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Znak sprawy: SP23/1/2015 

 
 
 
 
 

 
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

przetarg nieograniczony p.n.:  
 
 
 
 

Przygotowanie, dostarczenie i podawanie posiłków dla dzieci uczęszczających 
do Szkoły Podstawowej nr 23 we Wrocławiu w 2016 roku. 

 
CPV 55.52.31.00‐3, 55.52.40.00‐9, 55.32.00.00‐9, 55.32.10.00‐6, 55.32.20.00‐3, 55.52.00.00‐1, 55.52.12.00‐0. 

 
 
 

Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8  
Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ‐ Prawo zamówień publicznych. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
Zamawiający:  Szkoła Podstawowa nr 23 im. gen. Stefana „Grota” Roweckiego 
    52‐235 Wrocław 
    ul. Przystankowa 32 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  ZATWIERDZAM: 
 
 
 
Wrocław, dnia..........................          ...................................................................... 

Podpis Dyrektora lub  osoby uprawnionej 
do reprezentowania  Zamawiającego 

 
 
 
 

Wrocław, listopad 2015r. 
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SPIS TREŚCI 
I. Informacje ogólne. 
II. Opis przedmiotu zamówienia. 
III. Termin wykonania zamówienia. 
IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. 

V. Wykaz  oświadczeń  lub  dokumentów,  jakie mają  dostarczyć Wykonawcy w  celu  potwierdzenia  spełniania 
warunków udziału w postępowaniu oraz pozostałych wymaganych dokumentów. 

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

VII. Wymagania dotyczące wadium. 
VIII. Termin związania ofertą. 
IX. Opis sposobu przygotowania ofert. 
X. Miejsce oraz termin składania ofert. 
XI. Miejsce, sposób i termin otwarcia ofert. 
XII. Opis sposobu obliczenia ceny. 

XIII. Opis  kryteriów,  którymi  Zamawiający  będzie  się  kierował  przy  wyborze  oferty  wraz  z  podaniem  tych 
kryteriów i sposobu oceny ofert. 

XIV. Ogłoszenie wyników postępowania oraz informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po 
wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
XVI. Istotne  dla  stron  postanowienia,  które  zostaną  wprowadzone  do  treści  zawieranej  umowy  w  sprawie 

zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy lub wzór umowy. 
XVII. Pouczenie  o  środkach  ochrony  prawnej  przysługujących  Wykonawcy  w  toku  postępowania  o  udzielenie 

zamówienia. 
 
 
 
 
 
 
ZAŁĄCZNIKI: 
Załącznik nr 1  Formularz oferty. 
Załącznik nr 2  Formularz cenowy.  
Załącznik nr 3  Oświadczenie Wykonawcy z art. 22 ust. 1 ustawy PZP. 
Załącznik nr 4  Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP. 
Załącznik nr 5  Informacja o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 PZP. 
Załącznik nr 6  Wykaz usług. 
Załącznik nr 7  Wzór umowy. 
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I.  INFORMACJE OGÓLNE. 

1. Szkoła Podstawowa nr 23 im. gen. Stefana „Grota” Roweckiego, 52‐235 Wrocław, ul. Przystankowa 32, tel. 071/36 44 
206, fax 071/36 44 206, e‐mail post@sp23wroc.com zwana dalej „Zamawiającym” zaprasza Wykonawców do udziału 
w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: 

Przygotowanie, dostarczenie i podawanie posiłków dla dzieci uczęszczających 
do Szkoły Podstawowej nr 23 we Wrocławiu w 2016 roku. 

CPV 55.52.31.00‐3, 55.52.40.00‐9, 55.32.00.00‐9, 55.32.10.00‐6, 55.32.20.00‐3, 55.52.00.00‐1, 55.52.12.00‐0. 
2. Szkoła Podstawowa nr 23 we Wrocławiu pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 – 15:00.  
3. Ogłoszenie o  zamówieniu  zamieszczono w Biuletynie  Zamówień Publicznych www.uzp.gov.pl,  na  tablicy ogłoszeń w 

siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej Zamawiającego www.sp23wroc.pl.  
4. Wykonawca winien zapoznać się ze wszystkimi wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji. 
5. SIWZ oraz pytania, odpowiedzi,  zmiany  treści  SIWZ Zamawiający umieści  na  stronie  internetowej www.sp23wroc.pl 

oraz  przekaże Wykonawcom,  którym  przekazano  SIWZ  na  wniosek,  o  którym mowa  w  art.  42  ust.  2  Pzp.  Zmiany 
ogłoszenia  Zamawiający  zamieści w  Biuletynie  Zamówień  Publicznych  oraz  na  stronie  internetowej  Zamawiającego                
i tablicy ogłoszeń. 

6. Wykonawca winien zapoznać się ze wszystkimi wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji. 
7. Postępowanie  prowadzone  jest  zgodnie  z  ustawą  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  ‐  Prawo  zamówień  publicznych  (tekst 

jednolity  z  dnia  9  sierpnia  2013r.  Dz.  U.  z  2013r.  poz.  907  z  późn.  zmianami),  zwaną  dalej  „ustawą”  lub  „PZP”. 
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 10 w powiązaniu z art. 5 PZP. 

8. Do  czynności  podejmowanych  przez  Zamawiającego  i  Wykonawcę  stosować  się  będzie  przepisy  ustawy                                
z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami), jeżeli przepisy ustawy nie 
stanowią inaczej. 

9. Wykonawca  ponosi  wszelkie  koszty  związane  z  przygotowaniem  i  złożeniem  oferty. Wymaga  się,  aby Wykonawca 
zdobył wszystkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy. 

10. Zgodnie  z  art.  42  ust.  2  ustawy  Zamawiający  przekazuje  SIWZ  Wykonawcy  w  terminie  5  dni  od  dnia  otrzymania 
wniosku. Opłata, jakiej Zamawiający będzie żądał za Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, to koszt jej druku 
lub koszt druku i przekazania. 

11. Postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  prowadzone  jest  w  języku  polskim.  Rozliczenia  między  Zamawiającym                       
a Wykonawcą prowadzone będą w PLN. Rozliczenia nie będą prowadzone w walutach obcych. 

12. Jeżeli  Wykonawca  załączy  dokumenty  potwierdzające  spełnianie  warunków  udziału  w  postępowaniu  w zakresie 
wiedzy i doświadczenia, w których wartości podane będą w walutach innych niż złoty polski, zostaną one przeliczone 
wg  Tabeli A  kursów  średnich  walut  obcych  Narodowego  Banku  Polskiego  z  dnia  podpisania  protokołu  odbioru 
końcowego lub równoważnego dokumentu potwierdzającego datę zakończenia zadania. 

13. Zgodnie  z  art.  27  PZP  wszystkie  oświadczenia,  wnioski,  zawiadomienia,  pytania,  wezwania  i  odpowiedzi  oraz  inne 
informacje  Zamawiający  i  Wykonawcy,  muszą  przekazywać  pisemnie.  Dopuszcza  się  formę  faksu,  pod  warunkiem 
niezwłocznego potwierdzenia oryginałem. Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się za pomocą poczty 
elektronicznej  tylko  w  przypadku  braku  faksu  u  Wykonawcy  lub  braku  możliwości  przesłania  drogą  faksową 
dokumentu (uszkodzony faks), pod warunkiem niezwłocznego potwierdzenia oryginałem. 

14. Jeżeli Zamawiający  lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz  informacje faksem, każda 
ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania (art. 27 ust. 2 PZP). 

15. Zgodnie z art. 82 ust. 1 PZP Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
16. Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert w częściach. 
17. Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert wariantowych. 
18. Zamawiający nie przewiduje: 

a) udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, 
b) zebrania Wykonawców, 
c) zawarcia umowy ramowej, 
d) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej,  
e) ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, 
f) zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, 
g) wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 PZP. 

19. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. 

19.   Podwykonawcy. 
19.1.  Zamawiający  nie  dokonuje  zastrzeżenia  dotyczącego  obowiązku  osobistego  wykonania  przez  Wykonawcę 
kluczowych części zamówienia. 
19.2.  W przypadku  realizacji  zamówienia  przy udziale  Podwykonawców, Wykonawca winien wskazać w ofercie  część 
zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcy  lub podać nazwy (firmy) Podwykonawców, na których 
zasoby  Wykonawca  powołuje  się  na  zasadach  określonych  w  art.  26  ust.  2b  ustawy  Pzp,  w  celu  wykazania  spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 (zgodnie z art. 36b ust. 1 wyżej wymienionej ustawy). 
19.3.  Wykonawca może  za  zgodą  Zamawiającego  zmienić  lub  zrezygnować  z  Podwykonawcy  wskazanego  w  ofercie. 
Jeżeli  zmiana  albo  rezygnacja  z  Podwykonawcy  dotyczy  podmiotu,  na  którego  zasoby  Wykonawca  powoływał  się,  na 
zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w 
art. 22 ust. 1, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca 
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 
19.4.  Zamawiający wymaga, aby Wykonawca określił, którą część zamówienia zamierza powierzyć podwykonawcom. W 
przypadku  braku  takiego  wskazania  w  ofercie,  Zamawiający  uzna,  że Wykonawca  nie  zamierza  powierzyć  żadnej  części 
zamówienia  podwykonawcom.  Zlecenie  części  usług  podwykonawcom  nie  zmienia  zobowiązań  Wykonawcy  wobec 
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Zamawiającego  za  wykonanie  tej  części  usług.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  działania,  uchybienia  i  zaniedbania 
podwykonawcy i jego pracowników w takim samym stopniu  jakby to były działania, uchybienia i zaniedbania jego własnych 
pracowników.  
 
II.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 
Przedmiotem zamówienia jest:  

Przygotowanie, dostarczenie i podawanie posiłków dla dzieci uczęszczających 
do Szkoły Podstawowej nr 23 we Wrocławiu w 2016 roku. 

CPV 55.52.31.00‐3, 55.52.40.00‐9, 55.32.00.00‐9, 55.32.10.00‐6, 55.32.20.00‐3, 55.52.00.00‐1, 55.52.12.00‐0. 
2. Dzieci szkolne: wiek dzieci od 5 lat do 13 lat. 

a) ilość dzieci, objętych żywieniem – min. 10 ‐ max 230 
b) rodzaje posiłków: obiad składający się z zupy i II dania oraz owocu i kompotu. 

3. Termin wykonania zamówienia:  
a)  od dnia 02.01.2016r.do 31.12.2016r. (z wyjątkiem dni wolnych od zajęć, ferii, wakacji, przerw świątecznych). 
b) godziny wydawania posiłków pomiędzy godzinami 11:30 – 13:00, 
c)  dopuszcza się możliwość zmiany przez zamawiającego godzin wydawania posiłków w terminie 7 dni przed dniem 

wprowadzenia zmian.  
4. Miejsce realizacji zamówienia:  
Zamawiający  na  czas  realizacji  zadania  polegającego  na  wydawaniu  posiłków  udostępnia  pomieszczenia  jadalniane 
znajdujące się na terenie Szkoły Podstawowej nr 23 we Wrocławiu przy ul. Przystankowej 32 i oraz przy ul. Pawiej 35.  

5.  W  przypadku  gdy  Wykonawca  uzna,  że  pomieszczenia  udostępniane  przez  Zamawiającego  wymagają  dodatkowego 
wyposażenia w celu prawidłowego realizowania przedmiotowego zamówienia, Wykonawca wyposaży te pomieszczenia 
w niezbędny mu sprzęt na własny koszt. 

6. Koszt przystosowania Lokalu do wymogów SANEPID leży po stronie Wykonawcy. 
7. Posiłki wykonawca dostarczać będzie własnym transportem, w specjalistycznych termosach gwarantujących utrzymanie 

odpowiedniej  temperatury  oraz  jakości  przewożonych  potraw  oraz  posiadające  dopuszczenie  przez  Państwowego 
Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego.  Minimalna  temperatura  zupy  winna  wynosić  75oC,  drugiego  dania  65oC,  a 
maksymalna temperatura produktów zimnych (surówki) 15oC. 

8.  Posiłki  winny  być  przewożone  pojazdem  przystosowanym  do  przewozu  posiłków  dopuszczonym  przez  Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego.  

9. Posiłki winny spełniać Normy żywieniowe zgodne z polskimi normami żywieniowymi dla dzieci w wieku szkolnym oraz z 
Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015r. (Dz. U. z 2015r. poz. 1256). Wykonawca zobowiązany jest 
do przygotowywania posiłków o najwyższym  standardzie  na bazie  produktów najwyższej  jakości  i  bezpieczeństwem 
zgodnie  z  normami  HACCP.  Posiłki  muszą  spełniać  wymogi  żywieniowe  zalecane  przez  Instytut Matki  i  Dziecka  dla 
danej grupy wiekowej. Personel Wykonawcy winien posiadać bieżące przeszkolenie z zakresu BHP oraz HACCP, a także 
aktualne  książeczki  zdrowia.  Wykonawca  odpowiada  prawnie  za  żywienie  dzieci  przez  Powiatowym  Państwowym 
Inspektorem Sanitarnym dla miasta Wrocławia. 

10.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przygotowywania  posiłków  zgodnie  z  zapotrzebowaniem  na  dany  dzień  z 
uwzględnieniem próbek posiłków przechowywanych na terenie swojej siedziby.  

10a. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia na każde żądanie Zamawiającego wyników badań mikrobiologicznych 
serwowanych posiłków. 

10b. Wykonawca zobowiązany  jest do przedstawienia na każde żądanie Zamawiającego tabel kaloryczności serwowanych 
posiłków. 

10c.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  codziennego  sporządzania  Protokołu  Kontroli  według  wzoru  Zamawiającego  i 
przekazywania go Kierownikowi Gospodarczemu Zamawiającego (podpisanego przez przedstawicieli obu stron umowy 
w  chwili  wydawania  posiłków)  zawierającego  dane  dotyczące  w  szczególności:  oceny  organoleptycznej,  gramatury 
serwowanych posiłków oraz zgodności z planowanym jadłospisem. W tym celu Wykonawca winien przygotować jeden 
dodatkowy posiłek w ramach podstawowego wynagrodzenia. 

10d.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  wyznaczenia  co  najmniej  dwóch  osób  do  świadczenia  usługi  w  siedzibie 
Zamawiającego. 

11. Wykonawca winien  załączyć  do oferty  3  jadłospisy  z  opisanymi  posiłkami wraz  z  gramaturą,  rozpisane  na  dekady                   
(1 dekada to 10 dni ).  

W każdej dekadzie jadłospis winien zawierać: 
‐ 10 x zupa, 
‐  4  posiłki   mięsne  z mięsa  chudego  (np.:  1x udko  z  kurczaka,  1x  kotlet  schabowy  /  schab,  filet  z  indyka  /,  1x  pierś  z 
kurczaka/indyka, 1x kotlet mielony / z karczku, filetu z kurczaka/indyka, szynki b/k/ lub gulasz / z szynki b/k, łopatki b/k, 
filetu z kurczaka/indyka ),  
‐ 2 posiłki  pół‐mięsne, 
‐ 2 posiłki  bezmięsne, mączne,  
‐ 2 posiłki – ryba ( np.: filet z mintaja ),  
‐ 10 x kompot + owoc. 
Wszystkie jadłospisy winny być zaakceptowane przez dietetyka Wykonawcy. 
 
12. Wykonawca przygotowywać będzie posiłki z produktów własnych. 
13.  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  minimalnego  zastosowania  produktów  przetworzonych  na  poczet  innych 

wartościowych składników odżywczych. 
14. Wyklucza się posiłki na bazie Fastfood.  
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15.  Do  przygotowywania  posiłków  należy  używać  produktów wysokiej  jakości  i  zawsze  świeżych  posiadających  aktualne 
terminy ważności, nabytych w źródłach działających zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi i higienicznymi 
(wyklucza się sporządzanie potraw z proszku).  

16. Do przygotowania posiłków należy używać masła 82% lub olejów roślinnych, a nie margaryny. 
17. W przypadku dań mięsnych należy unikać mięsa przetworzonego (mielone) na rzecz całych sztuk mięsa.  
18.  Codziennie  w  ramach  posiłku  dla  dzieci  musi  się  znaleźć  świeża  zielenina  (natka  pietruszki,  koperek,  szczypiorek). 

Owoce winny być całe, nie dopuszcza się dzielenia owoców.  
19. Zamawiający  zakazuje  stosowania:  konserw,  produktów  z  glutaminianem  sodu,  parówek,  produktów 

masłopodobnych,  soków  zagęszczonych, mięsa  odkostnionego mechanicznie  oraz wędlin  z  dodatkiem preparatów 
białkowych (soja) i/lub skrobi modyfikowanej.  

20.  Wykonawca  na  żądanie  Zamawiającego  przedstawi  wykaz  stosownych  do  przygotowywania  posiłków  produktów  i 
surowców  wraz  z  nazwami  producentów,  który  zamawiający  może  udostępnić  rodzicom  dzieci  lub  ich  prawnym 
opiekunom. 

21.  W przypadku wyjazdu dzieci na wycieczkę Wykonawca winien przygotować w ramach środków przeznaczonych na dany 
dzień żywieniowy, tzw. "suchy prowiant". O planowanej wycieczce Zamawiający poinformuję Wykonawcę pisemnie z 7 
dniowym wyprzedzeniem.   

22. Wykonawca w ramach wynagrodzenia winien: 

a) przygotowywać  posiłki  zgodnie  z  przedstawionymi  do  oferty  jadłospisami  oraz  dostarczać  je  do  siedziby 
Zamawiającego we Wrocławiu na Przystankowej 32,  

b) posiadać zapasy żywności niezbędne do wykonywania posiłków na dany dzień, 

c) porcjować i wydawać posiłki w naczyniach jednorazowych, trójdzielnych, 

d) sprzątać pomieszczenia jadalniane oraz odbierać i wywozić resztki żywieniowe i zużyte jednorazowe naczynia, w 
których  wydawane  będą  posiłki  (koszt  środków  czystości  dopuszczonych  do  użytku  przez  Państwowy  Zakład 
Higieny ponosi Wykonawca), 

23.  W  przypadku  dostarczenia  przez  Wykonawcę  posiłku  nie  spełniającego  warunków  umowy  np.  posiłku 
niepełnowartościowego Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia nowego posiłku zgodnego z warunkami umowy i 
wydania go, do godziny 14:00 tego samego dnia. 

24. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w pomieszczeniach jadalnianych z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy ‐ podczas wydawania posiłku. 

25. Ogólną kontrolę nad prawidłowością realizacji zadania sprawował będzie upoważniony przedstawiciel szkoły. 
26. W przypadku wystąpienia nowego przypadku alergii pokarmowej wśród dzieci  korzystających  z obiadów Wykonawca 

zobowiązuje  się  do  zachowania  odpowiedniej  diety  pokarmowej  najpóźniej  od  dnia  następnego  od  daty  otrzymania 
informacji od Zamawiającego (fax, e‐mail). 

27. Wykonawca  będzie  zapewniał  obiady  zgodne  z  wymaganiami  Zamawiającego  opisanymi  w  opisie  przedmiotu 
zamówienia,  według  jadłospisów  załączonych  do  oferty  oraz  innych  jadłospisów,  których  nie  załączono  do  oferty. 
Warunkiem wprowadzenia jadłospisu innego niż załączone do oferty jest uzgodnienie go z Zamawiającym najpóźniej w 
piątek  tygodnia  poprzedzającego  wprowadzenie  nowego  jadłospisu.  Wszystkie  jadłospisy  winny  być  zaakceptowane 
przez dietetyka Wykonawcy. 

28. Zamawiający nie pobiera czynszu za udostępnienie pomieszczeń. 
29. Zamawiający nie nalicza opłat za media. 
30. W okresie od stycznia 2015 do listopada 2015 wydawano 180 posiłków średnio dziennie. 
 
 
III.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
Termin wykonania zamówienia od 02.01.2016r. do 31.12.2016r. 
 
IV.  WARUNKI  UDZIAŁU  W  POSTĘPOWANIU  ORAZ  OPIS  SPOSOBU  DOKONANIA  OCENY  SPEŁNIENIA  TYCH 
WARUNKÓW. 
1)  Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek 
ich posiadania 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: nie dotyczy 
2)  Wiedza i doświadczenie 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: 
Warunek ten zostanie spełniony, gdy Wykonawca: 

a) wykaże,  że  w  okresie  ostatnich  3  lat  przed  upływem  terminu  składania  ofert,  a  jeżeli  okres  prowadzenia 
działalności  jest  krótszy  –  w  tym  okresie  wykonał/wykonuje  min.  2  usługi  w  zakresie  przygotowywania  i 
podawania posiłków dla min. 100 dzieci szkolnych jednorazowo wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i 
podmiotów na rzecz, których usługi zostały wykonane; 

b) załączy dowody, czy wykazane usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 
Sprawdzenie  wyżej  wymienionego  warunku  udziału  w  postępowaniu  odbywać  się  będzie  na  podstawie  wykazu  usług 
i przedłożonych przez Wykonawcę poświadczeń/oświadczeń według zasady spełnia / nie spełnia. 
3)   Potencjał techniczny 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: nie dotyczy 
4)  Osoby zdolne do wykonania zamówienia 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: nie dotyczy 
5)  Sytuacja ekonomiczna i finansowa. 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: nie dotyczy 
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V.  WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA 
SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ POZOSTAŁYCH WYMAGANYCH DOKUMENTÓW. 
1)  W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz 
oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: 

a) wykaz  wykonanych/wykonywanych  głównych  usług,  w  okresie  ostatnich  trzech  lat  przed  upływem  terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, 
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, 
czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 

2)   W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: 
a)   oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.  
b)   aktualny  odpis  z  właściwego  rejestru  lub  z  centralnej  ewidencji  i  informacji  o  działalności  gospodarczej,  jeżeli 
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o 
art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
3)   Dokumenty podmiotów zagranicznych. 
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
przedkłada: 
dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: 
‐nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
albo składania ofert; 
4)   Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej. 
Lista  podmiotów  należących  do  tej  samej  grupy  kapitałowej  w  rozumieniu  ustawy  z  dnia  16  lutego  2007r.  o ochronie 
konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) albo informacji o tym, że Wykonawca nie należy do grupy 
kapitałowej. 
5)  Informacja o dokumentach potwierdzających, że oferowane usługi odpowiadają określonym wymaganiom. 
W zakresie potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć: 
‐ inne dokumenty: jadłospisy zgodne z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia. 
6)  Inne dokumenty. 
a). Wypełniony i podpisany formularz oferty – według załącznika do SIWZ. 
b). Wypełniony i podpisany formularz cenowy – według załącznika do SIWZ. 
 
Dowodami, o których mowa w wykazie usług jest poświadczenie. 
Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać ww. poświadczenia, jako 
dowód traktowane będzie również oświadczenie Wykonawcy. 
W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane, 
wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej. 
W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których mowa powyżej, budzą wątpliwości Zamawiającego lub 
gdy  z  poświadczenia  albo  z  innego  dokumentu  wynika,  że  zamówienie  nie  zostało  wykonane  lub  zostało  wykonane 
nienależycie, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były lub miały 
zostać wykonane o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu. 
Wykonawca w miejsce  poświadczeń,  o  których mowa powyżej może  przedkładać  dokumenty  potwierdzające wykonanie 
należyte wykonanie usług, określone w § 1 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w 
sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być 
składane (Dz.U. z 2009 r. nr 226, poz. 1817). 
d) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie 
wydaje się dokumentu, o którym mowa w punkcie dotyczącym dokumentów podmiotów zagranicznych,  zastępuje się go 
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 – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
e)  W  przypadku  wątpliwości,  co  do  treści  dokumentu  złożonego  przez  Wykonawcę  mającego  siedzibę  lub  miejsce 
zamieszkania  poza  terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej,  Zamawiający  może  zwrócić  się  do  właściwych  organów 
odpowiednio kraju miejsca  zamieszkania osoby  lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę  lub miejsce  zamieszkania,  z 
wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 
f) W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku  innych podmiotów, na 
zasobach,  których  Wykonawca  polega  na  zasadach  określonych  w  art.  26  ust.  2b  ustawy  PZP,  kopie  dokumentów 
dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez 
Wykonawcę lub te podmioty. 

g)  Wykonawca  może  polegać  na  wiedzy  i  doświadczeniu,  potencjale  technicznym,  osobach  zdolnych  do  wykonania 
zamówienia,  zdolnościach  finansowych  lub  ekonomicznych  (jeśli  dotyczy)  innych  podmiotów,  niezależnie  od  charakteru 
prawnego  łączących go  z nimi  stosunków. W  takiej  sytuacji Wykonawca  zobowiązany  jest udowodnić Zamawiającemu,  iż 
będzie  dysponował  tymi  zasobami  w  trakcie  realizacji  zamówienia,  w  szczególności  przedstawiając w  tym  celu  pisemne 
zobowiązanie  tych  podmiotów  (oryginał)  do  oddania  mu  do  dyspozycji  niezbędnych  zasobów  na  potrzeby  wykonania 
zamówienia. Treść zobowiązania powinna bezspornie i jednoznacznie wskazywać na zakres zobowiązania innego podmiotu, 
określać  czego  dotyczy  zobowiązanie  oraz  w  jaki  sposób  i  w  jakim  okresie  będzie  ono  wykonywane.  W  sytuacji,  gdy 
przedmiotem  udostępnienia  są  zasoby  nierozerwalnie  związane  z  podmiotem  ich  udzielającym,  niemożliwe  do 
samodzielnego obrotu i dalszego udzielenia ich bez zaangażowania tego podmiotu w wykonanie zamówienia (np. wiedza, 
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doświadczenie),  taki  dokument  powinien  zawierać  wyraźne  nawiązanie  do  uczestnictwa  tego  podmiotu  w  wykonaniu 
zamówienia (uczestnictwo polegające na podwykonawstwie lub uczestnictwo o innym charakterze, sposobie i zasadach). 

Podmiot,  który  zobowiązał  się  do  udostępnienia  tych  zasobów,  odpowiada  solidarnie  z  Wykonawcą  za  szkodę 
Zamawiającego  powstałą  wskutek  nieudostępnienia  tych  zasobów,  chyba  że  za  nieudostępnienia  zasobów  
nie ponosi winy. 
h) Dokument, z którego wynika upoważnienie osoby/osób do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy lub pełnomocnictwo 
do reprezentowania Wykonawcy składa się w formie oryginału  lub kopii poświadczonej przez notariusza, o  ile nie wynika 
ono z innych dokumentów załączonych do oferty przez Wykonawcę. 
i) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w myśl art. 23 ustawy PZP: 
‐ Należy dostarczyć pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców. Pełnomocnik może być ustanowiony do 
reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do  reprezentowania w postępowaniu  i zawarcia umowy w sprawie 
przedmiotowego zamówienia. Zamawiający dopuszcza złożenie przedmiotowego dokumentu w formie oryginału  lub kopii 
poświadczonej przez notariusza; 
‐  Dokumenty  składane  w  zakresie  potwierdzenia  niepodlegania  wykluczeniu  na  podstawie  art.  24  ust.  1 ustawy  PZP, 
dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, winien złożyć każdy z Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o zamówienie; 
‐ Informację o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy PZP składa każdy z 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia. 
j)  Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby  lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę  lub miejsce zamieszkania nie 
wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie dotyczącym dokumentów podmiotów zagranicznych, 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. 
k)  W  przypadku  wątpliwości  co  do  treści  dokumentu  złożonego  przez  wykonawcę  mającego  siedzibę  lub  miejsce 
zamieszkania  poza  terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej,  zamawiający  może  zwrócić  się  do  właściwych  organów 
odpowiednio  kraju miejsca  zamieszkania osoby  lub  kraju, w którym wykonawca ma  siedzibę  lub miejsce  zamieszkania,  z 
wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 
 
VI.  INFORMACJE  O  SPOSOBIE  POROZUMIEWANIA  SIĘ  ZAMAWIAJĄCEGO  Z  WYKONAWCAMI  ORAZ 
PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA 
SIĘ Z WYKONAWCAMI. 

1. Sposób porozumiewania się z Wykonawcami: 
a) Forma porozumiewania się z Wykonawcami została określona w Rozdziale I pkt 12 SIWZ; 
b) Wykonawca  może  zwrócić  się  do  Zamawiającego  o  wyjaśnienie  treści  SIWZ.  Zamawiający  udzieli  wyjaśnień 

niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek 
o wyjaśnienie  treści  SIWZ wpłynął  do  Zamawiającego  nie  później  niż  do  końca  dnia, w  którym upływa  połowa 
wyznaczonego terminu składania ofert. Zamawiający prześle treść odpowiedzi wszystkim Wykonawcom, którym 
przekazano – sprzedano SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej; 

c) Jeżeli  wniosek  o  wyjaśnienie  treści  SIWZ  wpłynie  po  terminie  określonym  w  pkt  b)  lub  dotyczy  udzielonych 
wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu 
składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ; 

d) W  uzasadnionych  przypadkach  Zamawiający  może  przed  upływem  terminu  składania  ofert,  zmienić  treść 
Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia.  Dokonaną  zmianę  specyfikacji  Zamawiający  przekazuje 
niezwłocznie wszystkim Wykonawcom,  którym  przekazano  –  sprzedano  niniejszą  specyfikację  oraz  zamieści  na 
stronie internetowej. Zmiana jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców; 

e) Jeżeli  zmiana  treści  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia  prowadzi  do  zmiany  treści  ogłoszenia 
o zamówieniu, Zamawiający dokonuje zmiany ogłoszenia i zamieszcza na portalu Urzędu Zamówień Publicznych; 

f) Jeżeli  w  wyniku  zmiany  treści  SIWZ  jest  niezbędny  dodatkowy  czas  na  wprowadzenie  zmian  w  ofertach, 
Zamawiający przedłuża termin składania ofert  i  informuje o tym Wykonawców, którym przekazano – sprzedano 
SIWZ oraz zamieści taką informację na stronie internetowej i zmieni ogłoszenie. W tym przypadku wszelkie prawa 
i  zobowiązania  Zamawiającego  i Wykonawcy  odnośnie  wcześniej  ustalonego  terminu  będą  podlegały  nowemu 
terminowi; 

g) W przypadku, gdy zmiana treści SIWZ nie powoduje konieczności wprowadzenia zmian w ofertach, Zamawiający 
nie przedłuża terminu składania ofert; 

h) Informacje o wyniku postępowania Zamawiający przekazuje jednocześnie wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli 
oferty, a informację o wyborze najkorzystniejszej oferty niezwłocznie zamieści na stronie internetowej i na tablicy 
ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. 

2.  Osoby uprawione do porozumienia się z Wykonawcami: Elżbieta Tomczak, tel. 71/3644206. 
 
VII.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM. – nie dotyczy. 
 
VIII.  TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. 
1.  Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
2.  Wykonawca  samodzielnie  lub  na  wniosek  Zamawiającego  może  przedłużyć  termin  związania  ofertą,  z  tym  że 

Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania oferta zwrócić się do Wykonawców 
o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni. 
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IX.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY. 
1.  Oferta  powinna  być  sporządzona  w  oparciu  o  wzór  formularza  oferty.  Do  oferty  winny  być  dołączone    dokumenty 
wymienione w Rozdziale V niniejszej Specyfikacji (SIWZ). 
2.  Załączniki powinny zostać wypełnione  (bądź przepisane z zachowaniem treści) przez Wykonawcę bez dokonywania w 
nich jakichkolwiek zmian skutkujących zmianą sensu ich treści.  
3.  Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 
3.1.  W  przypadku  dołączenia  do  oferty  kopii  bądź  kserokopii  dokumentu,  każda  zapisana  strona  powyższej  kopii  bądź 
kserokopii musi być potwierdzona  „za  zgodność  z oryginałem” przez Wykonawcę  lub upełnomocnionego przedstawiciela 
Wykonawcy. 
3.2. Oferta  oraz wszystkie  załączniki  do  oferty, w  tym  „Formularz  cenowy”, muszą  być  podpisane  lub  parafowane  przez 
Wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. 
3.3. W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz z przypadku innych podmiotów, na 
zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących 
odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę 
lub te podmioty. 
3.4. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
4.  Złożona oferta wraz z wymaganymi załącznikami oraz dokumentami musi być zgodna z treścią SIWZ. 
5.  Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być napisana w języku polskim, nieścieralnym atramentem, na maszynie 
lub komputerze. 
5.1.  Dokumenty  wymagane  w  postępowaniu  sporządzone  w  języku  obcym  należy  złożyć  wraz  z  tłumaczeniem  na  język 
polski. 
6.  Zaleca  się,  aby  wszystkie  kartki  oferty  były  ponumerowane  kolejnymi  numerami  oraz  spięte.  Wszystkie  miejsca  w 
których wykonawca naniósł zmiany (korekty wpisów własnych) muszą być parafowane przez osobę/y podpisującą/e ofertę. 
7.  Wykonawca winien umieścić ofertę w opakowaniu (np. kopercie/kopertach). Opakowanie/Kopertę należy zaadresować 
na Zamawiającego z zaznaczeniem: 

Oferta na: 
Przygotowanie, dostarczenie i podawanie posiłków dla dzieci uczęszczających 

do Szkoły Podstawowej nr 23 we Wrocławiu w 2016 roku. 
CPV 55.52.31.00‐3, 55.52.40.00‐9, 55.32.00.00‐9, 55.32.10.00‐6, 55.32.20.00‐3, 55.52.00.00‐1, 55.52.12.00‐0. 

 
Nie otwierać przed dniem …………….  godz. ………. 

(wpisać wyznaczony termin otwarcia ofert) 
 

W  przypadku  nieprawidłowego  zaadresowania  lub  zamknięcia  koperty/opakowania  Zamawiający  nie  bierze 
odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie.  
8.  Zamawiający, zgodnie z art. 84 ust 2 PZP, niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie. 
9.  Wykonawca  może  wprowadzać  zmiany  lub  wycofać  ofertę  pod  warunkiem,  że  Zamawiający  zostanie  pisemnie 
powiadomiony  o  wprowadzeniu  zmian  lub  wycofaniu  przed  terminem  składania  ofert.  Powiadomienie  o  wprowadzeniu 
zmian lub wycofaniu oferty zostanie przygotowane, opieczętowane i oznaczone zgodnie z postanowieniem SIWZ pkt. 9, a 
koperta  zostanie  dodatkowo  oznaczona  określeniem  „zmiana”  lub  „wycofanie”.  Wykonawca  nie  może  wycofywać  i 
dokonywać zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert. 
10. Dokumenty przetargowe, które zostały otwarte w dniu otwarcia ofert zatrzymuje Zamawiający. 
 
X.  MIEJSCE  ORAZ  TERMIN  SKŁADANIA  OFERT. 
Ofertę  należy  złożyć  w  zamkniętej  kopercie  (opakowaniu)  w  siedzibie  Zamawiającego  we  Wrocławiu, 
ul. Przystankowa 32, sekretariat nie później niż dnia 01.12.2015r. do godz. 14:00. 
 
XI.  MIEJSCE,  SPOSÓB  I  TERMIN  OTWARCIA  OFERT. 
1.  Otwarcie  ofert  nastąpi  dnia  01.12.2015r.  o  godz.  14:30  w  siedzibie  Zamawiającego  we  Wrocławiu,                                   
ul. Przystankowa 32, Gabinet Dyrektora. 
2.  Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy poda kwotę brutto,  jaką zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
3.  W pierwszej kolejności Zamawiający otworzy oferty opatrzone zapisem „WYCOFANIE”, następnie „ZMIANA”, a później 
wg kolejności wpływu – tj. dat i godzin wpłynięcia ofert. 
4.  Podczas  otwarcia  ofert  Zamawiający  poda  nazwy  firm,  adresy  Wykonawców,  a  także  informacje  dotyczące  ceny, 
zawarte w ofertach. 
5.  Protokół  wraz  z  załącznikami  jest  jawny.  Załączniki  do  protokołu  Zamawiający  udostępni  po  dokonaniu  wyboru 
najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia. 
5.1.  Protokół lub załączniki do protokołu Zamawiający udostępnia niezwłocznie na wniosek. 
5.2.  W wyjątkowych przypadkach w szczególności związanych z zapewnieniem sprawnego toku prac dotyczących badania i 
oceny ofert, Zamawiający udostępnia oferty do wglądu w terminie przez siebie wyznaczonym, nie później jednak niż w dniu 
przesłania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania. 
6.  Nie  ujawnione  zostaną  informacje  stanowiące  tajemnicę  przedsiębiorstwa  w  rozumieniu  przepisów  
o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji,  jeżeli  Wykonawca  nie  później  niż  w  terminie  składania  oferty  zastrzegł  
(na formularzu ofertowym), że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa poprzez załączenie dowodów potwierdzających, że: 
‐ informacje nie są ujawnione do wiadomości publicznej, 
‐ informacje mają charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny lub inny, o ile ma wartość gospodarczą, 
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‐ Wykonawca poczynił działania w celu zachowania poufności tych informacji poprzez ochronę fizyczną lub prawną.  
Brak  elementu  wykazania,  że  informacje  stanowią  tajemnicę  przedsiębiorstwa,  będzie  powodował,  że  zastrzeżenie  nie 
będzie miało zastosowania. 
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. 
7.  Zamawiający  zaleca, aby  informacje  zastrzeżone  jako „tajemnica przedsiębiorstwa” były przez Wykonawcę złożone w 
oddzielnej  wewnętrznej  kopercie  z  oznakowaniem  „Tajemnica  przedsiębiorstwa”  lub  spięte,  zszyte,  oddzielone  od 
pozostałych, jawnych części oferty. 
 
XII.  OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY. 
1.  Cenę oferty należy obliczyć uwzględniając cały zakres zamówienia określony w dokumentacji przetargowej (SIWZ) oraz 
ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. 

2.  Wykonawca  określi  cenę  jednostkową  brutto  (określoną  do  dwóch  miejsc  po  przecinku)  dla  każdej  pozycji 
wyszczególnionej  w  Formularzu  Cenowym.  Cena  ta  musi  zawierać  wszystkie  elementy  kosztów  wykonania  przedmiotu 
zamówienia, w tym koszty produktów, przygotowania, dostarczenia i wydania posiłków, sprzątanie, koszty wynagrodzenia 
pracowników i inne niezbędne koszty do wykonania usługi oraz podatek VAT. (należy wypełnić Formularz Cenowy). Skutki 
finansowe błędnego obliczenia ceny oferty, wynikające z nie uwzględnienia wszystkich okoliczności, które mogą wpływać na 
cenę, obciążają wyłącznie Wykonawcę. 

3.  Cenę oferty  stanowić  będzie wartość brutto  kol.7  Formularza  cenowego.  Cena oferty winna  zostać przedstawiona w 
Formularzu ofertowym. 

4.  Podane przez Wykonawcę ceny jednostkowe są niezmienne przez cały okres obowiązywania umowy. 

5.  Zamawiający  nie  dopuszcza  przedstawienia  ceny  ofertowej  w  kilku  wariantach,  w  zależności  od  zastosowanych 
rozwiązań. W przypadku przedstawienia ceny w taki sposób oferta zostanie odrzucona. 
6. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co 
do  możliwości  wykonania  przedmiotu  zamówienia  zgodnie  z  wymaganiami  określonymi  przez  Zamawiającego  lub 
wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej 
cen wszystkich  złożonych  ofert,  Zamawiający  zwraca  się  o  udzielenie wyjaśnień,  w  tym  złożenie  dowodów,  dotyczących 
elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, w szczególności w zakresie: 
1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków 
wykonywania zamówienia dostępnych dla Wykonawcy, oryginalności projektu Wykonawcy, kosztów pracy, których wartość 
przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 
3‐5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z późn. zm.); 
2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. 
7. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy. 
8. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień w wyznaczonym terminie lub jeżeli dokonana ocena 
wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 
zamówienia. 
9. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego 
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w 
niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając 
ofertę,  zobowiązany  jest  poinformować  (pisemnie)  Zamawiającego,  czy  wybór  oferty  prowadzić  będzie  do  powstania  u 
Zamawiającego  obowiązku  podatkowego, wskazując  nazwę  (rodzaj)  towaru  lub  usługi,  których  dostawa  lub  świadczenie 
będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 
 
 
XIII.  OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM 
ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT. 
1.  Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: 

A)  Cena ofertowa     90 % 

B)  Doświadczenie zawodowe  10% 

2.  Cena ofertowa – A(x) 
1. przyjmuje się ,że najwyższą ilość punktów tj. 90 punktów, otrzyma oferta z najniższą ceną, 
2. ocena pozostałych ofert w zakresie przedstawionego wyżej kryterium zostanie dokonana wg następującej zasady:  

 

A(x) = 
Cmin 

× 90 
C(x) 

 

gdzie:   

  A(x)  –  ilość punktów przyznana ofercie „x” za kryterium ceny za wykonanie zamówienia 
  Cmin  –  cena brutto najniższa wśród cen za wykonanie zamówienia zawartych w badanych ofertach  
 

C(x)  –  cena brutto zawarta w ofercie „x” 
 

3. Doświadczenie zawodowe– B(x). 
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a)  W  celu  oceny  doświadczenia  Zamawiający  przyzna  punkty  za  każdą  dodatkową  usługę  /zadanie/  wykazaną  ponad 
wymagane  2  usługi/zadania/  na  potwierdzenie  spełniania  warunku  udziału  w  postępowaniu. Wszystkie  wykazane  przez 
Wykonawcę usługi /zadania/ winy spełniać warunki określone w Rozdziale IV pkt. 2 SIWZ. 

b)  Usługi  /zadania/  wykazane  na  potwierdzenie  spełniania  warunku  udziału  w  postępowaniu  w  zakresie  wiedzy  i 
doświadczenia nie będą punktowane. 
 
c)  Wykonawca, który wykaże największą ilość usług otrzyma maksymalnie 10 pkt. 
 
d)  Ocena pozostałych ofert w zakresie kryterium „Doświadczenie zawodowe” zostanie dokonana wg następującego wzoru: 
 

B(x) = 
Dz (x) 

× 10 
Dz max 

 
gdzie:   
  B(x)  –  ilość punktów przyznana ofercie „x” za kryterium doświadczenia zawodowego, 
  Dz MAX  –  doświadczenie zawodowe maksymalne, 
  Dz(x)  –   Doświadczenie zawodowe w ofercie badanej „x”. 
 
e)  Łączna ocena oferty: 
Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyskała najwyższą ilość punktów za sumę wszystkich kryteriów wg 
wzoru (tj. najwyższą wartość wskaźnika W): 
 

W(x) = A(x) + B(x) 
gdzie:   
 W(x)  –  wskaźnik oceny oferty, 

  A(x)  –  ilość punktów przyznana ofercie „x” za cenę ofertową,

 
B(x)  –  ilość punktów przyznana ofercie „x” za doświadczenie zawodowe. 

 

4.  Zamawiający  udzieli  zamówienia  Wykonawcy,  którego  oferta  odpowiada  wszystkim  wymaganiom  przedstawionym                   
w ustawie PZP, niniejszej specyfikacji oraz zostanie oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru, 
tj. otrzyma najwyższą ilość punktów. 

Zgodnie  z  art.  91  ust.  4  ustawy  PZP,  w  przypadku,  gdy  dwie  lub  więcej  ofert  przedstawi  taki  sam  bilans  ceny  oraz 
doświadczenia  zawodowego  i  nie  będzie  możliwe  wybranie  oferty  najkorzystniejszej,  Zamawiający  spośród  tych  ofert 
wybierze ofertę z najniższą ceną. 
5.  W  toku dokonywania oceny  złożonych ofert  Zamawiający,  na podstawie  art.  87 ust.  1  ustawy –  PZP, może  żądać od 
Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.  
6.  Zgodnie  z  art.  26  ust.  3  ustawy  PZP  Zamawiający  wzywa  Wykonawców,  którzy  w  określonym  terminie  nie  złożyli 
wymaganych przez  Zamawiającego oświadczeń  lub dokumentów, o  których mowa w art.  25 ust.  1,  lub  którzy nie  złożyli 
pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 
ust. 1,  zawierające błędy  lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do  ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że 
mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnione postępowania. Złożone na 
wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału 
w  postępowaniu  oraz  spełnianie  przez  oferowane  usługi  wymagań  określonych  przez  Zamawiającego,  nie  później  niż  w 
dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert. 
7.  Zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy PZP Zamawiający może żądać od Wykonawców, w wyznaczonym przez siebie terminie, 
złożenia wyjaśnień dotyczących złożonych oświadczeń i dokumentów na potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu 
lub dokumentów, o których mowa w art.25 ust.1 PZP.  
8.  Zgodnie z § 7 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów 
(…) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona przez 
Wykonawcę kopia dokumentu jest nie czytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.  
9.  Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli zaistnieją przypadki określone w art. 89 ust. 1 PZP. 
 
 
XIV.  OGŁOSZENIE  WYNIKÓW  POSTĘPOWANIA  ORAZ  INFORMACJA  O  FORMALNOŚCIACH,  JAKIE  POWINNY  ZOSTAĆ 
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 
1.  Niezwłocznie  po wyborze  najkorzystniejszej  oferty  Zamawiający  jednocześnie  zawiadomi wszystkich Wykonawców, 
którzy złożyli oferty o: 

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo  imię  i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania 
Wykonawcy, uzasadnienie wyboru oferty, przyznaną punktację w każdym kryterium oraz łączną punktację, 

b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 
c) Wykonawcach którzy zostali wykluczeni z postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 
d) terminie, po upływie którego umowa może zostać zawarta. 

2. Zamawiający  zamieści  informację,  o  której  mowa  w  pkt  1a,  na  stronie 
internetowej  oraz  w miejscu  publicznie  dostępnym w  swojej  siedzibie 
(tablica ogłoszeń). 
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3. Wykonawca,  którego  oferta  zostanie  wybrana  jako  najkorzystniejsza 
zgodnie  z  ww.  kryterium,  jest  zobowiązany  do  zawarcia  umowy  w 
terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego, ale nie wcześniej 
niż w terminie określonym ustawą PZP, tj. nie krótszym niż 5 dni od dnia 
przesłania  zawiadomienia  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty,  jeżeli 
zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, 
albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 

4. Zamawiający  może  zawrzeć  umowę  w  sprawie  zamówienia  publicznego 
przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 3, jeżeli w postępowaniu 
o udzielenie  zamówienia  złożono  tylko  jedną ofertę  lub nie odrzucono 
żadnej oferty i nie wykluczono żadnego Wykonawcę. 

5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego 
zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy,  Zamawiający  może 
wybrać  ofertę  najkorzystniejszą  spośród  pozostałych  ofert  bez 
przeprowadzania  ich  ponownego  badania  i oceny,  chyba,  że  zachodzą 
przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 
1. 

6. Przed podpisaniem umowy przedstawiciel Wykonawcy winien przedstawić 
pełnomocnictwo do  jej podpisania,  jeżeli nie wynika ono z załączonych 
do oferty dokumentów.  

7. W przypadku podmiotów występujących wspólnie, Zamawiający zgodnie z 
art.  23  ust.  4  ustawy  PZP  żąda  umowy  regulującej  współpracę  tych 
Wykonawców przed podpisaniem umowy. 

 
XV.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY. – nie dotyczy. 
 
XVI.  ISTOTNE  DLA  STRON  POSTANOWIENIA,  KTÓRE  ZOSTANĄ WPROWADZONE  DO  TREŚCI  ZAWIERANEJ  UMOWY W 
SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY LUB WZÓR UMOWY. 

1. Istotne postanowienia do umowy zawiera wzór umowy. 
2. Zamawiający  dopuszcza możliwość  dokonania  zmian  postanowień  zawartej  umowy  zgodnie  z 

zapisami we wzorze umowy. 
 
XVII.  POUCZENIE  O  ŚRODKACH  OCHRONY  PRAWNEJ  PRZYSŁUGUJĄCYCH  WYKONAWCY  W  TOKU  POSTĘPOWANIA  O 
UDZIELENIE ZAMOWIENIA. 
Do  niniejszego  postępowania  mają  zastosowanie  środki  ochrony  prawnej  określone  w  art.  179  ‐  198  ustawy, 
w szczególności: 
1.  Podmioty uprawnione do wnoszenia środków ochrony prawnej: 
Środki  ochrony  prawnej  przysługują  Wykonawcy,  a  także  innemu  podmiotowi,  jeżeli  ma  lub  miał  interes  w uzyskaniu 
zamówienia  oraz  poniósł  lub może  ponieść  szkodę w wyniku  naruszenia  przez  Zamawiającego  przepisów  ustawy  –  PZP. 
Organizacjom uprawnionym, wpisanym na listę prowadzoną przez Prezesa UZP, przysługują środki ochrony prawnej wobec 
ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ. 
2.  Odwołanie: 
2.1.  Odwołanie  przysługuje  wyłącznie  od  niezgodnej  z  przepisami  ustawy  czynności  Zamawiającego  podjętej 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie 
ustawy. 
2.2.  Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

a) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 
b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 
c) odrzucenia oferty odwołującego. 

2.3.  Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z 
przepisami  ustawy,  zawierać  zwięzłe  przedstawienie  zarzutów,  określać  żądanie  oraz wskazywać  okoliczności  faktyczne  i 
prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 
2.4.  Odwołanie  wnosi  się  do  Prezesa  Izby  w  formie  pisemnej  albo  elektronicznej  opatrzonej  bezpiecznym  podpisem 
elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.  
2.5.  Odwołujący  przesyła  kopię  odwołania  Zamawiającemu  przed  upływem  terminu  do  wniesienia  odwołania  w taki 
sposób,  aby mógł  on  zapoznać  się  z  jego  treścią  przed  upływem  tego  terminu.  Domniemywa  się,  iż  Zamawiający mógł 
zapoznać  się  z  treścią odwołania przed upływem  terminu do  jego wniesienia,  jeżeli  przesłanie  jego kopii  nastąpiło przed 
upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w SIWZ. 
2.6.  Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z 
przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której  jest on zobowiązany na podstawie 
ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2. 
2.7.  W  przypadku  uznania  zasadności  przekazanej  informacji  Zamawiający  powtarza  czynność  albo  dokonuje  czynności 
zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. 
2.8.  Na czynności, o których mowa w pkt 2.7 nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2. 
3.  Terminy wnoszenia odwołań: 
3.1. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę 
jego wniesienia ‐ jeżeli zostały przesłane faksem lub drogą elektroniczną, albo w terminie 10 dni ‐ jeżeli zostały przesłane w 
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inny sposób. 
3.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 5 dni od 
dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub SIWZ na stronie internetowej. 
3.3. Odwołanie  wobec  czynności  innych  niż  określone  w  pkt  3.1  i  3.2  wnosi  się  w  terminie  5  dni  od  dnia,  w którym 
powzięto  lub  przy  zachowaniu  należytej  staranności  można  było  powziąć  wiadomość  o okolicznościach  stanowiących 
podstawę jego wniesienia. 
3.4. Zamawiający  przesyła  niezwłocznie,  nie  później  niż  w  terminie  2  dni  od  dnia  otrzymania,  kopię  odwołania  innym 
Wykonawcom  uczestniczącym w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia,  a  jeżeli  odwołanie  dotyczy  treści  ogłoszenia  o 
zamówieniu lub postanowień SIWZ, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o 
zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego. 
3.5. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii 
odwołania,  wskazując  stronę,  do  której  przystępuje,  i  interes  w  uzyskaniu  rozstrzygnięcia  na  korzyść  strony,  do  której 
przystępuje.  Zgłoszenie  przystąpienia  doręcza  się  Prezesowi  Izby  w  formie  pisemnej  albo  elektronicznej  opatrzonej 
bezpiecznym  podpisem  elektronicznym  weryfikowanym  za  pomocą  ważnego  kwalifikowanego  certyfikatu,  a  jego  kopię 
przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie. 
3.6. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, 
jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron. 
3.7. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy nie później niż do czasu 
otwarcia rozprawy. 
3.8. Izba rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od dnia jego doręczenia Prezesowi Izby. 
3.9. Izba ogłasza orzeczenie po zamknięciu rozprawy na posiedzeniu jawnym oraz podaje ustnie motywy rozstrzygnięcia. 
3.10. Odpisy orzeczenia wraz z uzasadnieniem wysyła się stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego lub  ich 
pełnomocnikom w terminie 3 dni od dnia ogłoszenia orzeczenia lub wydania postanowienia. 
4. Skarga do sądu: 
4.1.  Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 
4.2.  Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego. 
4.3.  Skargę wnosi  się  za  pośrednictwem  Prezesa  Izby w  terminie  7  dni  od  dnia  doręczenia  orzeczenia  Izby,  przesyłając 
jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu 
ustawy z dnia 23.11.2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z dn. 29.12.2012 r. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem. 
4.4.  Sąd rozpoznaje sprawę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca od dnia wpływu skargi do sądu. 
4.5.  Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga kasacyjna. 
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Załącznik nr 1 
OFERTA NA 

Przygotowanie, dostarczenie i podawanie posiłków dla dzieci uczęszczających 
do Szkoły Podstawowej nr 23 we Wrocławiu w 2016 roku. 

CPV 55.52.31.00‐3, 55.52.40.00‐9, 55.32.00.00‐9, 55.32.10.00‐6, 55.32.20.00‐3, 55.52.00.00‐1, 55.52.12.00‐0. 
 
Dotyczy  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzonego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego 
zorganizowanego przez Szkołę Podstawową nr 23 we Wrocławiu. 
 
1. Wykonawca:  

a. Osoby fizyczne:  
Imię i nazwisko: ……………………………..……., pesel: ………………………………………………………………………………………….. 
adres zamieszkania:  
ulica …................................................... nr domu …......................................... 
kod ….................................................... miejscowość …................................... 
powiat …............................................... województwo …................................. 
prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: …………………………………, NIP………………..………, REGON ……………………….……… 
adres prowadzenia działalności gospodarczej:  
ulica …................................................... nr domu …......................................... 
kod ….................................................... miejscowość …................................... 
powiat …............................................... województwo …................................. 
tel: ………….., fax: ……………………, e‐mail: ……………………………… 
 

1.2. Osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej1:  
…....................................................................................................................................................................................................
Zarejestrowany adres Wykonawcy: 
ulica …................................................... nr domu …......................................... 
kod ….................................................... miejscowość …................................... 
powiat …............................................... województwo …................................. 
REGON: …............................................. NIP: …................................................. 
tel: ………….., fax: ……………………, e‐mail: ……………………………… 
Kod(y) Polskiej Klasyfikacji Działalności:* 
…................................................................................................................................................................................ 
*wypełnić w przypadku, gdy nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty 
 

1.3. Adres do korespondencji: 
Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na adres: 
…......................................................................................................................................................................... 
tel.: …...................................., fax: …................................., e‐mail…….............................................................. 
 
2. Do kontaktów z Zamawiającym w czasie trwania postępowania o udzielenie zamówienia wyznaczamy (imię i nazwisko) 
…............................................ tel. …....................... e‐mail…................... 
 
3. Oferujemy wykonanie zamówienia objętego przetargiem za cenę: 
Brutto:    …........................... zł 
(słownie brutto:…........................................................................................................................................) 
Powyższa cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zdania. 
 
4. Zakres prac objętych zamówieniem, który powierzymy podwykonawcom (branże, prace): 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. (jeżeli dotyczy) 
 
5. Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, wzorem umowy (wraz ze zmianami) i akceptujemy 
warunki w nich zawarte bez zastrzeżeń. 
 
6. Integralnymi załącznikami do niniejszej oferty są: 
................................................................................................................................................................................... 
 
…............................., dnia…...................             ….................................................................. 

  imię, nazwisko (pieczęć) i podpis osoby 
  upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy 

 

                                                 
1   W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w pozycję 1 „Wykonawca” zawierającej dane Wykonawcy użyć w 

zależności od potrzeb oznaczając cyfrą 1.1 i 1.2  i literą w kolejności alfabetycznej, np. 1.1.a) Lider: …, 1.1b) Partner: … itd 
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Załącznik nr 2 
 

             
FORMULARZ CENOWY 

Nazwa zadania:  
Przygotowanie, dostarczenie i podawanie posiłków dla dzieci uczęszczających 

do Szkoły Podstawowej nr 23 we Wrocławiu w 2016 roku. 
CPV 55.52.31.00‐3, 55.52.40.00‐9, 55.32.00.00‐9, 55.32.10.00‐6, 55.32.20.00‐3, 55.52.00.00‐1, 55.52.12.00‐0. 

 
 
Nazwa i adres Wykonawcy: 
 
......................................................................................................................................................................  
 
...................................................................................................................................................................... 
 
 
Cena jednostkowa całodziennego wyżywienia 1 dziecka szkolnego wynosi:  
Koszty wsadu do kotła: POZYCJA A= 5,00 zł brutto  
Koszt przygotowania, dowozu i wydawania posiłków w siedzibie Zamawiającego: POZYCJA B= ………………… zł brutto  
 
Łączna wartość pozycji: A+ B =   ……………………………… 

 
 

Lp.  Opis posiłku  Cena jedn.  
(brutto) 

wyżywienia 
dziennego 

Ilość dni w 
miesiącu 

Ilość 
miesięcy 

Maksymalna 
ilość dzieci 
objętych 
żywieniem  

Cena brutto

1  2  3  4  5  6  7=3x4x5x6

1.  Obiad 
(zupa+II danie+owoc + kompot). 

  21  10  230   

RAZEM    

 
 
Cena brutto z kolumny 7 winna zostać podana w formularzu oferty. 
 
 
 

 
................................,dnia......................       ............................................................................. 

  imię, nazwisko (pieczęć) i podpis osoby 
  upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik nr 3 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
Z ART. 22 UST. 1 USTAWY PZP 

 
Nazwa zadania:  
 

Przygotowanie, dostarczenie i podawanie posiłków dla dzieci uczęszczających 
do Szkoły Podstawowej nr 23 we Wrocławiu w 2016 roku. 

CPV 55.52.31.00‐3, 55.52.40.00‐9, 55.32.00.00‐9, 55.32.10.00‐6, 55.32.20.00‐3, 55.52.00.00‐1, 55.52.12.00‐0. 
 
Nazwa i adres Wykonawcy: 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 

(zgodnie z aktualnym odpisem z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej) 
 
 
Oświadczenie  z  art.  22  ust.1  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  z  dnia  29.01.2004  r.  (tekst  jednolity  z  dnia  9  sierpnia 
2013r. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zmianami). 
Ubiegając  się  o  udzielenie  powyższego  zamówienia  oświadczamy,  że  spełniamy  warunki  określone  w  ogłoszeniu  o 
zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczące: 
a)   posiadania  uprawnień  do  wykonywania  określonej  działalności  lub  czynności,  jeżeli  przepisy  prawa  nakładają 
obowiązek ich posiadania; 
b)   posiadania wiedzy i doświadczenia; 
c)   dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 
d)   sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
 
 
 
 
....................., dnia ................  ............................................. 

imię, nazwisko (pieczęć) i podpis/y osoby/osób 
upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 4 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU 
NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY PZP 

 
 
Nazwa zadania:  

Przygotowanie, dostarczenie i podawanie posiłków dla dzieci uczęszczających 
do Szkoły Podstawowej nr 23 we Wrocławiu w 2016 roku. 

CPV 55.52.31.00‐3, 55.52.40.00‐9, 55.32.00.00‐9, 55.32.10.00‐6, 55.32.20.00‐3, 55.52.00.00‐1, 55.52.12.00‐0. 
 
Nazwa i adres Wykonawcy: 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 

(zgodnie z aktualnym odpisem z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej) 
 
 
Oświadczenie  z  §  3  ust.  1  pkt  1  Rozporządzenia  Prezesa  Rady Ministrów  z  dnia  19  lutego  2013  r.  w  sprawie  rodzajów 
dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. 
z 2013 roku, poz. 231). 
 
Oświadczamy, że brak jest podstaw do wykluczenia nas z przedmiotowego postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy 
– Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (tekst jednolity z dnia 9 sierpnia 2013r. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. 
zmianami). 
 
 
 
....................., dnia ................  ............................................. 

imię, nazwisko (pieczęć) i podpis/y osoby/osób 
upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 5 
 
 

INFORMACJA 
O PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ,  
O KTÓREJ MOWA W ART. 24 UST. 2 PKT 5 USTAWY PZP 

 
Nazwa i adres Wykonawcy:   
 
………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………… 
 
 
Składając  ofertę  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  prowadzonym  w  trybie  przetargu 
nieograniczonego, na zadanie p.n.: 
 

Przygotowanie, dostarczenie i podawanie posiłków dla dzieci uczęszczających 
do Szkoły Podstawowej nr 23 we Wrocławiu w 2016 roku. 

CPV 55.52.31.00‐3, 55.52.40.00‐9, 55.32.00.00‐9, 55.32.10.00‐6, 55.32.20.00‐3, 55.52.00.00‐1, 55.52.12.00‐0. 
 
zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy ‐ PZP informuję, że podmiot, który reprezentuję/reprezentujemy: 
 
 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 
(zgodnie z aktualnym odpisem z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej) 

 
1.   nie należy do grupy kapitałowej* 
 
2.   należy do grupy kapitałowej i w związku z tym przedkładamy listę podmiotów należących do tej samej grupy 
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy PZP*. 
 
 
*Niepotrzebne skreślić 
 
 
 
 
 
 
....................., dnia ................  ............................................. 

imię, nazwisko (pieczęć) i podpis/y osoby/osób 
upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy

 
 
 
 
 
 
 
 
Uwaga: 
„Informację o przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy PZP” składa oddzielnie każdy 
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (dotyczy także spółek cywilnych). 
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Załącznik nr 6 
 

WYKAZ USŁUG 
 
Nazwa zadania:  
 

Przygotowanie, dostarczenie i podawanie posiłków dla dzieci uczęszczających 
do Szkoły Podstawowej nr 23 we Wrocławiu w 2016 roku. 

CPV 55.52.31.00‐3, 55.52.40.00‐9, 55.32.00.00‐9, 55.32.10.00‐6, 55.32.20.00‐3, 55.52.00.00‐1, 55.52.12.00‐0. 
 
Nazwa i adres Wykonawcy: 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 

Lp. 

Nazwa zadania 
 

W przypadku gdy zamówienie 
było realizowane na rzecz  

Zamawiającego  
(SP23 we Wrocławiu)  
wpisać nr umowy*

Ilość posiłków 
wydawanych 
jednorazowo 

 

Nazwa 
zamawiającego 

Data realizacji 
od‐do 

Doświadczenie 

 
 
1 

Nazwa zadania: 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 
 
Nr umowy z SP23 we 
Wrocławiu 
………………………………………. 
………………………………………. 

     
1) własne * 

lub 
2) innych podmiotów 
– Wykonawca winien 
załączyć do oferty 
oryginał pisemnego 
zobowiązania 
podmiotu 
udostępniającego 

 
 
2 

Nazwa zadania: 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 
 
Nr umowy z SP23 we 
Wrocławiu 
………………………………………. 
………………………………………. 

     
1) własne * 

lub 
2) innych podmiotów 
– Wykonawca winien 
załączyć do oferty 
oryginał pisemnego 
zobowiązania 
podmiotu 
udostępniającego 

 
 
3 

Nazwa zadania: 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 
 
Nr umowy z SP23 we 
Wrocławiu 
………………………………………. 
………………………………………. 

     
1) własne * 

lub 
2) innych podmiotów 
– Wykonawca winien 
załączyć do oferty 
oryginał pisemnego 
zobowiązania 
podmiotu 
udostępniającego 

Uwaga: 
Do powyższego wykazu należy załączyć dowody potwierdzające należyte wykonanie/wykonywanie usług.  

 
*niepotrzebne skreślić 
**wpisać nr umowy z Zamawiającym (SP23 we Wrocławiu) w przypadku, gdy Wykonawca nie przedłoży dowodów, że usługi 
wskazane w wykazie zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 
 
 
 
 
....................., dnia ................  ............................................. 

imię, nazwisko (pieczęć) i podpis/y osoby/osób 
upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 7 
UMOWA NR SP23/1/2015 

(wzór umowy) 
 
Zawarta w dniu .............................we Wrocławiu pomiędzy: 
Gminą  Wrocław  –  Szkoła  Podstawową  nr  23  im.  gen.  Stefana  „Grota”  Roweckiego  z  siedzibą  we  Wrocławiu                            
przy  ul.  Przystankowej  32,  52‐235  Wrocław  zwaną  w  dalszej  treści  umowy  Zamawiającym,  reprezentowanym  przez 
Dyrektora SP nr 23 we Wrocławiu Panią Lucynę Cempel 
a 
………………………… NIP:……………….. REGON: ……………….., zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowana przez: 
…………………………………………. 
 
Umowę  zawarto  w  wyniku  przeprowadzenia  postępowania  o  udzielenie  Zamówienia  Publicznego  w  trybie  przetargu 
nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z dnia 9 sierpnia 2013r. Dz. U. z 
2013r. poz. 907 z późn. zmianami) – dalej zwana „ustawa” 

§ 1 
Przedmiot umowy 

1.  Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie usługi pn:  
Przygotowanie, dostarczenie i podawanie posiłków dla dzieci uczęszczających 

do Szkoły Podstawowej nr 23 we Wrocławiu w 2016 roku. 
CPV 55.52.31.00‐3, 55.52.40.00‐9, 55.32.00.00‐9, 55.32.10.00‐6, 55.32.20.00‐3, 55.52.00.00‐1, 55.52.12.00‐0. 

  na rzecz Zamawiającego zgodnie: 
a)   ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, 
b)   z ofertą Wykonawcy. 
2.  Usługa cateringowa będzie dotyczyć dzieci szkolnych w wieku 5‐13: 

‐  ilość dzieci, objętych żywieniem – min. 10 max 230 , 
‐  rodzaje posiłków: obiad: obiad składający się z zupy i II dania oraz owocu i kompotu. 

§ 2 
Zakres umowy 

1.  Przygotowanie posiłków musi być zgodne z uwzględnieniem norm określonych w ustawie o bezpieczeństwie żywności 
i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r. (Dz. U z 2006 r. Nr 171 poz. 1225, z późn. zm.) oraz z Rozporządzeniem Ministra 
Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015r. (Dz. U. Z 2015R. poz. 1256), zalecanymi normami Żywieniowymi dla grup wiekowych 
dzieci szkolnych (wiek 5‐13  lat)  i spełniać normy określone przez  Instytut żywności  i żywienia dla Dzieci  i Młodzieży. 
Posiłki muszą być przygotowywane przy bezwzględnym przestrzeganiu zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego. 

2.  Ilość posiłków będzie się zmieniać w zależności od frekwencji dzieci. Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić ilość 
posiłków  zgodną  z  zapotrzebowaniem  złożonym  na  dany  miesiąc  z  uwzględnieniem  próbek  posiłków 
przechowywanych na terenie swojej siedziby. 

3.  Posiłki  wykonawca  dostarczać  będzie  własnym  transportem,  w  specjalistycznych  termosach  gwarantujących 
utrzymanie  odpowiedniej  temperatury  oraz  jakości  przewożonych  potraw  oraz  posiadające  dopuszczenie  przez 
Państwowego  Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego.  Minimalna  temperatura  zupy  winna  wynosić  75oC,  drugiego 
dania 65oC, a maksymalna temperatura produktów zimnych (surówki) 15oC.  

4.  W  celu  prawidłowego  realizowania  zadań  określonych  w  niniejszej  umowie  Zamawiający  udostępni  Wykonawcy 
pomieszczenia jadalni. 

5.  Obiad będzie wydawany w godzinach 11:30 ‐ 13:00.  
6.  W  przypadku  dostarczenia  przez  Wykonawcę  posiłku  nie  spełniającego  warunków  umowy  np.  posiłku 

niepełnowartościowego  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  dostarczenia  nowego  posiłku  zgodnego  z  warunkami 
umowy i wydania go, do godziny 14:00 tego samego dnia. 

7.   Zamawiający może wprowadzić zmiany godzin wydawania posiłków. 
8.  Wykonawca przygotowywać będzie posiłki z produktów własnych. 
9.  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  minimalnego  zastosowania  produktów  przetworzonych  na  poczet  innych 

wartościowych składników odżywczych. 
12. Wyklucza się posiłki na bazie Fastfood.  
13. Do przygotowywania posiłków należy używać produktów wysokiej  jakości  i zawsze świeżych posiadających aktualne 

terminy ważności, nabytych w źródłach działających zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi i higienicznymi, 
(wyklucza się sporządzanie potraw z proszku). 

14. Do przygotowania posiłków należy używać masła 82% lub olejów roślinnych, a nie margaryny. 
15. W przypadku dań mięsnych należy unikać mięsa przetworzonego (mielone) na rzecz całych sztuk mięsa.  
16. Codziennie  w  ramach  posiłku  dla  dzieci  musi  się  znaleźć  świeża  zielenina  (natka  pietruszki,  koperek,  szczypiorek). 

Owoce winny być całe, nie dopuszcza się dzielenia owoców.  
17. Zamawiający  zakazuje  stosowania:  konserw,  produktów  z  glutaminianem  sodu,  parówek,  produktów 

masłopodobnych,  soków  zagęszczonych,  mięsa  odkostnionego mechanicznie  oraz  wędlin  z  dodatkiem  preparatów 
białkowych (soja) i/lub skrobi modyfikowanej.  

18.  W przypadku wyjazdu dzieci  na wycieczkę Wykonawca winien  przygotować w  ramach  środków przeznaczonych na 
dany  dzień  żywieniowy,  tzw.  "suchy  prowiant".  O  planowanej  wycieczce  Zamawiający  poinformuje  Wykonawcę 
pisemnie z 7 dniowym wyprzedzeniem. 

19. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  przeprowadzenia  kontroli  procesu  produkcyjnego  przygotowywanych 
posiłków w lokalu Wykonawcy. 
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§ 3 
Zobowiązania Wykonawcy 

1. Wykonawca  oświadcza,  iż  posiada  niezbędną  wiedzę,  umiejętności  oraz  kwalifikacje  do  wykonania  przedmiotu 
niniejszej Umowy. 

2. Wykonawca  zobowiązuje  się  wykonać  przedmiot  umowy  z  zachowaniem  należytej  staranności,  z  uwzględnieniem 
zawodowego charakteru swojej działalności, przy wykorzystaniu całej posiadanej wiedzy i doświadczenia. 

3. Wykonawca  odpowiada  prawnie  za  żywienie  dzieci  przed  Powiatowym  Państwowym  Inspektorem  Sanitarnym  dla 
miasta Wrocławia. 

4. Wykonawca  ponosi  pełną  odpowiedzialność  cywilną,  administracyjną  i  karną  za  jakość  dostarczanych  posiłków oraz 
skutki wynikające z zaniedbań przy ich przygotowaniu i transporcie, mogące mieć wpływ na zdrowie żywionych dzieci.  

5.  Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w pomieszczeniu jadalnianym z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy ‐ podczas wydawania posiłku. 

6.   W przypadku wystąpienia nowego przypadku alergii pokarmowej wśród dzieci korzystających z obiadów Wykonawca 
zobowiązuje  się do  zachowania odpowiedniej diety pokarmowej najpóźniej od dnia następnego od daty otrzymania 
informacji od Zamawiającego (fax, e‐mail). 

7.  Wykonawca  będzie  zapewniał  obiady  zgodne  z  wymaganiami  Zamawiającego  opisanymi  w  opisie  przedmiotu 
zamówienia,  według  jadłospisów  załączonych  do  oferty  oraz  innych  jadłospisów,  których  nie  załączono  do  oferty. 
Warunkiem wprowadzenia jadłospisu innego niż załączone do oferty jest uzgodnienie go z Zamawiającym najpóźniej w 
piątek  tygodnia  poprzedzającego wprowadzenie  nowego  jadłospisu. Wszystkie  jadłospisy winny  być  zaakceptowane 
przez dietetyka Wykonawcy. 

8.  Wykonawca zobowiązany jest do: 
a)  przygotowania  posiłków  o  najwyższym  standardzie,  na  bazie  produktów  najwyższej  jakości  i  bezpieczeństwem 

zgodnie z normami HACCP. Posiłki musza spełniać wymogi żywienia zalecane przez Instytut Matki i Dziecka dla dzieci. 
Posiłki muszą być przygotowywane przy bezwzględnym przestrzeganiu zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego. 

b)  dostarczania posiłków zgodnie z zachowaniem cyklu określonego w paragrafie 2; 
c)       porcjowania i wydawania posiłków w naczyniach jednorazowych, trójdzielnych; 
d) dostarczenie na każde żądanie Zamawiającego wyników badań mikrobiologicznych serwowanych posiłków oraz tabeli 

kaloryczności tych posiłków; 
e) dostarczenie na każde żądanie Zamawiającego wykazu użytych do przygotowywania posiłków produktów i surowców 

wraz  z  nazwami  producentów/dostawców,  który  Zamawiający  może  udostępnić  rodzicom  dzieci  lub  ich  prawnym 
opiekunom; 

f) codziennego  sporządzania  Protokołu  Kontroli  według  wzoru  Zamawiającego  i  przekazywania  do  kierownika 
gospodarczego  (podpisanego  przez  przedstawicieli  obu  stron  umowy  w  chwili  wydawania  posiłków)  zawierającego 
dane  dotyczące  w  szczególności:  oceny  organoleptycznej,  gramatury  serwowanych  posiłków  oraz  zgodności  z 
planowanym  jadłospisem.  W  tym  celu  Wykonawca  winien  przygotować  jeden  dodatkowy  posiłek  w  ramach 
podstawowego wynagrodzenia; 

g) codziennego  sprzątania  pomieszczeń  jadalnianych  oraz  odbierania  i  wywożenia  resztek  żywieniowych  i  zużytych 
jednorazowych naczyń, w których wydawanych będą posiłki; 

h) ponoszenia kosztów środków czystości niezbędnych do sprzątania pomieszczeń jadalnianych. 
§ 4 

Podwykonawcy. 
1.  Wykonawca swoimi siłami i staraniem wykona następujące prace będące przedmiotem zamówienia: .................. 
2.  Wykonawca oświadcza, że osobiście wykona kluczowe  części zamówienia tj. ........................ 
3.  Wykonawca oświadcza, że powierzy następujący zakres prac Podwykonawcom: 
a)  ……………………………………. 
4.  Zlecenie części prac Podwykonawcy(com)* nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego do wykonania 
prac powierzonych Podwykonawcy(com)*. 
5.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  działania  lub  zaniechania  Podwykonawcy(ców)*,  jak  za  działania  lub  zaniechania 
własne. 
6.  Wykonawca  ponosi  pełną  odpowiedzialność  za  jakość  i  terminowość  prac,  które  wykonuje  przy  pomocy 
Podwykonawców. 
7.  Wykonawca jest zobowiązany do należytego wykonywania umowy zawartej przez siebie z Podwykonawcą. 

§ 5 
Termin i miejsce wykonania zamówienia 

1.  Termin realizacji umowy strony ustalają od dnia od dnia 02.01.2016r. do 31.12.2016r.  (z wyjątkiem dni wolnych od 
zajęć, ferii, wakacji, przerw świątecznych). 

2.  Miejsce wykonywania usługi: Szkoła Podstawowa nr 23 we Wrocławiu przy ul. Przystankowej 32 i ul. Pawia 35.  
3.  Przez  wykonanie  usługi  rozumie  się  realizację  przedmiotu  zamówienia  zgodnie  z  zakresem  określonym  w  §  1  i  2 

niniejszej umowy. 
§ 6 

Cena i warunki płatności 
1.  Strony ustalają wartość maksymalnego wynagrodzenia  zgodnie  z  ofertą Wykonawcy na  kwotę brutto: …………….  zł,  

słownie  …………………………… w  tym:  cena  jednostkowa  obiadu  składającego  się  z  zupy  i  II  dania:  owocu  i  kompotu 
………… (w tym koszt wsadu do kotła: 5,00 zł brutto + koszt przygotowania, dowozu i wydawania posiłków w siedzibie 
Zamawiającego: …………… zł brutto). 

2.  Powyższe ceny nie ulegną zamianie przez okres trwania umowy. 
3.  Wykonawca  ma  prawo  wystawić  fakturę  na  koniec  każdego  miesiąca  kalendarzowego  po  podpisaniu  przez 

Zamawiającego protokołu odbioru. 
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4.  Wartość faktury będzie ustalana na podstawie iloczynu ilości miesięcznie dostarczonych porcji i ich cen jednostkowych 
podanych w ofercie Wykonawcy. Oferta stanowi załącznik nr 1 do umowy. 

5.  Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze, w terminie do 14 dni od dnia 
otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. 

6.  Za nieterminową zapłatę wynagrodzenia, Wykonawcy przysługują odsetki w wysokości ustawowej, za każdy 
rozpoczęty dzień. 

§ 7 
Kary umowne 

1.  Jeżeli  Wykonawca  nie  dotrzyma  terminu  realizacji  zamówienia  w  danym  dniu  –  opóźnienie  w  dostawie  posiłku 
przekroczy 30 minut Zamawiający naliczy kwotę kary umownej w wysokości 500,00 PLN za każde opóźnienie. 

2.  W  przypadku  niedostarczenia  posiłku  przez  Wykonawcę,  Zamawiający  naliczy  karę  umowną  w  wysokości  
       1000,00  PLN za każde niedostarczenie posiłku. 
3.  W przypadku odstąpienia Wykonawcy od wykonania umowy, Wykonawca  zapłaci  Zamawiającemu karę umowną w 

wysokości 10 % wartości brutto umowy. 
4.  W  przypadku  odstąpienia  Zamawiającego  od  realizacji  umowy,  Zamawiający  zapłaci  Wykonawcy  karę  umowną  w 

wysokości 10 % wartości brutto umowy z zastrzeżeniem art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
5.  Jeżeli odstąpienie od umowy przez Zamawiającego nastąpi z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający 

jest zwolniony od zapłaty kary. 
6.  W  przypadku  odstąpienia  od  realizacji  umowy  przez  Zamawiającego  z  winy  Wykonawcy,  Wykonawca  zapłaci 

Zamawiającemu karę umowna w wysokości 10 % wartości brutto umowy.  
7.  Pięciokrotne  opóźnienie  (przekraczające  30  minut)  w  okresie  jednego  miesiąca  w  dostawie  posiłków  skutkować 

będzie rozwiązaniem umowy z winy Wykonawcy. 
8.  Trzykrotne niedostarczenie posiłku w okresie jednego miesiąca skutkować będzie rozwiązaniem umowy. 
9.  Nie  spełnienie  wymogów  i  standardów  jakościowych,  potwierdzone  przez  Zamawiającego  właściwymi  badaniami, 

skutkować będzie rozwiązaniem umowy z winy Wykonawcy.  
10.  Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należności powstałych po stronie Wykonawcy w związku z 

realizacją niniejszej umowy. 
11. Zamawiającemu  przysługuje  prawo  dochodzenia  na  zasadach  ogólnych  odszkodowania  uzupełniającego 

przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. 
§8 

Odstąpienie od umowy 
1.  Zamawiający  może  odstąpić  od  umowy  w  razie  wystąpienia  istotnej  zmiany  okoliczności  powodującej,                              

że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. 
2.  Obydwie strony mogą rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszenia jej 

postanowień (a w szczególności ustaleń zawartych w §2 niniejszej umowy). 
3.  W przypadku odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ust. 1, Wykonawcy przysługiwać będzie roszczenie o zapłatę 

wynagrodzenia za prace wykonane do dnia odstąpienia, zgodnie z komisyjnie ustalonym protokołem zaawansowania 
prac zaakceptowanym przez Zamawiającego i wycenę tych prac zweryfikowaną przez Zamawiającego. 

§9 
Zmiany do umowy 

1.  Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy mogą być dokonywane jedynie w formie pisemnej w postaci aneksu do umowy 
podpisanego przez obydwie strony, pod rygorem nieważności. 

2.  Dopuszcza się możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, 
której  dokonano  wyboru  wykonawcy,  w  przypadku  wystąpienia,  co  najmniej  jednej  z  okoliczności  wymienionych 
poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 

2.1. Zmiana terminu realizacji zadania:  
a)  w przypadku zmian terminowych w harmonogramie pracy placówki; 
2.2. Zmiany osobowe: 

a) zmiana Podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy; zmiana jest możliwa tylko w 
przypadku,  gdy nowy podwykonawca posiada  tożsamą wiedzę  i  doświadczenie  zawodowe, potencjał  techniczny oraz 
osoby  zdolne  do  wykonania  Zamówienia  a  także  jest  w  sytuacji  ekonomiczniej  i  finansowej,  jak  dotychczasowy 
podwykonawca. 

2.3.Pozostałe zmiany:  
  a)  w  każdym  przypadku,  gdy  zmiana  jest  korzystna  dla  Zamawiającego  (np.:  powoduje  skrócenie  terminu  realizacji 

umowy, zmniejszenie wartości zamówienia); 
  b)  zmiany urzędowej stawki VAT;  
  c)  przypadki  losowe (np. kataklizmy, awarie urządzeń wywołane przez wyładowania atmosferyczne lub inne czynniki 

zewnętrzne, zgony i niemożliwe do przewidzenia wydarzenia), które będą miały wpływ na treść zawartej umowy i termin 
realizacji; 

  d)  obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy; 
e)  rezygnacja  przez  Zamawiającego  z  realizacji  części  przedmiotu  umowy.  W  takim  przypadku  wynagrodzenie 
przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia i 
udokumentowane koszty, które wykonawca poniósł w związku z Wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami; 
 f)  wprowadzenie  nowych  diet  nie  wyszczególnionych  w  opisie  przedmiotu  zamówienia  w  przypadku,  gdy  u  dzieci 
objętych  żywieniem stwierdzi się konieczność ich stosowania.   

§10 
Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o 



  22

finansach  publicznych  (Dz.  U.  z  2009  Nr  157,  poz.1240  z  późn.  zm.),  Ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  –  Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity z dnia 9 sierpnia 2013r. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zmianami). 

2. Wszelkie  spory,  jakie mogą wyniknąć między  Stronami w  związku  z  realizacją  postanowień  niniejszej  Umowy,  będą 
rozwiązywane  polubownie. W  razie  braku możliwości  porozumienia  się  stron  w  terminie  do  30  dni,  spór  poddany 
zostanie rozstrzygnięciu sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

§11 
1.  Wykonawca  nie może  bez  zgody  Zamawiającego  przenieść wierzytelności wynikających  z  niniejszej  umowy na  osoby 

trzecie. 
2.  Strony  zgodnie  oświadczają,  że  Zamawiający  dostarczył  Wykonawcy  formularz  Specyfikacji  Istotnych  Warunków 

Zamówienia  zawierający  istotne  dla  Zamawiającego  postanowienia  i zobowiązania  Wykonawcy  oraz,  że  są  one 
wprowadzone do niniejszej umowy zgodnie z warunkami zamówienia publicznego i stanowią jej integralną część. 

3.  Wykonawca wykonujący  za  zgodą  Zamawiającego  przedmiot  umowy  przy  udziale  innych  jednostek  organizacyjnych 
ponosi pełną odpowiedzialność za ich działanie lub zaniechanie działania, jak za swoje własne działania. 

§12 
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  niezwłocznego  informowania  Zamawiającego  o  każdej  zmianie  adresu  siedziby  i  o 
każdej innej zmianie w działaniach Wykonawcy mogącej mieć wpływ na realizację Umowy.  
W  przypadku  nie  dopełnienia  tego  obowiązku  Wykonawcę  będą  obciążać  ewentualne  koszty  mogące  wyniknąć 
wskutek zaniechania. 

§13 
Nadzór  nad  realizacją  umowy,  ze  strony  Wykonawcy  pełni  p.  ..............................................................,  a    ze  strony 
Zamawiającego ………………………………..  

§ 14 
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiających.  
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