  
 
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym  
 
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu:  
Data: 2019-07-09, godzina: 09:30,  
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia 
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):  
Nie  
Wskazać powody:  
 
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu  
>  
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 
ofert)  
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 



przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone 
na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie  
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli 
środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, 
które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części 
zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie  
IV.6.6) Informacje dodatkowe:  
 
 
 

 

 

 


