OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
DZIELNICY TARGÓWEK M. ST. WARSZAWY
ul. Św. Wincentego 87, 03-291 Warszawa tel.22 277 02 50

e-mail: ops.tar@ops-targowek.waw.pl
Numer sprawy ZP PN 20/2018

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
dla zamówienia dokonywanego w trybie przetargu nieograniczonego o
wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych
na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych na
podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579 z późn.zm.)
na przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków osobom
wskazanym przez Zamawiającego w lokalu Wykonawcy.

Terminy:
Składanie ofert: do 2018.03.15. do godz. 10.00
Otwarcie ofert: 2018.03.15. godz. 10.15

Zatwierdził:
Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej
Dzielnicy
Targówek m.st. Warszawy
Alicja Witoszyńska

Warszawa, dnia 6.03.2018
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Rozdział 1
Informacje ogólne i na temat Zamawiającego
1. Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy; ul. Św.
Wincentego 87, 03-291 Warszawa;
Strona internetowa na której publikowana jest Specyfikacja Istotnych Warunków
Zamówienia: www: ops-targowek.waw.pl
Telefon: 22 277 02 50; faks: 22 370-25-32
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku: 8.00 – 16.00
NIP: 524-10-67-534;
Regon: 010908915
2. Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie:
a) „OPS” lub „Zamawiający” – Ośrodek
Targówek m. st. Warszawy

Pomocy Społecznej

Dzielnicy

b) „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na
podstawie niniejszej Specyfikacji.
c) „SIWZ” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
d) „Ustawa” - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku , poz. 1579 z późn.zm.)
e) „Zamówienie” – należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego
przedmiot został opisany w rozdziale 3 SIWZ oraz w załączniku nr 1 do
SIWZ.
Rozdział 2
Tryb udzielenia zamówienia
2.1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości
szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust.8 ustawy.
2.2 Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 39 ustawy.
Rozdział 3
Opis przedmiotu zamówienia

3.1. Zamówienie zostało podzielone na 3 następujące części :
Część nr 1:
Przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków osobom
wskazanym przez Zamawiającego, w lokalu Wykonawcy znajdującym się w
rejonie nr 1, który został określony w załączniku nr 1 do SIWZ pt. Opis
przedmiotu zamówienia, w ilości ok. 50 posiłków dziennie .
Wielkość zamówienia dla części nr 1 Zamawiający szacuje do 17400 posiłków.
Część nr 2:
Przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków osobom
wskazanym przez Zamawiającego, w lokalu Wykonawcy znajdującym się w
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rejonie nr 2, który został określony w załączniku nr 1 do SIWZ pt. Opis
przedmiotu zamówienia, w ilości ok. 15 posiłków dziennie.
Wielkość zamówienia dla części nr 2 Zamawiający szacuje do 5400 posiłków.
Część nr 3: Przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków osobom
wskazanym przez Zamawiającego, w lokalu Wykonawcy znajdującym się w
rejonie nr 3, który został określony w załączniku nr 1 do SIWZ pt. Opis
przedmiotu zamówienia, w ilości ok. 10 posiłków dziennie .
Wielkość zamówienia dla części nr 3 Zamawiający szacuje do 3600 posiłków.
Szacunkowa ilość osób korzystających z posiłków w każdym miesiącu
obowiązywania umowy :
dla części I – 50 osób, dla części II – 15 osób, dla części III – 10 osób.
3.2. Przedmiot zamówienia dla wszystkich części wg Wspólnego Słownika Zamówień
(CPV) określa kod :
55300000-3 usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków
3.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do niniejszej
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
3.4.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w zakresie
wyszczególnionych powyżej części zamówienia. Każdemu z Wykonawców
przysługuje możliwość złożenia oferty na wybraną przez siebie część lub części.

3.5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3.6. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.
3.7. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających do
wysokości 20% zamówienia podstawowego.
3.8. Zamawiający z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia zastrzega, że
zamówienie nie może być powierzone podwykonawcom.
Rozdział 4
Termin wykonania zamówienia
Wykonawca realizując przedmiot zamówienia zobowiązany będzie do świadczenia
usługi przez okres obowiązywania umowy, która wejdzie w życie z dniem jej
podpisania, ale nie wcześniej niż od dnia 01.04.2018 r. i obowiązywać będzie do
31.03.2019 r. jednak nie dłużej niż do dnia, w którym kwota całkowitego należnego
Wykonawcy na podstawie umowy wynagrodzenia będzie równa kwocie jaką
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Kwotę tę
Zamawiający poda Wykonawcom do wiadomości bezpośrednio przed otwarciem
ofert.
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Rozdział 5
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu
dokonywania oceny spełnienia tych warunków
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy , którzy :
1 . Spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 Ustawy dotyczące :
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania :
Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie.
2) posiadania wiedzy i doświadczenia:
Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie.
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia:
Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
dysponuje lokalem gastronomicznym położonym w:
a) dla części nr 1 w Rejonie nr 1, lub położonym w pobliżu Rejonu 1 z dogodną
komunikacją miejską z Rejonu 1;
b) dla części nr 2 w Rejonie nr 2, lub położonym w pobliżu Rejonu 2 z dogodną
komunikacją miejską z Rejonu 2;
c) dla części nr 3 w Rejonie nr 3,lub położonym w pobliżu Rejonu 3 z dogodną
komunikacją miejską z Rejonu 3;
Opis Rejonów znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ.
Dotyczy części 1, 2 i 3: Wykonawca do realizacji zamówienia dysponuje lokalem
przystosowanym do wydawania posiłków spełniającym wymagania określone
przepisami dot. bezpieczeństwa żywności i żywienia, gdzie jednocześnie istnieje
możliwość konsumpcji :
• dla Rejonu nr 1 - 20 osób;
• dla Rejonu nr 2 – 10 osób;
• dla Rejonu nr 3 – 10 osób,
położonym w rejonie, którego dotyczy oferta, blisko przystanków komunikacji
miejskiej, bez barier architektonicznych, wyposażonym w niezbędne do realizacji
przedmiotu zamówienia urządzenia gastronomiczne, spełniającym wymagania
określone przepisami dot. bezpieczeństwa żywności i żywienia, wyposażonym w WC
dla klientów ;
oraz osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, spełniającymi
wszystkie wymagania sanitarno – higieniczne określone stosownymi przepisami.
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie.
2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału
w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24
Ustawy.
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Rozdział 6
Dokumenty i oświadczenia wymagane od wykonawców w celu potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu
6.1. W celu potwierdzenia. spełnienia warunków udziału w postępowaniu, oferta
musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty :
1)
W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunek udziału w
postępowaniu dotyczący, posiadania uprawnień do wykonywania określonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia, Zamawiający żąda :
•

oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o
zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1 ustawy. Oświadczenie należy
złożyć na druku stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ .
2)
W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunek udziału w
postępowaniu dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający żąda:
•

oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o
zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1 ustawy. Oświadczenie należy
złożyć na druku stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ .
3) W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunek udziału w
postępowaniu dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym
oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiający żąda
następujących dokumentów:
•

oświadczenia, że Wykonawca dysponuje lokalem przystosowanym do
wydawania posiłków spełniającym wymagania określone przepisami
dot. bezpieczeństwa żywności i żywienia , gdzie jednocześnie istnieje
możliwość konsumpcji :
1) dla Rejonu nr 1 - 20 osób;
2) dla Rejonu nr 2 - 10 osób;
3) dla Rejonu nr 3 - 10 osób,
położonym w rejonie lub jego pobliżu, którego dotyczy oferta , blisko
przystanków komunikacji miejskiej z Rejonu , bez barier
architektonicznych, wyposażonym w niezbędne do realizacji przedmiotu
zamówienia urządzenia gastronomiczne i WC dla klientów ;
• oraz, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
posiadają wszystkie wymagania sanitarno – higieniczne określone
stosownymi przepisami. Oświadczenie należy złożyć na druku
stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ .
4) W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunek udziału w
postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający żąda :
• oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o
zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1 ustawy. Oświadczenie należy
złożyć na druku stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ .
6.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia z art. 24 Wykonawca składa następujące dokumenty :
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1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia
warunków, o których mowa w art. 24 ustawy. Oświadczenie należy złożyć na
druku stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.
2) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o
udzielenie zamówienia w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust.5
pkt.1-8 Ustawy aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej, niż 6
miesięcy przed upływem składania ofert, a w przypadku osób fizycznych
oświadczenie wymienione w punkcie 6.2. podpunkt 1) niniejszej SIWZ
(załącznik nr 4).
3) W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego
braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie
zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 Ustawy,
Wykonawca, wraz z ofertą składa listę podmiotów należących do tej samej
grupy kapitałowej, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej
(załącznik nr 6).
6.3. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej
podmioty gospodarcze ( konsorcjum , spółki cywilna ):
1) Wykonawcy mogą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia.
2) Jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej wykonawców zostanie
wyłoniona w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza, przed
podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający
zażąda w wyznaczonym terminie złożenia umowy regulującej współpracę
tych wykonawców, podpisanej przez wszystkich partnerów, przy czym termin,
na jaki została zawarta, nie może być krótszy niż termin realizacji
zamówienia.
3) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania i podpisania
umowy, a pełnomocnictwo/upoważnienie (w oryginale) do pełnienia takiej
funkcji wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez
prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców, powinno
być dołączone do oferty.
4) Dokumenty składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez Wykonawcę, z wyjątkiem druku oferty i pełnomocnictwem,
które składane są w oryginale.
5) Oferta powinna zawierać wszystkie dokumenty, oświadczenia i informacje
wymienione w punktach:
6.1.
i 6.2
dla każdego partnera z osobna, pozostałe składają wspólnie.
6) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą
solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
6.4. Postanowienia dotyczące Wykonawców mających siedzibę lub miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej:
1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej , zamiast dokumentów:
o którym mowa w punkcie 6.2 . podpunkt 2, 3 i 4 składa dokument lub
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dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert;
b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie
społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub składania ofert.
2) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się
dokumentów określonych w podpunkcie 1 literka a i b , zastępuje się je
dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby
uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania
osoby lub kraju, w którym Wykonawca
ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania , lub przed notariuszem - wystawionych nie wcześniej niż:
dokumenty, o których mowa w podpunkcie 1 literka a - 6 miesięcy przed
terminem składania ofert, a w przypadku dokumentów , o których mowa w
podpunkcie 1 literka b – nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem
upływem terminu składania ofert.
6.5.
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 pisemne zobowiązanie
tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
W tym celu Wykonawca składa wraz z ofertą pisemne zobowiązanie
podmiotów oddających do dyspozycji Wykonawcy niezbędne zasoby na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, w przypadku gdy
Wykonawca polega 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. Wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 8 do SIWZ .
Zamawiający wymaga, aby składany dokument wskazywał:
•

zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

•
sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę
przy wykonywaniu zamówienia,
•

charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,

•

zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
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W przypadku udostępnienia wiedzy i doświadczenia należy wskazać konkretną formę
uczestnictwa w realizacji zamówienia.
Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust.1
ustawy (rozdział 6.1. SIWZ), polega na zasobach innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji
części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu
do tych podmiotów dokumentów wymienionych w rozdziale 6, w punkcie 6.2
podpunkt 1,2,3 SIWZ.
6.6. 1) Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu
na podstawie złożonych przez Wykonawcę w ofercie dokumentów lub
oświadczeń określonych w rozdziale 6 SIWZ metodą spełnia/nie spełnia .
Zamawiający żąda, żeby Wykonawca wykazał nie później niż na dzień
składania ofert, spełnienie ww. warunków.
2) Dokumenty składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku Wykonawców, którzy wykazując
spełnienie warunków, o których mowa w rozdziale 6.1. polegają na zasobach
innych podmiotów, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy
lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę lub odpowiednio przez te podmioty.
3) Wykonawcy, którzy nie złożą dokumentów potwierdzających spełnienia
warunków zgodnie z art. 22 oraz dokumentów na potwierdzenie braku podstaw
do wykluczenia zgodnie z art. 24, art. 25 a ust. 1 oraz z art. 26 ust. 3 i 4 ustawy
Pzp, zostaną wykluczeni z postępowania, natomiast odrzucenie oferty nastąpi
zgodnie z art. 89 ust. 1 ustawy Pzp.

Rozdział 7
Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami i
udzielania wyjaśnień
7.1. Zamawiający z Wykonawcami będzie porozumiewać się w formie pisemnej
w formie elektronicznej lub w przypadku braku adresu poczty elektronicznej
przy pomocy faksu. Jeżeli oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje przekazywane będą za pomocą poczty elektronicznej lub faksu,
każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich
otrzymania.
Wskazane jest zatem podanie w ofercie CZYTELNIE aktualnego adresu do
korespondencji za pomocą poczty elektronicznej lub faksu.
7.2. Osobą uprawnioną do udzielania wyjaśnień jest:
Beata Godlewska-Stolarczyk – specjalista ds. zamówień publicznych ; tel.:
22 277 02 43 od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 15.00 lub
osobiście: w godzinach 10.00 - 15.00 w siedzibie Zamawiającego.
7.3 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany
niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż: na 2 dni przed upływem
składania ofert - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji
8
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istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do
końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
7.4. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w
punkcie 7.3., lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić
wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
7.5. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania
wniosku, o którym mowa w punkcie 7.3.
7.6. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom,
którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez
ujawniania źródła zapytania, oraz zostanie zamieszcza na witrynie
internetowej: www.ops-targowek.waw.pl
7.7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym
czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób
modyfikację przekazuje się niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym
przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz jej treść
Zamawiający umieści na witrynie internetowej: www.ops-targowek.waw.pl
7.8. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.
Rozdział 8
Sposób składania ofert
8.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie, I piętro,
pokój nr 24 w terminie do dnia 15.03.2018 roku do godziny 10.00 .
8.2. Ofertę należy umieścić w kopercie opatrzonej nazwą zamówienia:
„Oferta na przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków osobom
wskazanym przez Zamawiającego w lokalu Wykonawcy. Nie otwierać przed
15.03.2018 roku przed godz. 10.15.” oraz pieczęcią firmową Wykonawcy wraz z
adresem i nr telefonu, aby można ją było odesłać w przypadku złożenia po terminie.

Rozdział 9
Opis sposobu przygotowania oferty
9.1. Oferta powinna być zgodna w kwestii sposobu jej sporządzenia, oferowanego
przedmiotu i warunków zamówienia, ze wszystkimi wymaganiami SIWZ oraz
z zasadami ustawy.
9.2. Oferta Wykonawcy może dotyczyć jednej części, dwóch lub trzech i musi być
sporządzona w oparciu o niniejszą Specyfikację Istotnych Warunków
Zamówienia.
9.3. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę na daną część. Złożenie
większej liczby ofert dla danej części lub oferty zawierającej alternatywę dla
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danej części spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez
Wykonawcę dla danej części.
9.4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
9.5. Oferta musi spełniać następujące wymogi:
1) ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej, a tekst
oferty ma być sporządzony w języku polskim pod rygorem jej
nieważności;
2) oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane;
3) formularz oferty oraz wszystkie załączniki muszą być podpisane przez
osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy (podpis i
pieczątka imienna lub czytelny podpis), zgodnie z formą reprezentacji
Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie,
właściwym dla formy organizacyjnej firmy Wykonawcy; druk oferty
wypełniony przez Wykonawcę lub upoważnionych przedstawicieli
Wykonawcy składany jest w oryginale.
4) upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisywania oferty należy
dołączyć do oferty w formie oryginału, o ile nie wynika ono z
przepisów prawa lub załączonych dokumentów;
5) wszystkie strony oferty, w kolejności wskazanej w formularzu
ofertowym, powinny być spięte (zszyte) w sposób zapobiegający
możliwości zmiany zawartości oferty;
6) wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane
własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
9.6. Do oferty powinny być załączone dokumenty wyszczególnione w rozdziale 6
niniejszej SIWZ. W przypadku gdy Wykonawca jako załącznik do oferty
dołączy kopię wymaganego dokumentu, kopia ta powinna być potwierdzona
za zgodność z oryginałem (każda zapisana strona) przez uprawnionego
przedstawiciela Wykonawcy (tj. osobę/y podpisującą/ce ofertę), poza
pełnomocnictwem, które składane jest w oryginale.
9.7. Dokumenty, których złożenia Zamawiający wymaga na załącznikach do
niniejszej SIWZ powinny być złożone na tych załącznikach. Wykonawca
może sporządzić własny dokument, ale pod warunkiem, że umieści w nim
wszystkie informacje ściśle wg wzoru Zamawiającego - złożenie dokumentu w
innej formie skutkuje odrzuceniem oferty. W przypadku kopii musi ona być
poświadczona za zgodność z oryginałem przez wszystkie osoby udzielające
pełnomocnictwa lub notarialnie. W przypadku przedłożenia upoważnienia/
pełnomocnictwa musi być ono w formie oryginału podpisanego przez osoby
upoważniające,
9.8. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz złożeniem oferty ponosi
Wykonawca, niezależnie od wyników przetargu, z wyjątkiem unieważnienia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z przyczyn leżących po
stronie Zamawiającego na podstawie art. 93 ust. 4 ustawy, kiedy to
Wykonawcom, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu, przysługuje
roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w
szczególności kosztów przygotowania oferty.
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Rozdział 10
Termin, miejsce i tryb otwarcia i oceny ofert
10.1. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy
ul. Św. Wincentego 87 , w pokoju nr 43, I piętro w dniu
15.03. 2018 r. o godz. 10.15.
10.2.

Wykonawcy mają prawo być obecni przy otwarciu ofert.

10.3. Otwarcie ofert będzie poprzedzone stwierdzeniem nienaruszalności kopert
oraz policzeniem otrzymanych ofert.
10.4. Przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.
10.5. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda do wiadomości nazwy (firmy) oraz
adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania,
okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
10.6. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia
się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnienia
postępowania, z tym, że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.
10.7. Wykonawca, który nie będzie obecny przy otwarciu ofert może wystąpić do
Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o przesłanie informacji ogłoszonych w
trakcie otwarcia ofert. Zamawiający prześle niezwłocznie te informacje.
10.8. W części niejawnej Komisja dokona badania ofert zgodnie z rozdziałem 5 i 6
SIWZ oraz oceny ofert nie odrzuconych zgodnie z kryteriami podanym rozdziale
12.
10.9. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez
Wykonawców wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów.
10.10. Oferta Wykonawcy, który zostanie wykluczony z postępowania, nie jest
rozpatrywana i uznaje się ją za odrzuconą.
10.11. Zamawiający zawiadamia równocześnie Wykonawców, którzy zostali
wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie
faktyczne i prawne, z zastrzeżeniem art. 92 ust.1 pkt.3 ustawy.
Rozdział 11
Okres związania ofertą
Wykonawca jest związany ofertą do czasu upływu terminu określonego w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jednak nie dłużej niż przez okres 30
dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
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Rozdział 12
Kryteria wyboru oferty i sposób oceny ofert
Dokonując oceny złożonych ofert Zamawiający będzie się kierował dla wszystkich
części jednym kryterium i jego znaczeniem, tj .:
1. Cena – 80%
2. Doświadczenie – 20%
Ocena ceny i doświadczenia przedmiotu zamówienia będzie dokonywana osobno dla
części nr 1, części nr 2 i części nr 3 poprzez porównanie danych zawartych w
ofertach dla danej części do najniższej ceny spośród zaproponowanych w danej
części .
1.Punkty za kryterium „cena” będą obliczone wg wzoru:
C min
P=

x 80 pkt.
Cn

gdzie: P - punkty uzyskane za dane kryterium przez Wykonawcę „n”,
Cmin - najniższa cena wśród zaproponowanych przez Wykonawców,
Cn - cena zaproponowana przez Wykonawcę „n”,
2.Punkty za kryterium „doświadczenie” będą obliczone wg wzoru:
D
P=

x 20 pkt.
D max

gdzie:
P- punkty uzyskane za dane kryterium przez Wykonawcę
D- liczba punktów badanej oferty
D max – najwyższa liczba punktów spośród wszystkich ofert
- za doświadczenie w żywieniu zbiorowym przez 1 rok (co najmniej 12 mies.)-10 pkt
- za doświadczenie w żywieniu zbiorowym przez 2 lata (co najmniej 24 mies.)- 20 pkt
- za doświadczenie w żywieniu zbiorowym przez 3 lata i więcej (co najmniej 36
mies.)- 30 pkt
Dokumentem potwierdzającym kryterium doświadczenie może być oświadczenie
oferenta odnoście nieprzerwanie prowadzonej działalności w zakresie żywienia
zbiorowego.
Łączna liczba punktów badanej oferty (P)
P = cena + doświadczenie
Gdzie:
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Cena- liczba punktów jakie otrzyma badana oferta w kryterium cena
Doświadczenie – liczba punktów jakie otrzyma badana oferta w kryterium
doświadczenie.
O w yborze najkorzystniejszej oferty dla danej części
zadecyduje najw yższa ilość punktów uzyskanych przez
Wykonawcę, to jest zsumowanie wszystkich części
składow ych w punktacji dla danej części.
Rozdział 13
Opis sposobu obliczenia ceny oferty
1. W formularzu oferty należy podać cenę jednego posiłku w walucie polskiej bez
podatku od towarów i usług VAT (netto) oraz z tym podatkiem.
2. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną cenę ofertową na daną część.
Ceny nie można zmienić po upływie terminu otwarcia ofert.
3. Podane ceny należy zaokrąglić do drugiego miejsca po przecinku.
Rozdział 14
Sposób prowadzenia rozliczeń z wykonawcą w walutach obcych
Zamawiający nie przewiduje możliwości dokonywania rozliczeń z Wykonawcą w
walutach obcych.
Rozdział 15
Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium na podstawie art. 45 ust. 2 ustawy.
Rozdział 16
Udzielenie zamówienia i formalności, które powinny zostać
dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego
16.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada
wszystkim wymaganiom określonym w SIWZ dla danej części i została
oceniona jako najkorzystniejsza dla danej części w oparciu o określone w
rozdziale 12 SIWZ kryterium oceny ofert.
16.2. Przyjęcie w ofercie wzoru umowy stanowi jeden z istotnych warunków przyjęcia
oferty przez Zamawiającego.
16.3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie
zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
13
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1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i
nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego
ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i
nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców ,
którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną oferentom w każdym
kryterium oceny ofert i łączną punktację;
2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie
faktyczne i prawne;
3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie
zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust.1 lub 2 ustawy, po którego
upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
16.4. Zamawiający nie żąda od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania
umowy.
16.5. W przypadku wyboru oferty Wykonawców ubiegających się wspólnie o
udzielenie zamówienia, Zamawiający przed zawarciem umowy w sprawie
zamówienia publicznego zażąda umowy regulującej współpracę tych
Wykonawców. Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie
umowy.
16.6. Przed zawarciem umowy Wykonawca przedstawi:
1) dokument wskazujący, że Wykonawca ma prawo do zaciągania zobowiązań,
chyba, że wynika to z dokumentów złożonych w ofercie,
2) przykładowy jadłospis na 7 dni,
3) decyzję Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej dot. lokalu, w którym będą
przygotowywane i wydawane posiłki.
16.7 W przypadku okoliczności wymienionych w art. 145 ustawy Zamawiający może
odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych
okolicznościach.
Rozdział 17
Środki ochrony prawnej
17.1. Zgodnie z art.179 ustawy, środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy,
uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w
uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.
17.2. Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI „Środki
ochrony prawnej” rozdział 1, 2 i 3 ustawy.
17.3. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności
zamawiającego, stanowiącej podstawę do jego wniesienia-jeżeli zostały
przesłane w sposób określony w art.27 ust 2 ustawy, albo w terminie 10 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
Odwołanie wobec treści ogłoszenia wnosi się w terminie 5 dni od dnia publikacji
ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji
istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
Odwołanie wobec czynności innych niż określone w art. 181 ust. 1 i 2 ustawy
wnosi się w terminie 10 dni, w których powzięto lub przy zachowaniu należytej
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staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących
podstawę jego wniesienia.
17.4. Odwołanie wnosi się do Krajowej Izby Odwoławczej 02-676 Warszawa, ul.
Postępu 17A , tel. 22 458-78-01; faks: 22 458-78-00; e-mail:
odwołania@uzp.gov.pl
Rozdział 18
Postanowienia końcowe
18.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w przypadkach
określonych ustawą Prawo zamówień publicznych. O unieważnieniu
postępowania Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy :
1) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia
postępowania przed upływem terminu składania ofert,
2) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie
terminu składania ofert – podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
18.2 W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn
leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty nie
podlegające odrzuceniu przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów
uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.
18.3. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia
Zamawiający na wniosek Wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie
zamówienia, zawiadamia o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy
tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot
zamówienia.
18.4. W sprawach nie uregulowanych niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy
ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zatwierdził:
Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy
Targówek m.st. Warszawy
Alicja Witoszyńska
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Załączniki do SIWZ:
Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1
Formularz oferty – załącznik nr 2
Oświadczenie, że Wykonawca spełnia wymogi art. 22 ust. 1 – załącznik nr 3
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków,
o których mowa w art.24 Ustawy Prawo zamówień publicznych - załącznik nr 4;
5. Oświadczenie dot. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – załącznik nr 5;
6. Informacja dotycząca udziału Wykonawcy w grupie kapitałowej – załącznik nr 6;
7. Wzór umowy - załącznik nr 7;
8. Zobowiązanie podmiotów oddających do dyspozycji Wykonawcy niezbędne zasoby
– załącznik nr 8.
1.
2.
3.
4.
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Załącznik nr 1 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia na
przygotowanie i wydawanie gorących posiłków dla klientów Ośrodka Pomocy
Społecznej Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
Zamówienie zostało podzielone na 3 następujące części :
Część nr 1 : Przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków i zapewnienie ich
spożycia dla osób wskazanych przez Zamawiającego w lokalu Wykonawcy
znajdującym się w rejonie nr 1, który został określony w załączniku nr 1 do SIWZ
pt. Opis przedmiotu zamówienia, w ilości ok. 50 posiłków dziennie .
Wielkość zamówienia dla części nr 1 w okresie obowiązywania umowy Zamawiający
szacuje na 17400 posiłków.
Część nr 2: Przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków i zapewnienie ich
spożycia dla osób wskazanych przez Zamawiającego w lokalu Wykonawcy
znajdującym się w rejonie nr 2, który został określony w załączniku nr 1 do SIWZ
pt. Opis przedmiotu zamówienia, w ilości ok. 15 posiłków dziennie.
Wielkość zamówienia dla części nr 2 w okresie obowiązywania umowy Zamawiający
szacuje na 5400 posiłków.
Część nr 3: Przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków i zapewnienie ich
spożycia dla osób wskazanych przez Zamawiającego w lokalu Wykonawcy
znajdującym się w rejonie nr 3, który został określony w załączniku nr 1 do SIWZ
pt. Opis przedmiotu zamówienia, w ilości ok. 10 posiłków dziennie.
Wielkość zamówienia dla części nr 3 w okresie obowiązywania umowy Zamawiający
szacuje na 3600 posiłków.
część ogólna odnosząca się do wszystkich części zamówienia:
Przedmiotem zamówienia dla części nr 1, 2 i 3 jest przygotowywanie i wydawanie
gorących posiłków i zapewnienie ich spożycia w lokalu Wykonawcy osobom
wskazanym przez Zamawiającego zamieszkałym na terenie Dzielnicy Targówek w
Warszawie, w okresie od 01.04.2018 do 31.03.2019 r.
1. Wykonawca zapewni osobom wskazanym przez Zamawiającego jeden gorący
posiłek dziennie w postaci obiadu przez 7 dni w tygodniu, także w święta. Posiłki
będą wydawane w godzinach: od godziny 12.00 – do 15.00.
2. Wykonawca zobowiązuje się przygotowywać posiłki wg zróżnicowanych
jadłospisów.
3. Posiłki muszą posiadać wymaganą przepisami kaloryczność (około 1200 kcal) i
muszą być sporządzane zgodnie z wymogami sztuki kulinarnej i sanitarnej dla
zbiorowego żywienia. Muszą być wykonane z produktów spożywczych posiadających
aktualne terminy przydatności do spożycia.
4. Wymagane parametry gorącego posiłku: np. zupa i posiłek o charakterze
drugiego dania, w tym: np. ziemniaki/kasza/ryż/makaron + mięso– kotlet
schabowy/drobiowy/mielony lub inne (pierogi, naleśniki itp.) oraz surówka.
Zestaw obiadowy musi składać się z potraw tradycyjnych: zupy i drugiego dania, z
zachowaniem następujących zasad:
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- raz w tygodniu powinna być ryba,
- raz w tygodniu powinno być danie bezmięsne,
- w pozostałe dni tygodnia powinny być dania z mięsem
- raz w tygodniu w ramach dania mięsnego może być kotlet mielony lub danie
półmięsne np. bigos.
- raz na dwa tygodnie może być danie z podrobów.
5. Waga gotowanych potraw nie może być mniejsza niż:
- zupa – min 400 ml + pieczywo bez ograniczeń
- ziemniaki, kasza, makaron, ryż – min. 250 g
- danie mięsne, ryba itp. - min 90 g bez kości, sosu i panierki
- surówka – min. 100 g
- warzywa gotowane – min 150 g
- danie mięsno-warzywne, jarskie np. pierogi itp. – min 250 g
6. O wyborze dania decyduje osoba wskazana przez Zamawiającego. Na prośbę
osoby wskazanej przez Zamawiającego, dopuszcza się możliwość wydania więcej
niż jednego posiłku, o którym mowa w pkt 5, na wynos w opakowaniach
jednorazowych zapewnionych przez Wykonawcę bez pobierania dodatkowej opłaty
lub w naczyniach przyniesionych przez klienta.
7. Wykonawca nie może zamiast posiłku dokonywać wypłaty klientowi
równowartości posiłku w pieniądzu lub innej formie czy dokonywać zamiany posiłku
na inne towary (suchy prowiant, alkohol i inne) lub jednorazowo wydać do spożycia
na miejscu posiłek o równowartości 2, 3 lub więcej posiłków należnych z innych dni.
8. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić odpowiednie warunki lokalowe
umożliwiające spożycie posiłku, w szczególności miejsce siedzące przy stoliku, bez
wyodrębniania miejsc wskazujących na szczególny sposób traktowania.
9. Lokal gastronomiczny Wykonawcy, w którym będą wydawane posiłki musi być
wyposażony w odpowiednią liczbę mebli i urządzeń, które umożliwią spożycie
posiłków przez co najmniej 20 osób jednocześnie (dot. części nr 1) 10 osób
jednocześnie (dotyczy części nr 2) oraz 10 osób jednocześnie ( dotyczy części nr 3).
10. Lokal powinien spełniać wymagania określone przepisami dot. bezpieczeństwa
żywności i żywienia. Lokal powinien być położony blisko przystanków linii
komunikacji miejskiej, pobawiony barier architektonicznych, wyposażony w
niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia urządzenia gastronomiczne, oraz
WC dla klientów.
11. Zamawiający dostarczy Wykonawcy, najpóźniej na jeden dzień przed
rozpoczęciem nowego miesiąca w formie papierowej, listę osób uprawnionych do
korzystania z posiłków w danym miesiącu, zawierającą dane osobowe, tj. imię,
nazwisko oraz adres zamieszkania.
12. Na podstawie listy będą wydawane posiłki każdego dnia i kwitowane
potwierdzeniem odbioru (podpis) przez osobę wskazaną przez Zamawiającego.
Posiłek może być wydany i spożyty tylko i wyłącznie danego dnia.
13. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji, indywidualnie dla
każdego konsumenta, dotyczącej ilości wydanych posiłków w ciągu miesiąca.
Dokumentacja, stanowić będzie podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury
za wydane posiłki.
14. Dokumentacja
przekazywana
będzie wraz z fakturą Zamawiającemu
każdorazowo po zakończeniu miesiąca. Zamawiający w trakcie realizacji umowy
będzie sprawdzać sposób prowadzenia dokumentacji, w tym m.in. zgodność
zapisów ze stanem faktycznym.
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14. W sytuacji, gdy na liście zostanie zaznaczony przez Zamawiającego odbiór
posiłków przez inną osobę niż wskazana na liście, Wykonawca wyda posiłki tej
osobie (np. opiekunki świadczące usługi opiekuńcze) na podstawie upoważnienia
wydanego przez osobę uprawnioną do korzystania z posiłków.
15. Zamawiający będzie obciążony tylko za faktycznie wydane posiłki. Zasady
rozliczeń zostały określone we wzorze umowy – załącznik nr 6 do SIWZ.
16. Wydawane posiłki muszą być smaczne, zdrowe, urozmaicone i gorące.
Posiłek powinien być przygotowany wg zasad racjonalnego żywienia i
obowiązujących przepisów kulinarnych .
17. Osoby wskazane przez Zamawiającego powinni otrzymać zawsze gorący
posiłek, który zjedzą na miejscu, ewentualnie pobiorą w opakowaniach
jednorazowych zapewnionych przez Wykonawcę bez pobierania dodatkowej
opłaty lub w naczyniach przyniesionych przez klienta.
18. Wykonawca zapewni osobom wskazanym przez Zamawiającego wydanie i
spożywanie posiłków na takich samych zasadach jak innym korzystającym z usług
lokalu. Personel Wykonawcy powinien być przyjaźnie nastawiony do osób
korzystających z posiłków. Ponadto musi posiadać odpowiednie zaświadczenia
dokumentujące dopuszczenie tych osób do pracy przy żywieniu zbiorowym.
19. Wykonawca odpowiada za idealną czystość urządzeń gastronomicznych, w
których przygotowywane będą posiłki, estetyczny wygląd i czystość zatrudnionego
personelu, idealną czystość technologii przygotowywania i wydawania posiłków.
Zamawiający będzie sprawdzać jakość posiłków.
21. Wykonawca zobowiązany będzie realizować zamówienie zgodnie z przepisami
określonymi w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i
żywienia (Dz. U. z 2015 r., poz. 594) i rozporządzeń wykonawczych wydanych na
podstawie tej ustawy.
Część nr 1
1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowywanie, wydawanie i zapewnienie
gorących posiłków osobom wskazanym przez Zamawiającego zamieszkałym na
terenie Dzielnicy Targówek w Warszawie, w okresie od 01.04.2018 do
31.03.2019 r.
2. Szacunkowa liczba posiłków w okresie obowiązywania umowy wyniesie ok.
17400 posiłków, co oznacza ok. 50 posiłków dziennie. Zamawiający informuje,
że z uwagi na przedmiot zamówienia nie jest w stanie przewidzieć dokładnej,
codziennej liczby posiłków, dlatego też ok. 50 posiłków dziennie jest liczbą
szacunkową. Zamawiający przewiduje, że dzienna liczba obiadów będzie ulegać
zmianie w zależności od potrzeb, których Zamawiający nie jest w stanie
przewidzieć w chwili zamówienia.
Lokal gastronomiczny Wykonawcy musi być położony w Rejonie nr 1, który
obejmuje osiedle Bródno oraz Bródno Podgrodzie, lub położonym
najbliżej tych osiedli, z dogodną komunikacją miejską z tych osiedli.
Lokal gastronomiczny, w którym będą wydawane posiłki musi być wyposażony w
odpowiednią liczbę mebli i urządzeń, które umożliwią spożycie posiłków przez
co najmniej 20 osób jednocześnie, spełniającym wymagania określone
przepisami dot. bezpieczeństwa żywności i żywienia, położonym
blisko
przystanków linii komunikacji miejskiej, pozbawionym barier architektonicznych,
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wyposażonym w niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia urządzenia
gastronomiczne, oraz WC dla klientów .
Część nr 2
1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowywanie, wydawanie i zapewnienie
gorących posiłków osobom wskazanym przez Zamawiającego, w okresie od
01.04.2018 r. do 31.03.2019 r.
2. Szacunkowa liczba posiłków dla części nr 2 w okresie obowiązywania umowy
wyniesie ok. 5400 posiłków, tj. ok. 15 posiłków dziennie. Zamawiający informuje,
że z uwagi na przedmiot zamówienia nie jest w stanie przewidzieć dokładnej,
codziennej liczby posiłków, dlatego też ok. 15 posiłków dziennie jest liczbą
szacunkową. Zamawiający przewiduje, że dzienna liczba obiadów będzie ulegać
zmianie w zależności od potrzeb, których Zamawiający nie jest w stanie
przewidzieć w chwili zamówienia.
Lokal gastronomiczny Wykonawcy musi być położony w Rejonie nr 2,
który obejmuje: Targówek Fabryczny, Utratę i Elsnerów, lub położonym
najbliżej tych osiedli, z dogodną komunikacją miejską z tych osiedli.
Lokal gastronomiczny, w którym będą wydawane posiłki musi być wyposażony w
odpowiednią liczbę mebli i urządzeń, które umożliwią spożycie posiłków przez co
najmniej 10 osób jednocześnie, spełniającym wymagania określone przepisami
dot. bezpieczeństwa żywności i żywienia, położonym blisko przystanków linii
komunikacji miejskiej, pozbawionym barier architektonicznych, wyposażonym w
niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia urządzenia gastronomiczne, oraz
WC dla klientów .
Część nr 3
1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowywanie, wydawanie i zapewnienie
gorących posiłków osobom wskazanym przez Zamawiającego, w okresie od
01.04.2018 do 31.03.2019 r.
2. Szacunkowa liczba posiłków dla części nr 3 w okresie obowiązywania umowy
wyniesie ok. 3600 posiłków, co oznacza ok. 10 posiłków dziennie. Zamawiający
informuje, że z uwagi na przedmiot zamówienia nie jest w stanie przewidzieć
dokładnej, codziennej liczby posiłków, dlatego też ok. 10 posiłków dziennie jest
liczbą szacunkową. Zamawiający przewiduje, że dzienna liczba obiadów będzie
ulegać zmianie w zależności od potrzeb, których Zamawiający nie jest w stanie
przewidzieć w chwili zamówienia.
Lokal gastronomiczny Wykonawcy musi być położony w Rejonie nr 3,
który obejmuje: Zacisze i Targówek Mieszkaniowy, lub położonym najbliżej
tych osiedli, z dogodną komunikacją miejską z tych osiedli.
Lokal gastronomiczny, w którym będą wydawane posiłki musi być wyposażony w
odpowiednią liczbę mebli i urządzeń, które umożliwią spożycie posiłków przez
co najmniej 10 osób jednocześnie, spełniającym wymagania określone
przepisami dot. bezpieczeństwa żywności i żywienia, położonym blisko
przystanków linii komunikacji miejskiej, pozbawionym barier architektonicznych,
wyposażonym w niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia urządzenia
gastronomiczne, oraz WC dla klientów .
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Dodatkowe wymagania Zamawiającego związane z realizacją przedmiotu
zamówienia – klauzule społeczne (dotyczy wszystkich części)
1. Na podstawie art. 29 ust. 3 a ustawy Prawo Zamówień publicznych, Zamawiający
na okres realizacji zamówienia żąda zatrudnienia 1 osoby na podstawie umowy o
pracę w wymiarze pełnego etatu wymiaru czasu pracy.
2. Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie
do przedstawienia Zamawiającemu oświadczenia dotyczącego spełnienia
warunku z art. 29 ust. 3 a ustawy Prawa Zamówień Publicznych.
3. W ciągu miesiąca od przystąpienia do realizacji zamówienia Wykonawca
zobowiązany jest do dostarczenia dowodu zatrudnienia 1 osoby na podstawie
umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu wymiaru czasu pracy wraz z zakresem
obowiązków jakie ta osoba będzie pełnić przy realizacji zamówienia.
4. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przez osobę zatrudnioną lub przez
pracodawcę przed upływem terminu realizacji zamówienia, Wykonawca
zobowiązany będzie do zatrudnienia innej osoby na podstawie umowy o pracę.
5. Zamawiający ma prawo na każdym etapie realizacji zamówienia zwrócić się do
Wykonawcy o przedstawienie dokumentów potwierdzających zatrudnienie osoby
o której mowa w pkt 1 wraz z dowodami potwierdzającymi odprowadzanie składek
na ubezpieczenie społeczne a Wykonawca ma obowiązek udostępnić je
Zamawiającemu.
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Załącznik nr 2 do SIWZ
str. 1 oferty

……………………………..
Pieczęć Wykonawcy

OFERTA
Nazwa Wykonawcy
.....................................................................................................................
Siedziba Wykonawcy
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
NIP.......................................................................
REGON.........................................................
tel. .................................................. faks ...............................................................
adres e-mail ………………………………..………………..
Do: Nazwa i siedziba Zamawiającego: Ośrodek Pomocy Społecznej
Targówek m.st. Warszawy ; ul. Św. Wincentego 87; 03-291 Warszawa

Dzielnicy

Oferta dla części nr 1
W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przygotowywanie i
wydawanie gorących posiłków osobom wskazanym przez Zamawiającego dla części nr 1
oferuję realizację umowy w cenie za jeden posiłek :
……………………………….. zł brutto ,
(słownie:....................................................................................................................................)
tj. ........................................ zł netto, podatek VAT …..%;
Oświadczam, że posiłki będą wydawane w lokalu gastronomicznym położonym w Rejonie
nr 1
………………………………………………………………………………………..
adres
Oświadczam, że lokal może wydawać jednocześnie posiłki dla ……….osób.
Oświadczam, że w/w lokal gastronomiczny położony jest blisko przystanku linii komunikacji
miejskiej z Rejonu nr 1.
Oświadczam, że lokal jest pozbawiony barier architektonicznych.
Oświadczam, że lokal wraz z zapleczem posiada aktualną decyzję Stacji SanitarnoEpidemiologicznej zezwalającą na przygotowywanie i wydawanie posiłków.
Oświadczamy, że prowadzimy działalność gospodarczą w zakresie zbiorowego żywienia
nieprzerwanie od dnia ………………..… do chwili obecnej.
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OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
DZIELNICY TARGÓWEK M. ST. WARSZAWY
ul. Św. Wincentego 87, 03-291 Warszawa tel.22 277 02 50

e-mail: ops.tar@ops-targowek.waw.pl
Oświadczamy, że zamówienie będzie realizowane zgodnie z opisem przedmiotu
zamówienia w szczególności spełnieniem warunku art. 29 ust. 3 a ustawy oraz w
terminie podanym w SIWZ.
Oświadczamy, że uważamy się za związanego(ą) niniejszą ofertą przez okres wskazany
przez Zamawiającego w SIWZ.
Oświadczamy, że akceptujemy zapisy wzoru umowy oraz warunki płatności określone we
wzorze umowy.
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SIWZ i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń.
W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy wg wzoru
stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ z uwzględnieniem zaproponowanych danych
ofertowych w terminie i miejscu określonym przez Zamawiającego.
Ustanawiam pełnomocnikiem do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia
i/lub zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w przypadku składania oferty
wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki) :
Stanowisko ………………………………………………………………………………..

Imię i nazwisko…………………………………………………………………………….

Tel / fax:……………………………………………………………………………………..

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam :
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..

..................................,dn.................
Miejscowość

………………………………….
czytelne podpisy osób uprawnionych do
reprezentowania Wykonawcy lub podpisy i
pieczątki imienne partnerów
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OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
DZIELNICY TARGÓWEK M. ST. WARSZAWY
ul. Św. Wincentego 87, 03-291 Warszawa tel.22 277 02 50

e-mail: ops.tar@ops-targowek.waw.pl
Oferta dla części nr 2
W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przygotowywanie
i wydawanie gorących posiłków osobom wskazanym przez Zamawiającego dla
części nr 2 oferuję realizację umowy w cenie za jeden posiłek :
……………………………….. zł brutto ,
(słownie:........................................................................................................................)
tj. ........................................ zł netto, podatek VAT …..%;
Oświadczam , że posiłki będą wydawane w lokalu gastronomicznym położonym w Rejonie
nr 2 ………………………………………………………………………………………..
adres
Oświadczam, że lokal może wydawać jednocześnie posiłki dla ……….osób.
Oświadczam, że w/w lokal gastronomiczny położony jest blisko przystanku linii komunikacji
miejskiej z Rejonu nr 2.
Oświadczam , że lokal jest pozbawiony barier architektonicznych.
Oświadczam , że lokal wraz z zapleczem posiada aktualną decyzję Stacji SanitarnoEpidemiologicznej zezwalającą na przygotowywanie i wydawanie posiłków.
Oświadczamy, że prowadzimy działalność gospodarczą w zakresie zbiorowego żywienia
nieprzerwanie od dnia ………………..… do chwili obecnej
Oświadczamy, że zamówienie będzie realizowane zgodnie z opisem przedmiotu
zamówienia w szczególności spełnieniem warunku art. 29 ust. 3 a ustawy oraz w
terminie podanym w SIWZ.
Oświadczamy, że uważamy się za związanego(ą) niniejszą ofertą przez okres wskazany
przez Zamawiającego w SIWZ.
Oświadczamy, że akceptujemy zapisy wzoru umowy oraz warunki płatności określone we
wzorze umowy.
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SIWZ i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń.
W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy wg wzoru
stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ z uwzględnieniem zaproponowanych danych
ofertowych w terminie i miejscu określonym przez Zamawiającego.
Ustanawiam pełnomocnikiem do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia
i/lub zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w przypadku składania oferty
wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze ( konsorcja/spółki ) :
Stanowisko ………………………………………………………………………………..
Imię i nazwisko…………………………………………………………………………….
Tel / fax:……………………………………………………………………………………..
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OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
DZIELNICY TARGÓWEK M. ST. WARSZAWY
ul. Św. Wincentego 87, 03-291 Warszawa tel.22 277 02 50

e-mail: ops.tar@ops-targowek.waw.pl

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam :
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..

..................................,dn.................
Miejscowość

………………………………….
czytelne podpisy osób uprawnionych do
reprezentowania Wykonawcy lub podpisy i
pieczątki imienne partnerów

25

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
DZIELNICY TARGÓWEK M. ST. WARSZAWY
ul. Św. Wincentego 87, 03-291 Warszawa tel.22 277 02 50

e-mail: ops.tar@ops-targowek.waw.pl
Oferta dla części nr 3
W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przygotowywanie
i wydawanie gorących posiłków osobom wskazanym przez Zamawiającego dla
części nr 3 oferuję realizację umowy w cenie za jeden posiłek :
……………………………….. zł brutto,
(słownie:.......................................................................................................................)
tj. ........................................ zł netto, podatek VAT …..%;
Oświadczam , że posiłki będą wydawane w lokalu gastronomicznym położonym w Rejonie
nr 3

………………………………………………………………………………………..
adres
Oświadczam, że lokal może wydawać jednocześnie posiłki dla ……….osób.
Oświadczam, że w/w lokal gastronomiczny położony jest blisko przystanku linii komunikacji
miejskiej z Rejonu nr 3.
Oświadczam , że lokal jest pozbawiony barier architektonicznych.
Oświadczam , że lokal wraz z zapleczem posiada aktualną decyzję Stacji SanitarnoEpidemiologicznej zezwalającą na przygotowywanie i wydawanie posiłków.
Oświadczamy, że prowadzimy działalność gospodarczą w zakresie zbiorowego żywienia
nieprzerwanie od dnia ………………..… do chwili obecnej
Oświadczamy, że zamówienie będzie realizowane zgodnie z opisem przedmiotu
zamówienia w szczególności spełnieniem warunku art. 29 ust. 3 a ustawy oraz w
terminie podanym w SIWZ.
Oświadczamy, że uważamy się za związanego(ą) niniejszą ofertą przez okres wskazany
przez Zamawiającego w SIWZ.
Oświadczamy, że akceptujemy zapisy wzoru umowy oraz warunki płatności określone we
wzorze umowy.
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SIWZ i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń.
W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy wg wzoru
stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ z uwzględnieniem zaproponowanych danych
ofertowych w terminie i miejscu określonym przez Zamawiającego.
Ustanawiam pełnomocnikiem do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia
i/lub zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w przypadku składania oferty
wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze ( konsorcja/spółki ) :
Stanowisko ………………………………………………………………………………..
Imię i nazwisko…………………………………………………………………………….
Tel / fax:……………………………………………………………………………………..
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OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
DZIELNICY TARGÓWEK M. ST. WARSZAWY
ul. Św. Wincentego 87, 03-291 Warszawa tel.22 277 02 50

e-mail: ops.tar@ops-targowek.waw.pl

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam :
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..

..................................,dn.................
Miejscowość

………………………………….
czytelne podpisy osób uprawnionych do
reprezentowania Wykonawcy lub podpisy i
pieczątki imienne partnerów
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OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
DZIELNICY TARGÓWEK M. ST. WARSZAWY
ul. Św. Wincentego 87, 03-291 Warszawa tel.22 277 02 50

e-mail: ops.tar@ops-targowek.waw.pl
Załącznik nr 3 do SIWZ

……………………………..
Pieczątka Wykonawcy

OŚWIADCZENIE
dotyczące spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo
zamówień publicznych

Nazwa Wykonawcy……………………………………………………………………………
Siedziba Wykonawcy………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

Oświadczam, że, firma, którą reprezentuję spełnia warunki udziału w postępowaniu
określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dotyczące w
szczególności:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności ,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

……………………………………………..
Miejscowość, data

………………………………..........................
czytelne podpisy lub podpisy i pieczątki imienne
osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

Oświadczenie składa każdy z partnerów
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OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
DZIELNICY TARGÓWEK M. ST. WARSZAWY
ul. Św. Wincentego 87, 03-291 Warszawa tel.22 277 02 50

e-mail: ops.tar@ops-targowek.waw.pl
Załącznik nr 4 SIWZ

……………………….
Pieczęć Firmy

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Nazwa Wykonawcy …………………………………………………………………………………
siedziba Wykonawcy ………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..

Oświadczam, że w stosunku do firmy, którą reprezentuję, brak jest podstaw do
wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ustawy Prawo
zamówień publicznych.

……………………………, dnia…………….
miejscowość

……………………………………………
czytelne podpisy lub podpisy i pieczątki imienne
osób uprawnionych do reprezentowania
Wykonawcy

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia składa każdy z partnerów
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OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
DZIELNICY TARGÓWEK M. ST. WARSZAWY
ul. Św. Wincentego 87, 03-291 Warszawa tel.22 277 02 50

e-mail: ops.tar@ops-targowek.waw.pl
Załącznik nr 5 SIWZ

……………………
pieczęć Wykonawcy

Oświadczenie
o dysponowaniu odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia

Oświadczam , że do wykonania zamówienia dysponuję lokalem położonym
Warszawie w
rejonie nr …………, przy ul. (adres)…………………………………………………………
należy wpisać numer rejonu

przystosowanym do wydawania posiłków , spełniającym wymagania określone
przepisami dot. bezpieczeństwa żywności i żywienia , gdzie jednocześnie istnieje
możliwość konsumpcji ……………………osób;
położonym blisko następujących przystanków komunikacji miejskiej:
………………………………....................................................................
określić numery autobusów/tramwajów z Rejonu

bez barier architektonicznych , tj.:
znajdującym się na parterze, /wyposażonym w windę / schody ruchome, *
wyposażonym w niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia urządzenia
gastronomiczne, oraz WC dla klientów .
Zobowiązuję się do realizacji zamówienia zatrudnić osoby spełniające wszystkie
wymagania sanitarno – higieniczne określone stosownymi przepisami.

………………………………………data………………….
miejscowość

………………………………………….
czytelne podpisy lub podpisy i pieczątki imienne
osób uprawnionych do reprezentowania
Wykonawcy

* niepotrzebne skreślić
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OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
DZIELNICY TARGÓWEK M. ST. WARSZAWY
ul. Św. Wincentego 87, 03-291 Warszawa tel.22 277 02 50

e-mail: ops.tar@ops-targowek.waw.pl
Załącznik nr 6 SIWZ

Wykonawca wypełnia ten druk wypisując listę podmiotów należących do tej samej
grupy kapitałowej co Wykonawca, lub oświadczenie o braku przynależności do
grupy kapitałowej
( podstawa prawna: art. 24 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku , poz. 1579 z późn.zm.)

Lista podmiotów należąca do tej samej grupy kapitałowej Wykonawcy
(jeżeli Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej skreśla lub pisze nie dotyczy )
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….

…………………….dnia………………
miejscowość

……………………………………………
czytelne podpisy lub podpisy i pieczątki imienne
osób uprawnionych do reprezentowania
Wykonawcy

_____________________
Oświadczenie Wykonawcy o braku przynależności do grupy kapitałowej
(jeżeli Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej wypełnia oświadczenie)

Oświadczam, że ……………………………………………………………………….
Nazwa Wykonawcy

nie należy do grupy kapitałowej

……………………………….dnia………………
miejscowość

……………………………………………
czytelne podpisy lub podpisy i pieczątki imienne
osób uprawnionych do reprezentowania
Wykonawcy

Oświadczenie składa każdy z partnerów
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OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
DZIELNICY TARGÓWEK M. ST. WARSZAWY
ul. Św. Wincentego 87, 03-291 Warszawa tel.22 277 02 50

e-mail: ops.tar@ops-targowek.waw.pl
Załącznik nr 7 SIWZ

Umowa nr ................ - wzór
w dniu ................. 2018 roku w Warszawie pomiędzy Miastem Stołecznym
Warszawa, ul. Plac Bankowy 3/5,00-950 Warszawa, NIP 525-22-48-481
Reprezentowanym przez
Panią Alicję Witoszyńską – Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy
Targówek m. st. Warszawy, z siedzibą w Warszawie przy ul. Św. Wincentego 87,
03-291 Warszawa, działającą na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta m. st.
Warszawy z dnia 26 lipca 2011 roku, nr GP 0052/2969/2011 zwaną dalej
Zamawiającym
a
.................................
z siedzibą w ...........................................
w wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego nr ZP – 1/2017 na podstawie
art. 39, ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity:
Dz.U. z 2017 roku, poz. 1579 z późn.zm.) została zawarta umowa o następującej
treści:
§1
1. Zamawiający powierza Wykonawcy przygotowywanie gorących posiłków oraz ich
wydawanie osobom wskazanym przez Zamawiającego, zgodnie z opisem
przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
2. Posiłki będą wydawane przez 7 dni w tygodniu, także w święta.
3. Wykonawca nie może zamiast posiłku dokonywać wypłaty równowartości posiłku w
pieniądzu lub dokonywać zamiany posiłku na inne towary (suchy prowiant, alkohol i
inne).
4. Szacunkowa miesięczna liczba posiłków wyniesie ok. …………posiłków .
Zamawiający zastrzega, że z uwagi na przedmiot zamówienia nie jest w stanie
przewidzieć dokładnej, codziennej liczby posiłków, dlatego też liczba tj. ok……….
posiłków dziennie jest liczbą szacunkową. Zamawiający przewiduje, że dzienna
liczba posiłków będzie ulegać zmianie w zależności od potrzeb, których
Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć w chwili zamówienia.
5. Łączna liczba wydanych posiłków w trakcie obowiązywania umowy nie przekroczy
………………
6. Zamawiający zastrzega, że podana liczba posiłków jest liczbą szacunkową, w
rzeczywistości może być mniejsza, jednak nie mniej niż 50% liczby podanej w
ustępie 5. Żadne roszczenie w tym zakresie wobec Zamawiającego nie będzie
uwzględnione.
7. Miejscem realizacji zamówienia będzie…………………………………………………
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli w dowolnym momencie sposobu
realizacji umowy w zakresie zgodności z opisem przedmiotu zamówienia.
9. Wykonawca nie może powierzyć ani w całości, ani w części wykonywania usługi
podwykonawcom.
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§2
Umowa zostaje zawarta na okres: od dnia 01.04.2018 do 31.03. 2019 r.
§3
1. Zamawiający oświadcza, iż jest administratorem zbioru danych osobowych o
nazwie „Dane osobowe osób ubiegających się o świadczenia z pomocy
społecznej”.
2. W związku z dostępem Wykonawcy do informacji podlegających ochronie
określonej w ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku
(Dz. U. 2016, poz. 922) Zamawiający powierza przetwarzanie danych osobowych
w zakresie: imienia, nazwiska i adresu dla celów wynikających z niniejszej
umowy. Wykonawca zapewni przestrzeganie postanowień ustawy w zakresie
powierzonych danych osobowych, których jest administratorem dla celów
wynikających z niniejszej umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się przy przetwarzaniu danych osobowych , o których
mowa w ust. 2, do ich zabezpieczenia poprzez podjęcie środków technicznych i
organizacyjnych, o których mowa w art. 36 – 39a ustawy o ochronie danych
osobowych.
4. Wykonawca zapewnia, że przetwarzane dane osobowe będą wykorzystane
wyłącznie w celu realizacji umowy.
5. Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać powierzone dane osobowe zgodnie z
niniejszą umową oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,
które chronią prawa osób, których dane dotyczą.
6. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego
do każdego nieupoważnionego dostępu do danych osobowych.
7. Wykonawca zobowiązuje się odpowiedzieć niezwłocznie i właściwie na każde
pytanie Zamawiającego dotyczące przetwarzania powierzonych mu na podstawie
niniejszej umowy danych osobowych.
8. Zamawiający zastrzega możliwość rozwiązania umowy w przypadku stwierdzenia
naruszania przez Wykonawcę warunków bezpieczeństwa i ochrony danych
osobowych.
9. Wykonawca w przypadku rozwiązania, wygaśnięcia niniejszej umowy
zobowiązuje się, lecz nie później, niż w ciągu do 5 dni kalendarzowych, zwrócić,
lub usunąć wszelkie dane osobowe, których przetwarzanie zostało mu
powierzone, w tym skutecznie usunąć je również z nośników elektronicznych
pozostających w jego dyspozycji i potwierdzić powyższe przekazanym
Zamawiającemu protokołem.
§4
1. Za realizację określonych w § 1 usług Wykonawca otrzyma miesięczne
wynagrodzenie stosownie do ilości wydanych posiłków w danym miesiącu.
2. Cena jednego posiłku wynosi............ zł netto (słownie: ..... ), ……….zł brutto (
słownie …………..) w tym podatek VAT …. %.
3. Łączna wartość umowy nie przekroczy…………………………….

33

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
DZIELNICY TARGÓWEK M. ST. WARSZAWY
ul. Św. Wincentego 87, 03-291 Warszawa tel.22 277 02 50

e-mail: ops.tar@ops-targowek.waw.pl
4. Podstawą do wypłacenia wynagrodzenia będzie faktura wystawiona przez
Wykonawcę po zakończeniu każdego miesiąca.
5. Nabywcą jest Miasto Stołeczne Warszawa, ul. Plac Bankowy 3/5, 00-950
Warszawa NIP 525-22-48-481. Odbiorcą faktury i płatnikiem – Ośrodek
Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy, ul. Św.
Wincentego 87, 03-291 Warszawa.
6. Rozliczenia będą odbywać się sukcesywnie w miarę realizacji zamówienia .
7. Należność za wydane posiłki obliczana będzie jako iloczyn ceny jednostkowej
określonej w ust. 2 i ilości faktycznie wydanych w danym miesiącu posiłków.
Podstawą do wypłacenia wynagrodzenia będzie faktura wystawiona przez
Wykonawcę po zakończeniu każdego miesiąca w terminie do 10 dnia miesiąca
następującego po wykonaniu usługi za faktycznie zjedzone posiłki. Wraz z fakturą
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację pobranych przez klienta
posiłków w danym miesiącu. Sposób prowadzenia dokumentacji został określony
w punkcie 4 załącznika nr 1 do niniejszej umowy pn. „Opis przedmiotu
zamówienia”.
8. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem w terminie do 21 dni od dnia otrzymania
prawidłowo wystawionej faktury przez Zamawiającego na konto Wykonawcy
wskazane na fakturze, przy braku zastrzeżeń Zamawiającego.
9. Za datę zapłaty uznaje się dzień wystawienia polecenia przelewu przez
Zamawiającego.
§5
1. Wykonawca zostanie obciążony przez Zamawiającego karą umowną w
przypadku, gdy nie będzie wydawał posiłków w wysokości 10 % łącznej
wartości posiłków brutto z poprzedniego miesiąca za każdy dzień, w którym
posiłki nie będą wydawane z winy Wykonawcy. W marcu 2019 roku w
wysokości 10% łącznej szacunkowej wartości posiłków zaplanowanych do
wydania w marcu 2018 roku obliczonej na podstawie wydanych klientom
decyzji administracyjnych
2. Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu ustawowe odsetki za zwłokę w
zapłacie faktury.
3. Wykonawca zostanie obciążony karą umowną w wysokości 10%
wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust. 3 wskutek okoliczności za
które odpowiedzialność ponosi Wykonawca.
4. Zamawiający wyraża zgodę na potrącenia naliczonych kar umownych z
wynagrodzenia należnemu Wykonawcy.
5. Wykonawca może naliczyć karę umowną w wysokości 1% wartości brutto
zamówienia za nieprzestrzeganie zapisów § 7.

§6
1. Strony ustalają, że treść umowy może ulec zmianie zgodnie z art. 144 ustawy
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579 z
późn. zm.).
2. Zmiany postanowień niniejszej umowy mogą dotyczyć w szczególności:
1) nazwy, adresu oraz osób reprezentujących strony;
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2) każdej zmiany, która jest korzystna lub neutralna dla
Zamawiającego, lub zmiany której nie można było przewidzieć na
etapie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego;
3) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania
przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub
Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego;
4) z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia
losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie
można było przewidzieć .
5) w wyniku wprowadzonych zmian w przepisach prawa mających
wpływ na treść niniejszej umowy.
3. Zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają potwierdzenia pisemnego w
postaci aneksu.
4. Strona wnioskująca o zmianę postanowień niniejszej umowy niezwłocznie i
pisemnie powiadamia o tym fakcie drugą stronę, uzasadniając zmianę
okolicznościami faktycznymi i prawnymi oraz przedkłada propozycję aneksu do
umowy.

§7

1. Na podstawie art. 29 ust. 3 a ustawy Prawo Zamówień publicznych,
Zamawiający na okres realizacji zamówienia żąda zatrudnienia 1 osoby na
podstawie umowy o pracę w wymiarze 1 etatu pełnego wymiaru czasu pracy.
2. Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany
będzie do przedstawienia Zamawiającemu oświadczenia dotyczącego
spełnienia warunku z art. 29 ust.3 a ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. W ciągu miesiąca od przystąpienia do realizacji zamówienia Wykonawca
zobowiązany jest do dostarczenia dowodu zatrudnienia 1 osoby na podstawie
umowy o pracę w wymiarze 1 etatu pełnego wymiaru czasu pracy wraz z
zakresem obowiązków jakie ta osoba będzie pełnić przy realizacji zamówienia.
4. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przez osobę zatrudnioną lub przez
pracodawcę przed upływem terminu realizacji zamówienia, Wykonawca
zobowiązany będzie do zatrudnienia innej osoby na podstawie umowy o
pracę.
5. Zamawiający ma prawo na każdym etapie realizacji zamówienia zwrócić się
do Wykonawcy o przedstawienie dokumentów potwierdzających zatrudnienie
osoby o której mowa w pkt 1 wraz z dowodami potwierdzającymi
odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne a Wykonawca ma
obowiązek udostępnić je Zamawiającemu.

§8

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie
umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w
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2.

3.
4.
5.

chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30
dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
W przypadku drastycznego naruszenia interesów klienta przez Wykonawcę
lub naruszenia postanowień niniejszej umowy Zamawiający zastrzega sobie
prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności formy
pisemnej.
W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle niniejszej umowy strony poddają
rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§9

Wersja dla os. fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej oraz dla osoby
fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą
1. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w
szczególności przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią
informację publiczną w rozumieniu art.1 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz.1764 z późn.zm.),
która podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy, z zastrzeżeniem
ust.2 ( i ew. ust.3).
2. Wykonawca wyraża zgodę na udostępnienie w trybie ustawy, o której mowa w
ust.1, zawartych w niniejszej umowie dotyczących go danych osobowych, w
zakresie obejmującym imię i nazwisko, a w przypadku prowadzenia działalności
gospodarczej – również w zakresie firmy.
3. Ze względu na tajemnicę przedsiębiorcy udostępnieniu, o którym mowa w ust.1,
nie będą podlegały informacje zawarte w §……./załączniku nr ………….. do
niniejszej umowy stanowiące informacje techniczne, technologiczne,
organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne posiadające wartość gospodarczą
(wyłącznie w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą).
Wersja dla przedsiębiorcy - innego niż osoba fizyczna prowadząca działalność
gospodarczą
1. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w
szczególności dotyczące go dane identyfikujące, przedmiot umowy i wysokość
wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu art.1 ust.1
ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z
2016 r., poz.1764), która podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej
ustawy, z zastrzeżeniem ust.2.
2. Ze względu na tajemnicę przedsiębiorcy, udostępnieniu, o którym mowa w
ust.1 nie będą podlegały informacje zawarte w § …/, załączniku nr …. Do
niniejszej umowy stanowiące informacje techniczne, technologiczne,
organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne posiadające wartość gospodarczą.
§ 10
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności formy
pisemnej.
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2. W sprawach nieuregulowanych maja zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle niniejszej umowy strony poddają
rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 11
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących
Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

Wykonawca

egzemplarzach,

dwa

dla

Zamawiający
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Załącznik nr 8 do SIWZ
ZOBOWIĄZANIE
do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy
wykonaniu zamówienia
Ja(/My) niżej podpisany(/ni) ………………….……………..……………… ………będąc
(imię i nazwisko składającego oświadczenie)

upoważnionym(/mi) do reprezentowania:
…………………………….………………………………….…………………………………………
……..…………………………………………………………………………………………………….
(nazwa i adres podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby)

o ś w i a d c z a m(/y),
że wyżej wymieniony podmiot, stosownie do art. 26 ust. 2b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. , poz. 1579 z późn. zm.), odda Wykonawcy
…………………………………………………………………....…………………………….………
…….…………………………………………………………………………………………………….
(nazwa i adres Wykonawcy składającego ofertę)

Do dyspozycji niezbędne zasoby1
……………………………………………………………………………….
(zakres udostępnianych zasobów)

na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia pn.

przygotowywanie i

wydawanie gorących posiłków osobom wskazanym przez Zamawiającego w lokalu
Wykonawcy w okresie : 01.04.2018 do 31.03.2019 roku
przez cały okres realizacji zamówienia i w celu jego należytego wykonania.
Sposób wykorzystania w/w zasobów przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia to 2:
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
Charakter stosunku, jaki będzie łączył nas z wykonawcą 3:
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………..
(miejsce i data złożenia oświadczenia)

………………….…………………..………………
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania
oświadczeń woli w imieniu podmiotu oddającego
do dyspozycji zasoby)

----------------1.

2.

Zakres udostępnianych zasobów niezbędnych do potwierdzenia spełniania warunku :
•
wiedza i doświadczenie
•
potencjał techniczny (rodzaj, nazwa, model)
•
osoby zdolne do wykonania zamówienia (imię i nazwisko, funkcja lub zakres wykonywanych czynności)
•
zdolności finansowe i ekonomiczne
np. podwykonawstwo, konsultacje, doradztwo. W sytuacji gdy przedmiotem udzielenia są zasoby nierozerwalnie
związane z podmiotem ich udzielającym, niemożliwe do samodzielnego obrotu i dalszego udzielenia ich bez
zaangażowania tego podmiotu w wykonanie zamówienia, taki dokument powinien zawierać wyraźne nawiązanie do
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3.

uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu zamówienia.
np. umowa cywilno-prawna, umowa o współpracy.

39

