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Numer sprawy ZP PN 3/2020 

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 (Dz. U. z 2019  roku, poz. 1843 z późn.zm.) 
  

na świadczenie usług cateringowych  w podziale na cz ęści 

 

Terminy:  

Składanie ofert: do 10.03.2020 r. do godz. 10.00 

Otwarcie ofert: 10.03.2020 r. godz. 10.15 

 
 
                                                                                            
 
 
 

                              Zatwierdził:  
 

Dyrektor  
Ośrodka Pomocy  Społecznej 
Dzielnicy          
Targówek m.st. Warszawy 

        Alicja Witoszy ńska  
 
 

 
 

 
Warszawa, dnia  2-03-2020 
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Rozdział 1 
 

Informacje ogólne i na temat Zamawiaj ącego  
 

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  Pomocy Społecznej  Dzielnicy Targówek m. st. 
Warszawy 

b) „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie 
niniejszej Specyfikacji. 

c) „SIWZ” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 
„Ustawa” - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019  
roku, poz. 1843 z późn.zm.) 

a)  „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 

 
Zamówienie zostało podzielone na dwie cz ęści: 
3.1. Część pierwsza 

Przedmiotem zamówienia są usługi cateringowe polegające na przygotowywaniu i 
dowożeniu przez 5 dni w tygodniu obiadów do trzech punktów położonych na terenie 
Dzielnicy Targówek w Warszawie : 

a) Przy ul. Suwalskiej 11 w Warszawie, parter, 30 obiadów dziennie- Środowiskowy 
Dom Samopomocy „Na Targówku”, 

b) Przy ul. Św. Wincentego 85 w Warszawie, 1 piętro, 30 obiadów dziennie; 
Środowiskowy Dom Samopomocy „Na Targówku”, 

c) Przy ul. Św. Wincentego 85, parter, 30 obiadów dziennie- Ośrodek Pomocy 
Społecznej Dzielnicy Targówek (Dom Dziennego Pobytu). 

 

3.2 część druga  
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Przedmiotem zamówienia są usługi cateringowe polegające na przygotowaniu i 
dowożeniu gorących  obiadów w zamkniętych naczyniach jednorazowych do mieszkań 
osób uprawnionych, wskazanych przez Zamawiającego w granicach administracyjnych 
dzielnicy Targówek. 

Ogólna liczba obiadów dla części drugiej wynosi maksymalnie - 28000. 

ogólna ilość osób uprawnionych do korzystania z obiadów w skali miesiąca dla części II - 
85 osób.  

Zamawiający szacuje, że dzienna liczba obiadów dla części I i II wyniesie do 175 
posiłków, a łącznie wyniesie do  49000 obiadów. 

3.2. Przedmiot zamówienia dla wszystkich części wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
określa kod : 

  55321000-6 usługi przygotowywania posiłków 

55520000-1 usługi dostarczania 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 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 01.04.2020 r. i obowiązywać będzie do 31.03.2021 r. jednak nie dłużej 
niż do dnia, w którym kwota całkowitego należnego Wykonawcy na podstawie umowy 
wynagrodzenia będzie równa kwocie maksymalnego wynagrodzenia ujętego w umowie. 

 
Rozdział 5 

 
Warunki udziału w post ępowaniu 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.  
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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: 
• posiadanie samochodu dostosowanego do przewozu żywności, spełniającego 

wszystkie wymagania określone stosownymi przepisami, 
• pomieszczenie/kuchnia, w której przygotowywane będą posiłki spełnia wszystkie 

wymagania określone przepisami dot. bezpieczeństwa żywności i posiada 
aktualną decyzję Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, 

• dysponowanie do realizacji zamówienia osobami 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 .  

 
 

Rozdział 6 
 

Dokumenty i o świadczenia wymagane od wykonawców w celu potwierdze nia 
spełnienia warunków udziału w post ępowaniu 

 

 
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: 

• Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych 
wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz 
z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami. Wykaz należy złożyć 
na druku stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ, 
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• Oświadczenia Wykonawcy, że pomieszczenie/kuchnia, w której 
przygotowywane będą posiłki spełnia wszystkie wymagania określone 
przepisami dot. bezpieczeństwa żywności i posiada aktualną decyzję Stacji 
Sanitarno-Epidemiologicznej. Oświadczenie należy złożyć na druku 
stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. 

• Oświadczenia Wykonawcy, że osoby zatrudnione przy realizacji zamówienia 
spełniają 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 : 

 
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 wła ściwego 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 7). 

 
6.3. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty 

gospodarcze (np.  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/upowa żnienie  (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.  
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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  składa dokument  lub 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 litera 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 litera 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 9 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, 
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• zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 

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 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, z wyjątkiem druku oferty i pełnomocnictwa, które 
składane są w oryginale. 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, 25 a ust. 1 oraz z art. 26 ust. 3 i 4 ustawy, zostaną wykluczeni 
z postępowania, natomiast odrzucenie oferty nastąpi zgodnie z art. 89 ust. 1 ustawy. 

 
Rozdział 7 

 
Informacja o sposobie porozumiewania si ę zamawiaj ącego z wykonawcami i 

udzielania wyja śnień 
 

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 pomoc ą 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 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 
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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 10-03-2020 roku do godziny 10.00. 

8.2. Ofertę należy umieścić w kopercie opatrzonej nazwą zamówienia: 
 
„Oferta na świadczenie usług cateringowych w podziale na cz ęści. Nie otwiera ć przed 

10-03-2020 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 Prawo zamówień publicznych. 

9.2.  Oferta Wykonawcy może dotyczyć jednej części lub dwóch 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 lub oferty zawierającej alternatywę spowoduje odrzucenie wszystkich ofert 
złożonych przez Wykonawcę. 

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 (w oryginale), 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.  
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4) upowa żnienie (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 

specyfikacji. 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 orygina le.  

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. 

 
 

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 45, I piętro w dniu  
10-03-2020 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. 



 
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 
    

 10

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 

Rozdział 11 

Okres zwi ązania ofert ą 
 

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. 

 
 

Rozdział 12 
 

Kryteria wyboru oferty i sposób oceny ofert 
 

Dokonując oceny złożonych ofert Zamawiający będzie się kierował dla wszystkich części 
następującymi kryteriami i ich znaczeniem, tj.: 
 

1. Cena – 80% 
2. Doświadczenie – 20% 

 
Ocena ceny i doświadczenia przedmiotu zamówienia będzie poprzez porównanie danych 
zawartych w ofertach do najniższej ceny spośród zaproponowanych w danej części . 
 
1.Punkty za kryterium „cena” będą obliczone wg wzoru: 
 

            C min       
P =                  x  80 pkt.  
             C n 

 
  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 świadczeniu usług cateringowych przez 1 rok  
(co najmniej 12 mies.)-10 pkt 
- za doświadczenie w świadczeniu usług cateringowych przez 2 lata  
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(co najmniej 24 mies.)- 20 pkt 
- za doświadczenie w świadczeniu usług cateringowych przez 3 lata  
(co najmniej 36 mies.)- 30 pkt 
 
Łączna liczba punktów badanej oferty (P) 
P = cena + doświadczenie 
Gdzie: 
 
Cena- liczba punktów jakie otrzyma badana oferta w kryterium cena 
Doświadczenie – liczba punktów jakie otrzyma badana oferta w kryterium doświadczenie. 
 
O  w y b o r z e  n a j k o r z y s t n i e j s z e j  o f e r t y  z a d e c y d u j e  n a j w y ż s z a  

i l o ś ć  p u n k t ó w  u z y s k a n y c h  p r z e z  W y k o n a w c ę ,  t o  j e s t  

z s u m o w a n i e  w s z y s t k i c h  c z ę ś c i  s k ł a d o w y c h  w  p u n k t a c j i  d l a  

d a n e j  c z ę ś c i .  

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 (cena brutto) a także wartość 
podatku VAT.   

2. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną cenę ofertową. Ceny nie można zmienić 
po upływie terminu otwarcia ofert. 

3.  Podane ceny należy zaokrąglić do drugiego miejsca po przecinku. 
 
 

Rozdział 14 
 

Sposób prowadzenia rozlicze ń z wykonawc ą w walutach obcych 
 

Zamawiający nie przewiduje możliwości dokonywania rozliczeń z Wykonawcą w walutach 
obcych. 
 

Rozdział 15 
 

Wymagania dotycz ące wadium 
 

Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium na podstawie art. 45 ust. 2 ustawy. 
 
 

Rozdział 16 
 

Udzielenie zamówienia i formalno ści, które powinny zosta ć 
dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy  

w sprawie zamówienia publicznego 
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16.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 
wymaganiom określonym w SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza 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: 

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 wskazuj ący, że Wykonawca ma prawo do zaci ągania zobowi ązań, 

chyba, że wynika to z dokumentów zło żonych w ofercie,  
2) przykładowy jadłospis na 7 dni, 
3) decyzj ę Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej dot. lokalu, w którym b ędą 

przygotowywane 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. Wykonawcy, 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 – Prawo zamówień publicznych przysługują  środki 
ochrony prawnej. 

17.2. Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI „Środki 
ochrony prawnej”  ustawy – Prawo zamówień publicznych. 

 
 

Rozdział 18 
 

Postanowienia ko ńcowe 
 

18.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w przypadkach 
określonych ustawą Prawo zamówień publicznych. O unieważnieniu postępowania 
Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy : 
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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. 

 
 

Rozdział 19 

Informacje dotycz ące administratora danych i przetwarzania danych 
osobowych  

Klauzula informacyjna 

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

� administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Ośrodek Pomocy Społecznej 
Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie, ul. św. Wincentego 87; 

� jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana 
danych osobowych w zakresie działania Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy 
Targówek m.st. Warszawy, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się 
Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Ośrodku Pomocy 
Społecznej Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy za pomocą adresu iod@ops-
targowek.waw.pl; 

� Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO                        
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego                        
nr ZP PN 2/2019 prowadzonym w oparciu o art. 39 ustawy -Prawo zamówień 
publicznych; 

� odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 
ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –Prawo zamówień publicznych (Dz. U.                    
z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;  

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

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

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

� posiada Pani/Pan: 
−na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 
dotyczących; 
−na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 
−na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 
18 ust. 2 RODO;  
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO; 
� nie przysługuje Pani/Panu: 
−w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
−prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
−na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 
6 ust. 1 lit. c RODO 

 

Załączniki do SIWZ: 
 

1. Opis przedmiotu zamówienia – załącznik  nr 1 
2. Formularz oferty – załącznik nr 2 
3. Oświadczenie, że Wykonawca spełnia wymogi art. 22 ust. 1  ustawy – załącznik  nr 

3 
4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, 

o których mowa w art.24  ustawy  - załącznik nr 4; 
5. Oświadczenie  dot. lokalu, w którym przygotowywane będą posiłki oraz o osobach 

wykonujących zamówienie – załącznik nr 5; 
6. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych 

wykonawcy usług lub robót budowalnych w celu wykonania zamówienia wraz z 
informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami – załącznik nr 6; 

7.  Informacja dotycząca udziału Wykonawcy  w grupie kapitałowej – załącznik nr 7; 
8. Wzór  umowy -  załącznik nr 8; 
9. Zobowiązanie podmiotów oddających do dyspozycji Wykonawcy niezbędne zasoby 

– załącznik nr 9. 
 
 
 

            Zatwierdził:  
 

 Dyrektor  
Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy          
Targówek m.st. Warszawy 
Alicja Witoszyńska 
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Załącznik nr 1 do SIWZ 
 

Opis przedmiotu zamówienia  
 
Przygotowywanie i dowo żenie obiadów 
 
Przedmiotem zamówienia jest przygotowywanie dla klientów Zamawiającego 
gorących posiłków (obiadów dwudaniowych: zupa i drugie danie oraz surówka) i 
dowożenie ich do placówek wskazanych przez Zamawiającego przez 5 dni w 
tygodniu okresie od 01.04.2020 do 31.03.2021 r. Zamawiający dopuszcza składanie 
ofert częściowych. Zamówienie zostało podzielone na 2 części. Wykonawca może 
złożyć ofertę na jedną lub dwie części: 

Część 1 
1. Przygotowanie i dostarczanie gorących posiłków w pojemnikach Wykonawcy  i 

transportem Wykonawcy. 
2. Posiłki dowożone i wniesione będą przez Wykonawcę, do następujących 

punktów położonych na terenie Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy 
a ) przy ul. Suwalskiej 11 w Warszawie, parter, 30 obiadów dziennie- 

Środowiskowy Dom Samopomocy „Na Targówku”; 
b) przy ul. Św. Wincentego 85 w Warszawie, 1 piętro, 30 obiadów 

dziennie; Środowiskowy Dom Samopomocy „Na Targówku”; 
c) przy ul. Św. Wincentego 85, parter, 30 obiadów dziennie – Ośrodek 

Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek –Dom Dziennego Pobytu 
3. Zamawiający przewiduje, że dziennie należy przygotować ok. 90 obiadów. 

Zamawiający informuje, że z uwagi na przedmiot zamówienia nie jest w stanie 
przewidzieć dokładnej, dziennej liczby posiłków, dlatego też liczba ok. 90 jest 
szacunkowa. Zamawiający przewiduje, że liczba obiadów będzie ulegać zmianie 
w zależności od potrzeb, których Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć w 
chwili zamówienia. Zamawiający zobowiązuje się do codziennego powiadamiania 
Wykonawcy o ilości posiłków, które mają być przywiezione danego dnia do 
godziny 9.00 . 

4. Łączna liczba obiadów w okresie trwania umowy wynosi szacunkowo 21 000 
posiłków. 

5. Przygotowanie posiłku będzie odbywać się w lokalu posiadającym decyzję 
Państwowego  Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu i o 
jego wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów 
Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zgodnie z ustawą z dnia 25.08. 2006 r. o 
bezpieczeństwie żywności i żywienia ( tj. Dz.U. z 2019r., poz.1252) wraz z 
tytułem prawnym do tego lokalu  

6. Transport posiłków odbywać się będzie pojazdami do przewozu posiłków, 
spełniające wymagania sanitarne dotyczące transportu żywności wydane przez 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego –oświadczenie, zał. nr 9 

7. Przygotowanie posiłków oraz transport odbywać się będzie w warunkach 
przewidzianych stosownymi przepisami, w tym zawartych w ustawie z dnia 25 
sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2019, poz. 
1252).  

8. Posiłki muszą być przewożone w naczyniach zbiorczych posiadających atest 
(zgodnie z obowiązującymi przepisami) dopuszczający do przewożenia gorącej 
żywności. 
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9. Zamawiający zapewnia zastawę stołową do spożywania posiłków tj. talerze, 
sztućce itp. 

10. Co najmniej 10 posiłków powinno być przygotowanych dla osób na diecie 
cukrzycowej. Ilość tego rodzaju posiłków może się zwiększyć w czasie trwania 
realizacji zamówienia. 

11. Dostarczenie posiłków następować będzie w godzinach 12.00 – 13.00 
12. Posiłki muszą posiadać wymaganą przepisami kaloryczność (co najmniej 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. 

13. Posiłek powinien być przygotowany wg zasad racjonalnego żywienia i 
obowiązujących przepisów kulinarnych. Posiłki muszą być świeże, smaczne, 
zdrowe, urozmaicone i gorące. Zamawiający nie ma możliwości podgrzewania 
obiadów. 

14. Wykonawca odpowiada za idealną czystość urządzeń gastronomicznych, w 
których przygotowywane będą posiłki i w których będą dowożone. 

15. Zamawiający będzie obciążony tylko za faktycznie dowiezione posiłki. Zasady 
rozliczeń zostały określone we wzorze umowy – załącznik nr 8. 

16. Zamawiający będzie sprawdzać jakość posiłków, oraz czy lokal Wykonawcy wraz                     
z zapleczem posiada aktualną decyzję Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej 
stwierdzającą spełnienie przez obiekt wymagań określonych przepisami. 
 

Część 2  
1. Przygotowanie i dostarczenie gorących obiadów w zamkniętych naczyniach 

jednorazowych do mieszkań osób uprawnionych, wskazanych przez 
Zamawiającego w granicach administracyjnych Dzielnicy Targówek. 

2. Zamawiający przewiduje, że dziennie należy przygotować ok. 85 obiadów. 
Zamawiający informuje, że z uwagi na przedmiot zamówienia nie jest w stanie 
przewidzieć dokładnej, dziennej liczby posiłków, dlatego też liczba ok. 85 jest 
szacunkowa. Zamawiający przewiduje, że liczba obiadów będzie ulegać zmianie 
w zależności od potrzeb, których Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć w 
chwili zamówienia. Zamawiający zobowiązuje się do codziennego powiadamiania 
Wykonawcy o ilości posiłków, które mają być przywiezione danego dnia do 
godziny 9.00. 

3. Łączna liczba obiadów w okresie trwania umowy wynosi szacunkowo 28000 
posiłków. 

4. Przygotowanie posiłków oraz transport odbywać się będzie w warunkach 
przewidzianych stosownymi przepisami, w tym zawartych w ustawie z dnia 25 
sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2019, poz. 
1252).  

5.  Przygotowanie posiłku będzie odbywać się w lokalu posiadającym decyzję 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu i o 
jego wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów 
Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zgodnie z ustawą z dnia 25.08. 2006 r. o 
bezpieczeństwie żywności i żywienia ( tj. Dz.U. z 2019 r., poz.1252) wraz z 
tytułem prawnym do tego lokalu. 

6. Transport posiłków odbywać się będzie pojazdami do przewozu posiłków, 
spełniające wymagania sanitarne dotyczące transportu żywności wydane przez 
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Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego –oświadczenie, załącznik nr 
9 

7. Obiady powinny być dostarczane na 7 dni w tygodniu, w tym na 6 dni tj. od 
poniedziałku do soboty codziennie. Na niedzielę Wykonawca zobowiązany jest 
dostarczyć i zostawić obiady w sobotę, a w dzień przedświąteczny na święta.  

8. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcy listę osób, którym będą 
dostarczane posiłki, zawierającą w swej treści: imię i nazwisko, adres, ilość 
przyznanych obiadów w danym miesiącu. Wykonawca zobowiązany będzie do 
sporządzenia karty obiadowej dla każdej osoby uprawnionej wg wzoru 
stanowiącego załącznik do umowy, na której osoba odbierająca obiad będzie 
kwitować jego odbiór w poszczególnych dniach. Wykonawca zobowiązany 
będzie przedstawić do uzgodnienia harmonogram rozwożenia obiadów,  
tj. kolejność, w jakiej będzie rozwoził obiady do poszczególnych klientów.  

9. 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. 

10. Dostarczenie posiłków następować będzie w godzinach 12.00 – 15.00 
11. Posiłki muszą posiadać wymaganą przepisami kaloryczność (co najmniej 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. 

12. Posiłek powinien być przygotowany wg zasad racjonalnego żywienia i 
obowiązujących przepisów kulinarnych. Posiłki muszą być świeże, smaczne, 
zdrowe, urozmaicone i gorące.  

13. Wykonawca odpowiada za idealną czystość urządzeń gastronomicznych, w 
których przygotowywane będą posiłki i w których będą dowożone. 

14. Zamawiający będzie obciążony tylko za faktycznie dowiezione posiłki. Zasady 
rozliczeń zostały określone we wzorze umowy – załącznik nr 8. 

15. Zamawiający będzie sprawdzać jakość posiłków, oraz czy lokal Wykonawcy wraz 
z zapleczem posiada aktualną decyzję Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej 
stwierdzającą spełnienie przez obiekt wymagań określonych przepisami. 

 
 

Zapisy dotycz ące obydwu cz ęści zamówienia 
 

Wykonawca zobowiązany będzie dostarczać obiady własnym środkiem transportu, 
spełniającym wymagania sanitarne w tym zakresie, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. Obiady muszą być dostarczane w atestowanych naczyniach 
jednorazowych i opakowaniach zbiorczych gwarantujących odpowiednio wysoką 
temperaturę obiadu, bez konieczności podgrzewania. 
1. 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: 

- raz w tygodniu powinna być ryba, 
- raz w tygodniu powinno być danie bezmięsne, 
- w pozostałe dni tygodnia powinny być dania z mięsem 
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- 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. 
2. 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 
1. 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. 

2. Zamawiający będzie obciążony tylko za faktycznie wydane posiłki. Zasady   
rozliczeń zostały określone we wzorze umowy. 

3. Wydawane posiłki muszą być smaczne, zdrowe, urozmaicone  i gorące. 
     Posiłek powinien być przygotowany wg zasad racjonalnego żywienia i 

obowiązujących przepisów kulinarnych. 
4. 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. 

6. 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 2019 r. poz.1252) i rozporządzeń wykonawczych wydanych na 
podstawie tej ustawy. 

 
Dodatkowe wymagania Zamawiaj ącego zwi ązane z realizacj ą przedmiotu 
zamówienia – klauzule społeczne (dotyczy wszystkich  części)   
 

1. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo Zamówień publicznych, Zamawiający 
na okres realizacji zamówienia żąda zatrudnienia 1 osoby, o której mowa w art. 
29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych.  

2. Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie 
do przedstawienia Zamawiającemu oświadczenia dotyczącego spełnienia 
warunku z art. 29 ust. 3 a .  

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 wymiaru czasu pracy (pełen etat) 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                                                                                                                         
 

O F E R T A  
Nazwa Wykonawcy 

..................................................................................................................... 

Siedziba Wykonawcy 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

NIP.......................................................................   

REGON......................................................... 

tel. .................................................. faks ............................................................... 

adres e-mail  ………………………………..……………….. 

Do: Nazwa i siedziba Zamawiającego: Ośrodek Pomocy Społecznej  Dzielnicy 
Targówek m.st. Warszawy ; ul. Św. Wincentego 87; 03-291 Warszawa 

 
Oferta dla cz ęści nr 1  

 
W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługi cateringowe 

polegające na przygotowaniu dwudaniowych (zupa i drugie danie oraz surówka) posiłków              
i dowożeniu ich do placówek wskazanych przez Zamawiającego oferuję realizację umowy              
w cenie za jeden posiłek  : 
 
……………………………….. zł brutto ,  
(słownie:....................................................................................................................................) 
tj. ........................................ zł netto,  podatek VAT …..%; 
łącznie za 21000 posiłków  
……………………………….. zł brutto ,  
(słownie:....................................................................................................................................) 
tj. ........................................ zł netto,  podatek VAT …..%; 
 
Oświadczamy, że świadczymy usługi cateringowe od dnia ……-……-……….roku do chwili 
obecnej. Na potwierdzenie przedstawiamy dokumenty załączone do oferty. 
Oświadczam, że posiłki będą przygotowywane w lokalu  położonym  
……………………………………………………………………………………….. 
                                        adres 
 
Oświadczamy, że lokal posiada aktualną decyzję Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 
zezwalającą na przygotowywanie posiłków. 
Oświadczamy, że prowadzimy działalność  w zakresie żywienia zbiorowego (zgodnie z 
opisem przedmiotu zamówienia) nieprzerwanie od  …… miesięcy.                                        
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Oświadczamy, że  zamówienie b ędzie realizowane zgodnie  z opisem przedmiotu 
zamówienia w szczególno ści spełnieniem warunku art. 29 ust. 3a  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. 

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 
RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 
postępowaniu.* 
 
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 

 

1 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) 
∗ W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi 
wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4l ub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia 
Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 
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Oferta dla cz ęści nr 2  
 

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługi cateringowe 
polegające na przygotowaniu dwudaniowych (zupa i drugie danie oraz surówka) posiłków i 
dostarczanie gorących obiadów w zamkniętych naczyniach jednorazowych do mieszkań 
osób uprawnionych, wskazanych przez Zamawiającego oferuję realizację umowy w cenie za 
jeden posiłek  : 
 
……………………………….. zł brutto ,  
(słownie:....................................................................................................................................) 
tj. ........................................ zł netto,  podatek VAT …..%; 
łącznie za 30000 posiłków 
……………………………….. zł brutto ,  
(słownie:....................................................................................................................................) 
tj. ........................................ zł netto,  podatek VAT …..%; 
 
Oświadczamy, że świadczymy usługi cateringowe od dnia ……-……-……….roku do chwili 
obecnej. Na potwierdzenie przedstawiamy dokumenty załączone do oferty. 
Oświadczam, że posiłki będą przygotowywane w lokalu  położonym  
……………………………………………………………………………………….. 
                                        adres 
 
Oświadczamy, że lokal posiada aktualną decyzję Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 
zezwalającą na przygotowywanie posiłków. 
Oświadczamy, że prowadzimy działalność  w zakresie żywienia zbiorowego (zgodnie z 
opisem przedmiotu zamówienia) nieprzerwanie od  …… miesięcy.                                                   
Oświadczamy, że  zamówienie b ędzie realizowane zgodnie  z opisem przedmiotu 
zamówienia w szczególno ści spełnieniem warunku art. 29 ust. 3a 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. 

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 
RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 
postępowaniu.* 
 
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……………………………………………………………………………. 
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Tel / fax:…………………………………………………………………………………….. 

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam : 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

..................................,dn.................                              

Miejscowość 

                  …………………………………. 

                                                                                         czytelne podpisy osób uprawnionych  do                  

                                                                                                             reprezentowania Wykonawcy lub podpisy i   

                                                                                                                                  pieczątki imienne partnerów 

 

1 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) 
∗ W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi 
wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4l ub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia 
Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 
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Załącznik nr  3  do SIWZ 
 
 
 
 
…………………………….. 
Pieczątka  Wykonawcy 
 
 
 
 
                                        O Ś W I A D C Z E N I E 

dotyczące spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust.1,1b 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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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 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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Załącznik nr 5 SIWZ  
 

                                                      

 

 

……………………     

pieczęć Wykonawcy 

 

Oświadczenie Wykonawcy  

dot. lokalu, w którym b ędą przygotowywane posiłki oraz o osobach 
wykonuj ących zamówienie 

 
 
 
 
 
Oświadczam, że pomieszczenia/ kuchnia, w której przygotowywane będą posiłki do 
realizacji zamówienia spełnia wszystkie wymagania określone przepisami 
dotyczącymi bezpieczeństwa żywności i posiada aktualną decyzję Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej oraz, że osoby zatrudnione przy realizacji zamówienia spełniają 
wszystkie wymagania sanitarno-higieniczne określone stosownymi przepisami. 
 
 
 
 
 
 
 

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

                            

 

                                                 

                                                                             …………………………………………. 

czytelne podpisy lub podpisy i pieczątki imienne 
osób uprawnionych do reprezentowania  

Wykonawcy 
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Załącznik nr 6 SIWZ  
                                                                                                    

 

 

 

……………………     

pieczęć Wykonawcy 

 

Wykaz narz ędzi , wyposa żenia zakładu i urz ądzeń technicznych dost ępnych 
wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia wraz z informacj ą o podstawie 

dysponowania tymi zasobami  
 

Oświadczam, że dla potrzeb zamówienia  dysponujemy ……………….środkami 
transportu                                                                  należy wpisać liczbę 
                                                                                           
służącymi do przewozu żywości, spełniającymi wszystkie wymagania określone 
stosownymi przepisami, są to : 
 
1………………………………………………………………………………. 
 
2………………………………………………………………………………. 

 
 
 

Podstawa dysponowania 
………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………… 

 
 
                            

………………………………………… 

  miejscowość , data 

 

                  

 

                            

                                                                              …………………………………………. 

czytelne podpisy lub podpisy i pieczątki imienne 
osób uprawnionych do reprezentowania  

Wykonawcy 
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Załącznik nr 7 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 23 ustawy z  dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 
publicznych tekst jednolity:  Dz. U. z   2019 roku, poz. 1843 z późn.zm.) 

 
Lista podmiotów nale żąca 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 przynale żności 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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Załącznik nr 8 SIWZ  
Istotne postanowienia umowy 

Umowa  nr ................ - wzór 
 
w dniu  ................. 2020 roku w Warszawie pomiędzy: 
Miastem Stołecznym Warszawa, ul. Plac Bankowy 3/5,0 0-950 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 PN – 3/2020 na 
podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 – dalej PZP) została zawarta umowa o następującej 
treści: 
 

§ 1 
 Dla części  1 
 

1. Zamawiający powierza Wykonawcy przygotowywanie dwudaniowych posiłków 
oraz ich dowóz w pojemnikach Wykonawcy, transportem Wykonawcy przez 5 dni 
w tygodniu od poniedziałku do piątku do następujących punktów położonych na 
terenie Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy:  

1)  przy ul. Suwalskiej 11  w Warszawie ,  ok.30 obiadów dziennie-   
     Środowiskowy Dom Samopomocy „Na Targówku”; 

                2)  przy ul. Św. Wincentego 85 w Warszawie, ok.30 obiadów dziennie -   
                     Środowiskowy Dom Samopomocy „Na Targówku”; 

3) przy ul. Św. Wincentego 85 w Warszawie, ok. 30 obiadów dziennie – 
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy (Dom 
Dziennego Pobytu). 

2. Realizacja przedmiotu umowy musi być zgodna z opisem przedmiotu 
zamówienia, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

3. Zamawiający   przewiduje, że dziennie  liczba posiłków wyniesie ok. 90. 
Zamawiający zastrzega, że z uwagi na przedmiot zamówienia  nie  jest w stanie 
przewidzieć dokładnej, codziennej liczby posiłków, dlatego liczba ta może ulegać 
zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego.  

4. Łączna liczba  przygotowywanych i dowożonych posiłków przez cały okres 
obowiązywania umowy nie  przekroczy 21000. 

5. Zamawiający zastrzega, że podana  w ust. 4 liczba posiłków jest liczbą 
szacunkową,  w  rzeczywistości może być mniejsza Zamawiający przewiduje, że 
dzienna liczba posiłków będzie ulegać zmianie w zależności od potrzeb, których 
Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 
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6. Zamawiający zobowiązuje się do codziennego powiadamiania Wykonawcy  
o ilości posiłków, które zostaną przywiezione danego dnia. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do oceny jakości posiłków i ich walorów 
smakowych, temperatury posiłków oraz prawo wglądu  do aktualnych decyzji 
Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej dotyczących  lokalu, w którym posiłki będą 
przygotowywane. 

8. Wykonawca nie może powierzyć w całości, ani w części wykonywania usługi 
podwykonawcom. 

9. Wykonawca nie może dokonać cesji żadnych praw i roszczeń lub przeniesienia 
obowiązków wynikających z umowy na rzecz osoby trzeciej bez uprzedniej 
pisemnej zgody Zamawiającego. 

10. Wykonawca zobowiązany będzie realizować umowę zgodnie z przepisami 
określonymi w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności  
i żywienia (Dz. U. Nr z 2018 r. poz. 1541) i rozporządzeń wykonawczych 
wydanych na podstawie tej ustawy. 

 
Dla części 2  
 
1. Zamawiający powierza Wykonawcy przygotowanie i dostarczenie gorących 

obiadów w zamkniętych naczyniach jednorazowych do mieszkań osób 
uprawnionych, wskazanych przez Zamawiającego w granicach administracyjnych 
Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy. 

2. Obiady powinny być dostarczane na każdy dzień tygodnia, włącznie z dniami 
uznanymi przez ustawę za dni wolne od pracy, w tym na 6 dni tj. od poniedziałku 
do soboty codziennie. Na niedzielę Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć i 
zostawić obiady w sobotę, a w dzień przedświąteczny na święta.  

3. Realizacja przedmiotu umowy musi być zgodna z opisem przedmiotu 
zamówienia, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

4. Zamawiający   przewiduje, że dziennie liczba posiłków wyniesie ok. 85. 
Zamawiający zastrzega, że z uwagi na przedmiot zamówienia  nie  jest w stanie 
przewidzieć dokładnej, codziennej liczby posiłków, dlatego liczba ta może ulegać 
zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego. 

5. Łączna liczba przygotowywanych i dowożonych posiłków przez cały okres 
obowiązywania umowy nie  przekroczy 28000. 

6. Zamawiający zastrzega, że podana  w ust. 4 liczba posiłków jest liczbą 
szacunkową,  w  rzeczywistości może być mniejsza.  Zamawiający przewiduje, 
że dzienna liczba posiłków będzie ulegać zmianie w zależności od potrzeb, 
których Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

7. Zamawiający zobowiązuje się do codziennego powiadamiania Wykonawcy  
o ilości posiłków, które zostaną przywiezione danego dnia. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do oceny jakości posiłków i ich walorów 
smakowych, temperatury posiłków oraz  prawo wglądu  do aktualnych decyzji 
Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej dotyczących  lokalu, w którym posiłki będą 
przygotowywane. 

9. Wykonawca nie może powierzyć w całości, ani w części wykonywania usługi 
podwykonawcom. 

10. Wykonawca nie może dokonać cesji żadnych praw i roszczeń lub przeniesienia 
obowiązków wynikających z umowy na rzecz osoby trzeciej bez uprzedniej 
pisemnej zgody Zamawiającego. 
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11. Wykonawca zobowiązany będzie realizować umowę zgodnie z przepisami 
określonymi w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności 
i żywienia (Dz. U. Nr z 2018 r. poz. 1541) i rozporządzeń wykonawczych 
wydanych na podstawie tej ustawy. 

 
 
§ 2 

 
Umowa zostaje zawarta na okres od dnia 01.04.2020 r. do 31.03.2021 r.  
 
Dla części 1 

§ 3 
Wykonanie niniejszej umowy nie wiąże się z przetwarzaniem danych w rozumieniu 
ustawy o ochronie danych osobowych dla których Administratorem Danych jest 
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, a co za 
tym idzie nie wiąże się z dostępem do zasobów systemu informatycznego Ośrodka 
Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.  
 
Dla części 2  
 

§ 3 
1. Zamawiający oświadcza, iż realizuje obowiązki Administratora Danych 

Osobowych określone w przepisach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., dalej: 
„RODO” oraz wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu 
ochrony danych osobowych.  

2. Zamawiający, w trybie art. 28 RODO powierza Wykonawcy dane osobowe 
klientów i pracowników Zamawiającego, do przetwarzania, na zasadach i w celu 
określonym w niniejszej Umowie.  

3. Wykonawca zapewnia przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony danych 
osobowych zgodnie z RODO oraz wydanymi na jego podstawie krajowymi 
przepisami z zakresu ochrony danych osobowych. 

4. Wykonawca będzie przetwarzał powierzone na podstawie umowy następujące 
rodzaje danych osobowych: dane zwykłe, dane dotyczące klientów 
Zamawiającego, w postaci imion i nazwisk, adresu zamieszkania oraz 
pracowników Zamawiającego w zakresie imion i nazwisk, wyłącznie w celu 
realizacji w/w umowy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się przy przetwarzaniu danych osobowych podczas 
realizacji niniejszej Umowy do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie 
odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających 
adekwatny stopień bezpieczeństwa, odpowiadający ryzyku związanemu  
z przetwarzaniem danych osobowych, o którym mowa w art. 32 RODO oraz 
wydanych na jego podstawie krajowych przepisów z zakresu ochrony danych 
osobowych. 

6. Wykonawca zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu 
powierzonych danych osobowych. 
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7. Wykonawca zobowiązuje się do nadania stosownych upoważnień do 
przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały 
powierzone dane w celu realizacji niniejszej Umowy oraz będzie prowadził  
i aktualizował ich rejestr. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy, o której mowa w art. 28 
ust. 3 lit. b RODO, danych przetwarzanych w zakresie Umowy, a w szczególności 
nieudostępniania ich innym podmiotom, także w postaci zagregowanych danych 
statystycznych, zarówno podczas trwania Umowy, jak i po jej ustaniu. 

9. Wykonawca może powierzyć dane osobowe do dalszego przetwarzania 
podwykonawcom jedynie w celu wykonania Umowy oraz po uzyskaniu uprzedniej 
zgody Zamawiającego, w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

10. Podwykonawca, o którym mowa w ust. 9, winien spełniać te same wymogi                          
i obowiązki, jakie zostały nałożone na Wykonawcę w niniejszej Umowie,                              
w szczególności w zakresie gwarancji ochrony powierzonych danych osobowych. 

11. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za 
niewywiązywanie się przez podwykonawcę ze spoczywających na nim 
obowiązków ochrony danych. 

12. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie 
na pisemne polecenie Zamawiającego, chyba, że obowiązek taki nakłada na 
Wykonawcę prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega 
Wykonawca. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Wykonawca 
informuje Zamawiającego o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania 
udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny. 

13. Wykonawca jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych 
niezgodnie z treścią Umowy, RODO lub wydanymi na jego podstawie krajowymi 
przepisami z zakresu ochrony danych osobowych, a w szczególności za 
udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom 
nieupoważnionym.  

14. Wykonawca odpowiada za szkody spowodowane swoim działaniem w związku z 
niedopełnieniem obowiązków, które RODO nakłada bezpośrednio na 
Wykonawcę lub gdy działał poza zgodnymi z prawem instrukcjami 
Zamawiającego lub wbrew tym instrukcjom Wykonawca odpowiada za szkody 
spowodowane zastosowaniem lub nie zastosowaniem właściwych środków 
bezpieczeństwa. 

15. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do natychmiastowego, tj. bez zbędnej 
zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin, powiadomienia Zamawiającego 
o próbie lub fakcie naruszenia poufności danych osobowych przetwarzanych w 
wyniku realizacji Umowy. Zawiadomienie to powinno być dokonane w formie 
pisemnej. 

16. Wykonawca na pisemne żądanie Administratora Danych Osobowych, umożliwi 
Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli procesu przetwarzania i ochrony 
danych osobowych. Wykonawca zobowiązuje się, pod rygorem niezwłocznego 
rozwiązania Umowy, do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli  
w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

17. Wykonawca po zakończeniu Umowy usunie wszelkie dane osobowe uzyskane 
na podstawie regulacji Umowy oraz wszelkie ich istniejące kopie w ciągu 7 dni. 
Po wykonaniu zobowiązania, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym 
Wykonawca powiadomi Zamawiającego pisemnie o fakcie usunięcia danych. 

18. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania Umowy w przypadku 
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stwierdzenia naruszenia przez Wykonawcę warunków bezpieczeństwa i ochrony 
danych osobowych. 

 
 

§ 4 
                                                                                                                             

1. Za realizację określonych w § 1 usług Wykonawca otrzyma miesięczne 
wynagrodzenie odpowiadające ilości faktycznie wydanych posiłków w danym 
miesiącu. 

2. Cena jednego posiłku wynosi............ zł netto (słownie:  ..... ),  ……….zł brutto  
( słownie …………..), w tym podatek VAT   …. %.           

3. Łączne maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji całości 
przedmiotu umowy  nie przekroczy …………………………….   

4. Podstawą zapłaty wynagrodzenia będzie faktura wystawiona przez Wykonawcę po 
zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego i doręczona Zamawiającemu do 
10. dnia następnego miesiąca za faktycznie zjedzone posiłki w danym  miesiącu 
kalendarzowym. Wraz z fakturą Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 
dokumentację pobranych przez klientów posiłków w danym miesiącu. Sposób 
prowadzenia dokumentacji został określony w punkcie 4 załącznika nr 1 do 
niniejszej umowy pn. „Opis przedmiotu zamówienia”. 

5. Nabywcą jest Miasto Stołeczne Warszawa, ul. Plac Bankowy 3/5, 00-950 
Warszawa NIP 525-22-48-481. Odbiorc ą faktury i płatnikiem – O środek 
Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek m. st. Warszaw y, ul. Św. 
Wincentego 87, 03-291 Warszawa.  

6. Należność za wydane posiłki obliczana będzie jako iloczyn ceny jednostkowej 
określonej w ust. 2 i ilości faktycznie wydanych w danym miesiącu posiłków. 

7. 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. 

8. Za dzień zapłaty uznaje się dzień zlecenia przelewu przez Zamawiającego. 
9. Zamawiający oświadcza, że będzie dokonywał płatności za wykonaną usługę  

z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. 
10. wynagrodzenie Wykonawcy będzie wypłacane na rachunek bankowy nr: 

……………………………………………………………………………………………… 
11. Wykonawca oświadcza, że: 

1) wskazany w ust. 10 rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym 
służącym wyłącznie dla celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez niego 
działalności gospodarczej; 

2) figuruje w rejestrze VAT w „wykazie podmiotów zarejestrowanych jako 
podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do 
rejestru VAT” (tzw. biała lista podatników VAT), jeśli na podstawie 
obowiązujących przepisów prawa Wykonawca podlega wpisowi do niniejszej 
księgi podatników; 

3) w rejestrze VAT, o którym mowa w pkt 2 wpisany jest numer jego rachunku 
bankowego. 

12. Każda zmiana w zakresie posiadanego statusu podatnika VAT, zmiany stawki 
podatkowej VAT i zmiany numeru rachunku bankowego, wymagają zawarcia 
aneksu do umowy.    
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§ 5 
 

1. Zamawiający ma prawo nałożyć na Wykonawcę karę umowną: 
1) za każdy przypadek naruszenia przez Wykonawcę umowy – w wysokości 1 % 
przysługującego mu za dany miesiąc wynagrodzenia; 
2)   za naruszenie § 7 umowy – w wysokości odpowiadającej minimalnemu 
wynagrodzeniu za pracę, zgodnie z aktem wykonawczym do ustawy z dnia 10 
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 2177), za każdy miesiąc niezatrudniania pracownika na podstawie omowy  
o pracę;    
3) przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy – 
w wysokości 10 % maksymalnego wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 3. 

2. W przypadku naliczenia kary umownej zgodnie z ust. 1, Zamawiający może ją 
potrącić z istniejącej między stronami wierzytelności pieniężnej, bez dodatkowych 
wezwań do zapłaty.  Oświadczenie o potrąceniu powinno być złożone na piśmie. 

3. W przypadku, gdy szkoda Zamawiającego przekroczy wartość naliczonych kar 
umownych, Zamawiający może dochodzić dalszego odszkodowania na zasadach 
ogólnych. 

4. Postanowienia niniejszego paragrafu pozostają w mocy po rozwiązaniu  
i wygaśnięciu umowy.  

  
§ 6 
 

1. Zamawiający, zgodnie z art. 144 PZP, przewiduje możliwość zmiany postanowień 
umowy w stosunku do treści oferty, również w zakresie zmniejszenia 
wynagrodzenia Wykonawcy, zmiany sposobu wykonywania przedmiotu 
zamówienia i zmiany zakresu zadań realizowanych w ramach przedmiotu 
zamówienia, w przypadku gdy: 
1)  nastąpiła konieczność:  

a) zwiększenia lub zmniejszenia liczby podopiecznych,  
b) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia; 

2)  wartość zmiany nie przekracza 10 % całkowitej wartości przedmiotu 
zamówienia (łącznego maksymalnego wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 
ust. 3); 

3) nastąpiła konieczność zmiany liczby posiłków będących przedmiotem 
zamówienia, przy czym ich wahania nie mogą być większe niż 10% wartości 
liczbowej/ilościowej wskazanej w umowie;  

4) zmiany zakresu OPZ i jego cech oraz sposobu i terminu jego realizacji, 
niezmieniającej istoty usługi, jeżeli zmiany są wywołane okolicznościami, 
których nie można było przewidzieć w momencie wszczęcia postępowania 
przetargowego, ani w jego trakcie; 

5) zaistniała siła wyższa, tj. zdarzenie losowe wywołane przez czynniki 
zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć ani mu zapobiec lub 
przezwyciężyć poprzez działanie z dochowaniem należytej staranności, w 
szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub 
grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach; 

6) zaistniała zmiana prawa mającego wpływ na wykonanie przedmiotu 
zamówienia; 
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7) zaistniały okoliczności, których Zamawiający, działając z należytą 
starannością, nie mógł przewidzieć, a które mają istotny wpływ na prawidłową 
realizację przedmiotu zamówienia; 

8) nastąpiła konieczność wstrzymania realizacji przedmiotu zamówienia przez 
Zamawiającego, nie wynikającego z winy Wykonawcy; 

9) nastąpiła konieczności zmiany zakresu przedmiotu zamówienia wynikającej  
z powstałej po zawarciu Umowy sytuacji braku środków u Zamawiającego na 
sfinansowanie wykonania Umowy, zgodnie z pierwotnymi warunkami; 

10)   zaistnieje przerwa w realizacji Umowy z przyczyn niezależnych od 
Wykonawcy; 

11)   zaistnieje konieczność zmiany nazw Stron, siedzib i adresów do 
korespondencji.  

2. Dokonanie zmian, o których mowa w ust. 1 jest możliwe wyłącznie w trybie aneksu 
do umowy.  

3. Strona, która będzie zainteresowana zmianą Umowy wystąpi w tej sprawie na 
piśmie do drugiej Strony, przedstawiając konieczność zmiany i jej zakres,  
w terminie 14 dni od dnia powzięcia wiedzy o konieczności lub potrzebie zmiany.    

4. Z wnioskiem o zmianę postanowień Umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, 
jak i Zamawiający. 

 
§ 7 
 

1. Na podstawie art. 29 ust. 3a PZP, Zamawiający na cały 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. 3a ustawy PZP.  

3. W ciągu miesiąca od przystąpienia do realizacji zamówienia Wykonawca 
zobowiązany jest do dostarczenia zanonimizowanego 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 
 

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 
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wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać 
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

 
§ 9 

 
Zamawiający może rozwiązać umowę przed jej wygaśnięciem ze skutkiem 
natychmiastowym (bez zachowania okresu wypowiedzenia): 

1) w przypadku trzykrotnego naruszenia przez Wykonawcę postanowień umowy,  
pomimo uprzedniego poinformowania o powyższym Wykonawcy i wezwania 
go do zaprzestania naruszeń; 

2) zaprzestania działalności przez Wykonawcę, a także wystąpienia innych 
okoliczności uniemożliwiających dalsze wykonywanie przez niego  
z obowiązków wynikających z niniejszej umowy; 

3) gdy Wykonawca lub osoby za pomocą których wykonuje niniejszą umowę 
naruszą postanowienia § 3 umowy; 

4) rażącego naruszenia przez Wykonawcę innych postanowień umowy. 
 

 
§ 10 

 
1. Zmiany umowy i jej rozwiązanie (odstąpienie od niej) wymagają formy pisemnej 

pod rygorem nieważności. 
2. Strony wskazują następujące adresy dla doręczeń: 

1) Zamawiający: ………………………………….; 

2) Wykonawca: …………………………….. . 
3. W okresie trwania umowy strony zobowiązane są informować się wzajemnie na 

piśmie o każdej zmianie adresów do korespondencji. W razie zaniedbania tego 
obowiązku korespondencję wysłaną na uprzednio wskazany adres do 
korespondencji listem poleconym za potwierdzeniem odbioru i nieodebraną, 
uważa się za doręczoną z chwilą upływu drugiego awiza.  

4. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego  
i PZP. 

5. Spory mogące wyniknąć na tle niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu 
przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

 
 

§ 11 
 

1. Do bezpośredniego kontaktowania się w sprawach dotyczących przedmiotu 
zamówienia upoważnia się: 

- ze strony Zamawiającego: …………………………… tel. ………………. faks 
…………. 
email:  

- ze strony Wykonawcy:  …………………………… tel. ………………. faks 
…………. 
email:  
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2. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1, nie wymaga sporządzenia aneksu do 
umowy i odbywa się poprzez pisemne poinformowanie drugiej Strony.  

 
§ 12 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla 
Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 
 
 
Wykonawca                                                                                         Zamawiający 
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Załącznik nr 9 do SIWZ 
 

ZOBOWIĄZANIE 
do oddania do dyspozycji niezb ędnych 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. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 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.  usługi cateringowe 

polegaj ące na przygotowaniu i dowo żeniu gor ących posiłków do placówek 

wskazanych przez Zamawiaj ącego w okresie od 1.04.2020. do 31.03.2021 r. 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. 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 

2. 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 
uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu zamówienia. 

3.  np. umowa cywilno-prawna, umowa o współpracy. 
 


