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ZAMAWIAJĄCY

Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Szczutowie

ul. 3 Maja 116, 09-227 Szczutowo

tel.: 24 276 74 74

e-mail: dpsszczutowo@wp.pl
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Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: www  .dpsszczutowo.pl

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą dostępne

wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą: https://miniportal.uzp.gov.pl ,

https://dpsszczutowo.bip.gov.pl/zamowienia-publiczne-jb/

Adres poczty elektronicznej: dpsszczutowo@wp.pl/przetargi

ROZDZIAŁ I. Informacje ogólne

1. Tryb udzielenia zamówienia

1) Postępowanie prowadzone jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) – dalej ustawa Pzp.

2) Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.

3)  Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia negocjacji.

4)  Do  udzielenia  przedmiotowego  zamówienia  stosuje  się  przepisy  dotyczące  zamówień
klasycznych na usługi o wartości mniejszej niż progi unijne.

5)  Zamawiający  informuje,  iż  w  odniesieniu  do  przedmiotowego  zamówienia  nie
prowadzono wstępnych konsultacji rynkowych.

2.  Wykonawcy  /podwykonawcy/  podmioty  trzecie  udostępniające  wykonawcy  swój
potencjał

1)  Wykonawcą  jest osoba  fizyczna,  osoba  prawna  albo jednostka  organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej, która oferuje na rynku wykonanie robót budowlanych
lub  obiektu  budowlanego,  dostawę  produktów  lub  świadczenie  usług  lub  ubiega  się
o  udzielenie  zamówienia,  złożyła  ofertę lub  zawarła  umowę  w  sprawie  zamówienia
publicznego.

2)  Zamawiający zastrzega możliwość  ubiegania  się  o  udzielenie  zamówienia  wyłącznie
przez wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp, tj. mających status zakładu pracy
chronionej,  spółdzielnie  socjalne  oraz  innych  wykonawców,  których  głównym celem lub
głównym  celem  działalności  ich  wyodrębnionych  organizacyjnie  jednostek,  które  będą
realizowały  zamówienie,  jest  społeczna  i  zawodowa  integracja  osób  społecznie
marginalizowanych.

http://www.dpsszczutowo.pl/
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3) Zamówienie może zostać udzielone wykonawcy, który:
- spełnia warunki udziału w postępowaniu opisane w rozdziale II podrozdziale 7 SWZ,
- nie podlega wykluczeniu na podstawie art.108 ust. 1 i art. 109 ust. 1, 4, 5, 7, 8, 9 i 10 ustawy
Pzp,
- złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 ustawy Pzp,

4) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia:
-  wykonawcy  występujący  wspólnie  są  zobowiązani  do  ustanowienia  pełnomocnika  do
reprezentowania  ich  w  postępowaniu  albo  do  reprezentowania  ich  w  postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego,
-  wszelka  korespondencja  będzie  prowadzona  przez  Zamawiającego  wyłącznie
z pełnomocnikiem.

5) potencjał podmiotu trzeciego
w  celu  potwierdzenia  spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu,  wykonawca  może
polegać na potencjale podmiotu trzeciego na zasadach opisanych w art. 118–123 ustawy Pzp.
Podmiot trzeci, na potencjał którego wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia
warunków udziału w postępowaniu, nie może podlegać wykluczeniu na podstawie:
- art. 108 ust. 1 ustawy Pzp
- art. 109 ust. 1, 4, 5, 7, 8, 9 i 10 ustawy Pzp

6) podwykonawstwo
Zamawiający  zastrzega  obowiązek  osobistego  wykonania  przez  wykonawcę  kluczowych
zadań polegających na usłudze przygotowywania, gotowania i podawania posiłków.

W  pozostałym  zakresie,  wykonawca  może  powierzyć  wykonanie  części  zamówienia
podwykonawcy. Wykonawca  jest  zobowiązany  wskazać  w  oświadczeniu:  –  Informacje
dotyczące podwykonawcy – załącznik nr 6 do SWZ, części zamówienia których wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom i podać firmy podwykonawców, o ile są już znane.

3. Komunikacja w postępowaniu

1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia w tym składanie ofert, wniosków
o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu,  wymiana  informacji  oraz  przekazywanie
dokumentów  lub  oświadczeń  między  Zamawiającym  a  wykonawcą,  z  uwzględnieniem
wyjątków  określonych  w  ustawie  Pzp,  odbywa  się   przy  użyciu  środków  komunikacji
elektronicznej.  Przez  środki  komunikacji  elektronicznej  rozumie  się  środki  komunikacji
elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm.).
2.  Ofertę,  oświadczenia,  o  których  mowa  w  art.  125  ust.  1  Pzp,  podmiotowe  środki
dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się
w   postaci  elektronicznej,  w  ogólnie  dostępnych  formatach  danych,  w  szczególności
w formatach: pdf, .doc, .docx, .odt. Ofertę a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale II
pkt.  9  SWZ składa  się  pod rygorem nieważności,  w formie  elektronicznej  lub  w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3.  Zawiadomienia,  oświadczenia,  wnioski  lub  informacje  Wykonawcy  przekazują:  przy
użyciu  miniPortalu,  który  dostępny  jest  pod  adresem:
https://miniportal.uzp.gov.pl/postępowania,  ePUAPu,  dostępnego  pod  adresem:
https://epuap.go  v.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.
4. Rejestracja na miniPortalu,  w tym złożenie oferty w formie elektronicznej, wymaga od
Wykonawcy  zamierzającego  wziąć  udział  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia
publicznego  posiadania  konto  na  ePUAP.  Wykonawca  posiadający  konto  na  ePUAP ma

https://epuap.gov.pl/wps/portal
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dostęp do następujących formularzy: ,,Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub
wniosku” oraz do ,,Formularza do komunikacji”.
5.  Wymagania  techniczne  i  organizacyjne  wysyłania  i  odbierania  korespondencji
elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z
miniPortalu  dostępnym  pod  adresem  https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz
Regulaminie ePUAP.
6. Wykonawca  przystępując  do  niniejszego  postępowania  o  udzielenie  zamówienia
publicznego,  akceptuje  warunki  korzystania  z  miniPortalu,  określone  w  Regulaminie
miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego
regulaminu.

7. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy
do złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.

8. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp,
podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych
informacji,  oświadczeń lub  dokumentów, przekazywanych w postępowaniu,  przyjmuje  się
datę ich przekazania na ePUAP.
9.  W korespondencji  kierowanej  do  Zamawiającego  Wykonawcy powinni  posługiwać  się
numerem przedmiotowego postępowania.
10. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.
11. Zamawiający jest obowiązany udzielić  wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na
2  dni  przed  upływem terminu  składania  odpowiednio  ofert,  pod  warunkiem że  wniosek
o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem
terminu składania odpowiednio ofert.

12. Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w rozdziale I pkt.
3 ppkt.11 przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich
zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i
złożenia ofert. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o
którym  mowa  w  rozdziale  I  pkt.  3  ppkt.11  zamawiający  nie  ma  obowiązku  udzielania
wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.
13.  W  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  komunikacja  pomiędzy  Zamawiającym
a  Wykonawcami  w  szczególności  składania  oświadczeń  (nie  dotyczy  składania  ofert
i  wniosków),  zawiadomień  oraz  przekazywanie  informacji  odbywa  się  elektronicznie  za
pośrednictwem  dedykowanego  formularza:  ,,Formularz  do  komunikacji”  dostępnego  na
miniPortalu.  We  wszelkiej  korespondencji  związanej  z  niniejszym  postępowaniem
Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem postępowania DPS.KA. 212.1.2021.
14.  Zamawiający  może  również  komunikować  się  z  Wykonawcami  za  pomocą  poczty
elektronicznej:  dpsszczutowo@wp.pl oraz platformy ePUAP.

15. Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem ,,Formularza
do  komunikacji”  jako  załączniki.  Zamawiający  dopuszcza  również  możliwość  składnia
dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w rozdziale I
pkt.  3 ppkt.  14 adres  email.  Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi  być
zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30
grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz warunków
technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r poz. 2452
z póżn. zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23grudnia
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2020  r.  w  sprawie  podmiotowych  środków  dowodowych  oraz  innych  dokumentów  lub
oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020 poz. 2415 z późn.
zm.).   

4. Wizja lokalna

1)  Zamawiający  dopuszcza  możliwość odbycia  przez  wykonawcę  wizji  lokalnej  oraz
sprawdzenia  przez  wykonawcę  dokumentów  niezbędnych  do  realizacji  zamówienia
dostępnych na miejscu u zamawiającego.
2) Termin i zasady udziału w wizji lokalnej lub sprawdzenia przez wykonawcę dokumentów
niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u Zamawiającego:
- wizja lokalna odbędzie się w dniu 3 stycznia 2022 r. w godz  od 14: do 15:30.
- sprawdzenie dokumentów odbędzie się w dniu 3 stycznia 2022 r. od 12: do 15:30.

5. Podział zamówienia na części

Zamawiający  nie  dokonuje  podziału  zamówienia  na  części.  Tym  samym  nie  dopuszcza
składania ofert częściowych, o których mowa w art. 7 pkt 15 ustawy Pzp.
Powody niedokonania podziału:
1) brak podziału na części nie wpływa na konkurencję;
2) zamówienie jednorodne.

6. Oferty wariantowe
Zamawiający nie dopuszcza możliwości, złożenia oferty wariantowej, o której mowa w art.
92  ustawy  Pzp  tzn.  oferty  przewidującej  odmienny  sposób  wykonania  zamówienia  niż
określony w niniejszej SWZ.

7. Katalogi elektroniczne

Zamawiający nie wymaga złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych.

8. Umowa ramowa

Zamawiający  nie  przewiduje  zawarcia  umowy  ramowej,  o  której  mowa  w  art.  311–315
ustawy Pzp.

9. Aukcja elektroniczna

Zamawiający  nie  przewiduje  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  z  zastosowaniem  aukcji
elektronicznej.

10. Zamówienia, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp

Zamawiający nie  przewiduje udzielania  zamówień na podstawie art.  214 ust.  1  pkt 7  i  8
ustawy Pzp/zamówienia polegającego na powtórzeniu.  Zamawiający uwzględnił  całkowitą
wartość tego zamówienia przy obliczaniu wartości niniejszego zamówienia publicznego.

11. Rozliczenia w walutach obcych

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

12. Zwrot kosztów udziału w postępowaniu



Zamawiający  nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

13. Zaliczki na poczet udzielenia zamówienia

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

14. Unieważnienie postępowania

Poza możliwością unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art.
255  ustawy Pzp,  Zamawiający  przewiduje  możliwość  unieważnienia  postępowania,  jeżeli
środki  publiczne,  które  zamierzał  przeznaczyć  na  sfinansowanie  całości  lub  części
zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

15. Pouczenie o środkach ochrony prawnej

Wykonawcom,  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,  przysługują  środki  ochrony prawnej  na  zasadach
przewidzianych w dziale IX ustawy Pzp (art. 505–590).

16. Ochrona danych osobowych zebranych przez Zamawiającego w toku postępowania

1)  Zamawiający  oświadcza,  że  spełnia  wymogi  określone  w  rozporządzeniu  Parlamentu
Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679  z   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 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane
osobowe  podane  przez  wykonawcę  będą  przetwarzane  zgodnie  z  RODO  oraz  zgodnie
z przepisami krajowymi.
2) Dane osobowe wykonawcy będą przetwarzane na podstawie art.  6 ust.  1 lit.  c RODO  
w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
pn. Usługa przygotowania i dystrybucji całodziennego wyżywienia dla mieszkańców Domu
Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Szczutowie.

3) Odbiorcami przekazanych przez wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty,
którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania zgodnie z art. 8 oraz art. 96 ust. 3
ustawy Pzp, a także art. 6 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

4) Dane osobowe wykonawcy zawarte w protokole postępowania będą przechowywane 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.

5) Klauzula informacyjna, o której mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO znajduje się w załączniku
nr 14 do SWZ.

6) Zamawiający nie planuje przetwarzania danych osobowych wykonawcy w celu innym niż
cel  określony w ppkt  2   powyżej.  Jeżeli  administrator  będzie  planował przetwarzać dane
osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane (tj. cel określony w
ppkt 2 powyżej), przed takim dalszym przetwarzaniem poinformuje on osobę,  której  dane
dotyczą,  o  tym  innym  celu  oraz  udzieli  jej  wszelkich  innych  stosownych  informacji,
o których mowa w art. 13 ust. 2 RODO.

7) Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do
wypełnienia  wszystkich  obowiązków  formalno-prawnych  wymaganych  przez  RODO
i  związanych  z  udziałem w  przedmiotowym postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia.  Do



obowiązków tych należą:
- obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których
dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał i przekazał
Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego;
- obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których
dane  wykonawca  pozyskał  w  sposób  pośredni,  a  które  to  dane  wykonawca  przekazuje
Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego.

8) W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony
prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku
z udziałem w postępowaniu,  wykonawca składa  oświadczenia  o  wypełnieniu  przez  niego
obowiązków  informacyjnych  przewidzianych  w  art.  13  lub  art.  14  RODO  –  treść
oświadczenia została zawarta w załączniku nr 13 do SWZ.
9) Zamawiający informuje, że:
-  udostępnia dane osobowe,  o których mowa w art.  10 RODO (dane osobowe dotyczące
wyroków skazujących i czynów zabronionych) w celu umożliwienia korzystania ze środków
ochrony  prawnej,  o  których  mowa  w  dziale  IX  ustawy Pzp,  do  upływu  terminu  na  ich
wniesienie.
- udostępnianie protokołu i załączników do protokołu ma zastosowanie do wszystkich danych
osobowych, z wyjątkiem tych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tj. danych osobowych
ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne,  poglądy polityczne,  przekonania religijne
lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych
genetycznych,  danych  biometrycznych  w  celu  jednoznacznego  zidentyfikowania  osoby
fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby),
zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia.
-  w  przypadku  korzystania  przez  osobę,  której  dane  osobowe  są  przetwarzane  przez
Zamawiającego,  z  uprawnienia,  o  którym mowa  w art.  15  ust.  1–3  RODO (związanych
z prawem wykonawcy do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są
dane  osobowe  jego  dotyczące,  prawem  wykonawcy  do  bycia  poinformowanym
o  odpowiednich  zabezpieczeniach,  o  których  mowa  w  art.  46  RODO,  związanych
z  przekazaniem  jego  danych  osobowych  do  państwa  trzeciego  lub  organizacji
międzynarodowej oraz prawem otrzymania przez wykonawcę od administratora kopii danych
osobowych podlegających przetwarzaniu), Zamawiający może żądać od osoby występującej
wskazania  dodatkowych  informacji,  mających  na  celu  sprecyzowanie  nazwy  lub  daty
zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.
- skorzystanie przez osobę,  której  dane osobowe dotyczą,  z uprawnienia,  o którym mowa
w art. 16 RODO (z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych), nie
może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników.
- w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania,
o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do
czasu zakończenia tego postępowania.
- w przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art.  18 ust.
1 RODO spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole
postępowania  lub  załącznikach  do  tego  protokołu,  od  dnia  zakończenia  postępowania
o  udzielenie  zamówienia  Zamawiający  nie  udostępnia  tych  danych,  chyba  że  zachodzą
przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679.

Do spraw nieuregulowanych w SWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z 11 września
2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm,)



Rozdział II. Wymagania stawiane wykonawcy

1. Przedmiot zamówienia

1)  Przedmiot  zamówienia  stanowi:   Usługa  przygotowania  i  dystrybucji  całodziennego
wyżywienia dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Szczutowie.
2)  Wspólny  Słownik  Zamówień:  55321000-6  usługi  przygotowywania  posiłków,
55322000-3 usługi gotowania posiłków, 55320000-9 usługi podawania posiłków,

3) Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:  przygotowywanie, gotowanie i  podawanie
posiłków  w  kuchni  DPS  w  Szczutowie  na  bazie  wynajmowanych  od  Zamawiającego
pomieszczeń i sprzętu kuchennego.

4) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań zamawiającego w zakresie
realizacji i odbioru określają:
- opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 do SWZ,
- projektowane postanowienia umów – załącznik nr 11  i załącznik nr 12 do SWZ.

2. Rozwiązania równoważne

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że
oferowane  przez  niego  rozwiązanie  spełnia  wymagania  określone  przez  Zamawiającego.
W takim przypadku, wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz
z jego opisem lub normami.

3. Wymagania w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę na podstawie stosunku pracy

1)  realizacja  niniejszego  zamówienia  musi  odbywać  się  poprzez  wykonywanie  czynności
w warunkach określonych w art.  22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.  Kodeks pracy
(Dz.U.  z 2021 r. poz. 1162) – na rzecz wykonawcy, w miejscu i czasie wskazanym przez
wykonawcę;  zamawiający,  zgodnie  z  art.  95  ustawy  Pzp  stawia  wymóg  w  zakresie
zatrudnienia przez wykonawcę na podstawie stosunku pracy. Rodzaj czynności związanych z
realizacją zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie stosunku pracy
przez wykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia to:
- przygotowywanie,
- gotowanie,
- wydawanie posiłków.
Zamawiający  wyraża  zgodę  na  zatrudnienie  pracowników  na  umowę  zlecenie  wyłącznie
w przypadku nagłych i niespodziewanych nieobecności pracownika zatrudnionego na umowę
o pracę wynikających z przyczyn losowych.

2)  Wykonawca  do  realizacji  przedmiotu  zamówienia  zatrudni  dwóch  pracowników
Zamawiającego.

3)  pracownicy,  o  których mowa powyżej  zatrudnieni  będą na  podstawie umowy o pracę,

zgodnie  z  art.  23¹§1 Kodeksu  pracy,  a  wykonawca   będzie  pracodawcą  dla  tychże
pracowników.

4) zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych – art.36 ust.2 (Dz.U. 2019 r. poz. 1282
z późn.zm.) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników
samorządowych –  § 7 ust. 1 (Dz.U. z 2021 r. poz. 1960), wynagrodzenie miesięczne tychże
pracowników będzie wynosić nie mniej niż wynagrodzenie minimalne przewidziane w danym



roku + dodatek za wieloletnią pracę ( 1%  za każdy udokumentowany rok pracy) + 1/12
dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. trzynastka).

Sposób weryfikacji zatrudnienia tych osób:

5) W zakresie weryfikacji zatrudnienia pracowników na umowę o pracę, Zamawiający będzie
żądał przedłożenia przez wykonawcę:

a) zanonimizowanych kopii umów o pracę, z możliwością identyfikacji rodzaju umowy, daty
jej zawarcia oraz wymiaru etatu;

b) oświadczenia wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
czynności w związku z realizacją zamówienia, określającego liczbę osób zatrudnionych na
podstawie umowy o pracę, rodzaje umów o pracę i wymiary etatów;

c) zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzającego opłacanie przez wykonawcę
składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów
o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

d)  zanonimizowanej,  poświadczonej  za  zgodność  z  oryginałem  odpowiednio  przez
wykonawcę  kopii  dowodu  potwierdzającego  zgłoszenie  pracownika  przez  pracodawcę  do
ubezpieczeń.

6)  Wszystkie  przekazywane  zamawiającemu  dokumenty  muszą  zostać  zanonimizowane
w  sposób  zapewniający  ochronę  danych  osobowych  pracowników,  zgodnie  z  przepisami
ustawy o ochronie danych osobowych.

Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań
związanych z zatrudnianiem osób:

7) w trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności
kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę wymogu zatrudnienia
na  podstawie  umowy  o  pracę  osób  wykonujących  wskazane  w  podrozdziale  3  pkt  1)
czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów
i dokonywania ich oceny,
b)  żądania  wyjaśnień  w przypadku  wątpliwości  w zakresie  potwierdzenia  spełniania  ww.
wymogów,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania usługi.

8)  w  trakcie  realizacji  zamówienia  na  każde  wezwanie  Zamawiającego  w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody
w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez
wykonawcę  lub  podwykonawcę  osób  wykonujących  wskazane  w  punkcie  1  czynności
w trakcie realizacji zamówienia:

a)  oświadczenie  wykonawcy  o  zatrudnieniu  na  podstawie  umowy  o  pracę  osób
wykonujących  czynności,  których  dotyczy  wezwanie  Zamawiającego. Oświadczenie  to
powinno  zawierać  w  szczególności:  dokładne  określenie  podmiotu  składającego
oświadczenie,  datę  złożenia  oświadczenia,  wskazanie,  że  objęte  wezwaniem  czynności
wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych
osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy;

b)  poświadczoną  za  zgodność  z  oryginałem odpowiednio  przez  wykonawcę  kopię
umowy/umów  o  pracę osób  wykonujących  w  trakcie  realizacji  zamówienia  czynności,



których dotyczy ww.  oświadczenie  wykonawcy  (wraz  z  dokumentem regulującym zakres
obowiązków,  jeżeli  został  sporządzony);  kopia umowy/umów  powinna  zostać
zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie
z  przepisami  ustawy  z  dnia  29  sierpnia  1997  r.  o  ochronie  danych  osobowych  (tj.  w
szczególności  bez  adresów,  nr  PESEL  pracowników).  Imię  i  nazwisko  pracownika  nie
podlega anonimizacji.  Informacje takie jak:  data zawarcia  umowy,  rodzaj  umowy o pracę
i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

c)  zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie  przez wykonawcę
składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów
o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę kopię dowodu
potwierdzającego  zgłoszenie  pracownika  przez  pracodawcę  do  ubezpieczeń  społecznych,
zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie
z  przepisami  ustawy  z  dnia  29  sierpnia  1997  r.  o  ochronie  danych  osobowych.  Imię
i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

9) Zamawiający może zlecić przeprowadzenie kontroli na miejscu wykonywania świadczenia
przez:
- przedstawicieli zamawiającego lub upoważnione osoby trzecie;
-Państwową  Inspekcję  Pracy,  gdy  zamawiający  poweźmie  wątpliwość  co  do  sposobu
zatrudniania personelu.

Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań związanych z zatrudnianiem osób:

10) z tytułu niespełnienia przez  wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
pracę  osób  wykonujących  wskazane  w  podrozdziale  3  pkt  1) czynności  zamawiający
przewiduje  sankcję  w  postaci  obowiązku  zapłaty  przez  wykonawcę  kary  umownej  w
wysokości  określonej  w  projekcie  umowy  o  świadczenie  usługi  w  sprawie  zamówienia
publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie
żądanych dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę  wymogu zatrudnienia
na  podstawie  umowy  o  pracę  traktowane  będzie  jako  niespełnienie  przez  wykonawcę
wymogu  zatrudnienia  na  podstawie  umowy  o  pracę  osób  wykonujących  wskazane  w
podrozdziale 3 pkt 1) czynności.

11)  W  przypadku  uzasadnionych  wątpliwości  co  do  przestrzegania  prawa  pracy  przez
wykonawcę,  zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli  przez Państwową
Inspekcję Pracy.

4. Wymagania w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 lit e
ustawy Pzp

1)  Zamawiający  stawia  wymóg  w  zakresie  zatrudnienia  przez  wykonawcę  osób
niepełnosprawnych. Osoba niepełnosprawna oznacza osobę spełniającą   przesłanki statusu
niepełnosprawności określone ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 573 z późn.
zm.).

2) Status niepełnosprawnego określony jest posiadanym orzeczeniem o niepełnosprawności
wydanym  przez  zespół  do  spraw  orzekania  o  niepełnosprawności  lub  orzeczeniem
o całkowitej  lub częściowej niezdolności do pracy przez lekarza orzecznika ZUS. Stopień
niepełnosprawności  nie  może  stanowić  przeszkody  w  realizacji  czynności  wynikających
z przedmiotu zamówienia.



Zamawiający  zobowiązuje  wykonawcę  do  zatrudnienia  2  osób  niepełnosprawnych
zamieszkujących na terenie powiatu sierpeckiego, o których mowa powyżej do realizacji
niniejszego zamówienia publicznego.

Okres wymaganego zatrudnienia osób:

3)  Zamawiający  wymaga,  aby  zatrudnienie  osób  niepełnosprawnych,  posiadających
orzeczenie  o  niepełnosprawności,  które  zatrudnione  będą  przy  realizacji  zamówienia
publicznego,  zatrudnione  były  od  dnia  1  lutego  2022  r.  do  dnia  31  stycznia  2023  roku.
W przypadku  złożenia deklaracji zatrudnienia osoby niepełnosprawnej, wykonawca będzie
zobowiązany przestrzegać tego zobowiązania przez cały okres realizacji zamówienia, również
w przypadku zmiany osoby lub wyznaczenia zastępstwa.

4) Zamawiający zażąda w dowolnym czasie,  w trakcie realizacji  zamówienia publicznego
przedstawienia przez wykonawcę dokumentacji zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Sposób dokumentowania spełniania przez wykonawcę wymagań:

5) z uwagi na wymogi w zakresie zapewnienia skutecznej kontroli sposobu spełniania przez
wykonawcę  powyższych  warunków  realizacji  zamówienia,  Zmawiający  zobowiązuje
wykonawcę do dokumentowania zatrudnienia osób niepełnosprawnych celem umożliwienia
weryfikacji  spełnienia  powyższego  wymogu.  Zatem  obowiązkiem  wykonawcy  jest
ewidencjonowanie  czasu  pracy  osób  niepełnosprawnych  ze  wskazaniem  że  dotyczy  to
wykonania danego zamówienia.

Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań:

6)  w  przypadku  niezatrudnienia  przy  realizacji  zamówienia  wymaganych  przez
Zamawiającego osób niepełnosprawnych, wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną
w wysokości iloczynu kwoty minimalnego wynagrodzenia wraz z należnymi składkami na
ubezpieczenie społeczne oraz liczby miesięcy w okresie realizacji zamówienia – za każdego
niezatrudnionego niepełnosprawnego, chyba że wykonawca wykaże, że niezatrudnienie osób
niepełnosprawnych nastąpiło z przyczyn nieleżących po jego stronie. Za przyczynę nieleżącą
po  stronie  wykonawcy  uznany  będzie  w  szczególności  brak  na  obszarze,  w  którym jest
realizowane zamówienie i  w okresie jego realizacji,  osób niepełnosprawnych zdolnych do
wykonywania  zamówienia.  Ponadto  w celu  zapewnienia  efektywnej  kontroli  wykonawcy,
Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  żądania  przedłożenia  przez  wykonawcę dowodów
zatrudnienia  osób  niepełnosprawnych  tj.  umowa  o  pracę  wraz  z  dokumentami
potwierdzającymi niepełnosprawność tych osób (orzeczenia o niepełnosprawności); z uwagi
na wrażliwy charakter powyższych informacji zamawiający zapewnia poufność tych danych
oraz  przekazywanie  ich  w  sposób  uniemożliwiający  dostęp  do  nich  przez  osoby trzecie.
Niezależnie  od  powyższego  zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  kontroli  sposobu
wykonania zamówienia poprzez zbadanie rzeczywistych warunków jego wykonania; w tym
zakresie Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  wstępu  do  miejsca  wykonania  zamówienia
w  celu  weryfikacji  rzeczywistego  udziału  osób  niepełnosprawnych  przy  wykonaniu
zamówienia.

5. Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych

Zamawiający nie żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.

6. Termin wykonania zamówienia

Zamówienie  będzie  realizowane  w  okresie:  od  dnia  01  lutego  2022  roku  do  dnia
31 stycznia 2023 roku

7. Informacja o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia



Na podstawie art.  112 ustawy Pzp, Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu
dotyczące:

zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:

Zamawiający wymaga, aby wykonawcy prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową
byli wpisani do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w państwie
członkowskim Unii Europejskiej, w którym posiadają siedzibę lub miejsce zamieszkania.

uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający  wymaga,  aby  wykonawca  posiadał  decyzję  właściwego  dla  siedziby
wykonawcy Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego,  potwierdzającą spełnienie
wymagań  koniecznych  do  prowadzenia  działalności  w  zakresie  żywienia  zbiorowego
zgodnych  z  przepisami  ustawy  z  dnia  25  sierpnia  2006  r.  o  bezpieczeństwie  żywności
i żywienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 2021).

sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający wymaga, aby wykonawca posiadał polisę lub inny dokument potwierdzający, że
jest  ubezpieczony  od  odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie  prowadzonej  działalności
związanej z przedmiotem zamówienia przez cały okres realizacji niniejszej umowy na sumę
gwarancyjną na wszystkie i jedno zdarzenie wynoszącą co najmniej 200 000,00 złotych.

zdolności technicznej lub zawodowej:

Zamawiający wymaga, aby wykonawca:
- skierował do realizacji zamówienia – przygotowywania posiłków – co najmniej 4 (cztery)
osoby,
-  dysponował  co  najmniej  jedną  osobą,  z  wykształceniem minimum średnim w zakresie
technologii żywności lub dietetyki i co najmniej 3-letnim doświadczeniem w żywieniu osób
w  placówkach  zbiorowego  żywienia,  która  będzie  odpowiedzialna  za  układanie
jadłospisów(menu) dla mieszkańców DPS (dietetyk),
- w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie lub wykonuje przez okres co najmniej 12
miesięcy co najmniej 2 usługi polegające na świadczeniu usług  przygotowywania posiłków
całodziennych  lub  całodziennego  zbiorowego  żywienia  w  domach  pomocy  społecznej,
domach  opieki,  podmiotach  wykonujących  działalność  leczniczą,  szpitalach,  zakładach
opiekuńczo  –  leczniczych  o  wartości  co  najmniej  200  000,00  złotych  brutto  każda  oraz
trwających minimum 12 miesięcy (dla każdej usługi termin liczony oddzielnie).

8. Podstawy wykluczenia

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy wykonawcę:

PRZESŁANKI WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 108 ustawy Pzp

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie 
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 
ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,



d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art.  165a
Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego
pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu
karnego,

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art.  115 § 20 Kodeksu karnego, lub
mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9
ust.  2  ustawy  z  dnia  15  czerwca  2012  r.  o  skutkach  powierzania  wykonywania  pracy
cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na  terytorium Rzeczypospolitej  Polskiej
(Dz. U. poz. 769),

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego,
przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko
wiarygodności  dokumentów,  o  których  mowa  w  art.  270–277d  Kodeksu  karnego,  lub
przestępstwo skarbowe,

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania  wykonywania  pracy  cudzoziemcom  przebywającym  wbrew  przepisom  na
terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej,  lub  za  odpowiedni  czyn  zabroniony  określony
w przepisach prawa obcego;

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki
w  spółce  jawnej  lub  partnerskiej  albo  komplementariusza  w  spółce  komandytowej  lub
komandytowo-akcyjnej  lub  prokurenta  prawomocnie  skazano  za  przestępstwo,  o  którym
mowa w pkt 1;

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o
zaleganiu  z  uiszczeniem  podatków,  opłat  lub  składek  na  ubezpieczenie  społeczne  lub
zdrowotne,  chyba  że  Wykonawca  odpowiednio  przed  upływem  terminu  do  składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania
ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne
lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie
spłaty tych należności;

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

5)  jeżeli  Zamawiający  może  stwierdzić,  na  podstawie  wiarygodnych  przesłanek,  że
Wykonawca  zawarł  z  innymi  Wykonawcami  porozumienie  mające  na  celu  zakłócenie
konkurencji,  w szczególności jeżeli  należąc do tej  samej  grupy kapitałowej  w rozumieniu
ustawy z dnia  16 lutego 2007 r.  o  ochronie  konkurencji  i  konsumentów,  złożyli  odrębne
oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że
wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;

6) jeżeli, w przypadkach, gdy Wykonawca lub podmiot, który należy z Wykonawcą do tej
samej  grupy  kapitałowej  w  rozumieniu  ustawy  z  dnia  16  lutego  2007  r.  o  ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369, 1571 i 1667), doradzał lub w inny
sposób  był  zaangażowany  w  przygotowanie  postępowania  o  udzielenie  tego  zamówienia
i  doszło  do  zakłócenia  konkurencji  wynikającego  z  wcześniejszego  zaangażowania  tego
wykonawcy  lub  podmiotu,  który  należy  z  wykonawcą  do  tej  samej  grupy  kapitałowej
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba
że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż
przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;



PRZESŁANKI WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 109 ustawy Pzp
(art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7, 8, 9 oraz 10 ustawy Pzp)

7) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza
likwidator  lub  sąd,  zawarł  układ  z  wierzycielami,  którego  działalność  gospodarcza  jest
zawieszona  albo  znajduje  się  on  w  innej  tego  rodzaju  sytuacji  wynikającej  z  podobnej
procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;

8)  który w sposób zawiniony poważnie  naruszył  obowiązki  zawodowe,  co  podważa jego
uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego
niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie
wykazać za pomocą stosownych dowodów;

9) który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał
lub  nienależycie  wykonał  albo  długotrwale  nienależycie  wykonywał  istotne  zobowiązanie
wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji,
co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania
zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady;

10)  który  w  wyniku  zamierzonego  działania  lub  rażącego  niedbalstwa  wprowadził
Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia
warunki  udziału  w postępowaniu  lub  kryteria  selekcji,  co  mogło  mieć  istotny  wpływ  na
decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub
który  zataił  te  informacje  lub  nie  jest  w  stanie  przedstawić  wymaganych  podmiotowych
środków dowodowych;

11)  który  bezprawnie  wpływał  lub  próbował  wpływać  na  czynności  Zamawiającego  lub
próbował  pozyskać  lub  pozyskał  informacje  poufne,  mogące  dać  mu  przewagę
w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

12) który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające
w błąd,  co mogło  mieć istotny wpływ na  decyzje podejmowane przez  Zamawiającego w
postępowaniu o udzielenie zamówienia.

2. Wykluczenie Wykonawcy następuje:

-  w przypadkach, o których mowa w pkt. 1 ppkt 1 lit. a–g i ppkt 2 - na okres 5 lat od dnia
uprawomocnienia się  wyroku potwierdzającego zaistnienie  jednej  z  podstaw wykluczenia,
chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia;

-  w przypadkach, o których mowa w:

 a) pkt. 1 ppkt 1 lit. h i ppkt 2, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana
za przestępstwo wymienione w pkt. 1 ppkt 1 lit. h,

b) w przypadku, o którym mowa w pkt. 1 ppkt 6 - w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
w którym zaistniało zdarzenie będące podstawą wykluczenia,

c) w przypadku, o którym mowa w pkt. 1 ppkt 7 - na okres 3 lat od zaistnienia zdarzenia
będącego podstawą wykluczenia.

3. Samooczyszczenie – w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 lub art.
109 ust. 1 pkt 2–5 i 7–10 ustawy Pzp, wykonawca nie podlega wykluczeniu jeżeli udowodni
zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:

1)  naprawił  lub  zobowiązał  się  do  naprawienia  szkody  wyrządzonej  przestępstwem,
wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie
pieniężne;



2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub
swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie
współpracując  odpowiednio  z  właściwymi  organami,  w  tym  organami  ścigania  lub
zamawiającym;

3)  podjął  konkretne  środki  techniczne,  organizacyjne  i  kadrowe,  odpowiednie  dla
zapobiegania  dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub  nieprawidłowemu postępowaniu,
w szczególności:
a)  zerwał  wszelkie  powiązania  z  osobami  lub  podmiotami  odpowiedzialnymi  za
nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,
b) zreorganizował personel,
c)  wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,
d)  utworzył  struktury  audytu  wewnętrznego  do  monitorowania  przestrzegania  przepisów,
wewnętrznych regulacji lub standardów,
e)  wprowadził  wewnętrzne  regulacje  dotyczące  odpowiedzialności  i  odszkodowań  za
nieprzestrzeganie  przepisów,  wewnętrznych  regulacji  lub  standardów.
4) Zamawiający ocenia,  czy  podjęte  przez  wykonawcę  czynności  są  wystarczające  do
wykazania  jego  rzetelności,  uwzględniając  wagę  i  szczególne  okoliczności  czynu
wykonawcy, a jeżeli uzna, że nie są wystarczające, wyklucza wykonawcę.
5) Wykonawca może  zostać  wykluczony  przez  Zamawiającego  na  każdym  etapie
postępowania o udzielenie zamówienia.

9. Oświadczenia i dokumenty składane w postępowaniu

DOKUMENTY SKŁADANE Z OFERTĄ
1)  oświadczenie o  niepodleganiu  wykluczeniu  w  zakresie  wskazanym  w  podrozdziale
8 SWZ (załącznik nr 4),

2) oświadczenie o  spełnianiu  warunków udziału  w postępowaniu  w zakresie  wskazanym
podrozdziale 7 SWZ (załącznik nr 3).

Oświadczenia,  o  których  mowa  powyżej  stanowią  dowód  potwierdzający  brak  podstaw
wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu,  na dzień składania ofert,
tymczasowo zastępujący wymagane podmiotowe środki dowodowe, wskazane poniżej w pkt
4 SWZ.

Oświadczenie składają odrębnie:

a)  każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim
przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz spełnianie
warunków udziału w postępowaniu w zakresie,  w jakim każdy z wykonawców wykazuje
spełnianie warunków udziału w postępowaniu;
b)  podmiot  trzeci,  na  którego  potencjał  powołuje  się  wykonawca  celem  potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie potwierdza
brak  podstaw  wykluczenia  podmiotu  oraz  spełnianie  warunków  udziału  w  postępowaniu
w zakresie, w jakim podmiot udostępnia swoje zasoby wykonawcy;

Do oferty wykonawca załącza również:

3) Pełnomocnictwo

a)  gdy  umocowanie  osoby  składającej  ofertę  nie  wynika  z  dokumentów  rejestrowych,
wykonawca,  który  składa  ofertę  za  pośrednictwem  pełnomocnika,  powinien  dołączyć  do
oferty  dokument  pełnomocnictwa  obejmujący  swym  zakresem  umocowanie  do  złożenia



oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy.

b)  w  przypadku  wykonawców  ubiegających  się  wspólnie  o  udzielenie  zamówienia
wykonawcy  zobowiązani  są  do  ustanowienia  pełnomocnika.  Dokument  pełnomocnictwa,
z  treści  którego  będzie  wynikało  umocowanie  do  reprezentowania  w  postępowaniu  o
udzielenie zamówienia tych wykonawców należy załączyć do oferty.

Pełnomocnictwo powinno zawierać w szczególności wskazanie:
c) postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
d)  wszystkich  wykonawców  ubiegających  się  wspólnie  o  udzielenie  zamówienia
wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
e) ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.

Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
f) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, spośród których tylko jeden
spełnia  warunek  dotyczący  uprawnień,  są  zobowiązani  dołączyć  do  oferty  oświadczenie,
z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

g)  wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia  mogą  polegać  na
zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają  dostawy lub usługi, do realizacji których
te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty
oświadczenie, z którego wynika, usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
4) Formularz ofertowy (załącznik nr 2 do SWZ)
5) Zobowiązanie podmiotu trzeciego (załącznik nr 10 do SWZ)
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek dowodowy
potwierdzający,  że  stosunek  łączący  wykonawcę  z  podmiotami  udostępniającymi  zasoby
gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:

a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;

b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu
udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;

c)  czy  i  w  jakim  zakresie  podmiot  udostępniający  zasoby,  na  zdolnościach  którego
wykonawca  polega  w  odniesieniu  do  warunków  udziału  w  postępowaniu  dotyczących
wykształcenia,  kwalifikacji  zawodowych  lub  doświadczenia,  zrealizuje  usługę,  których
wskazane zdolności dotyczą.

6) Wadium
Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający wniesienie wadium.

7)  Wykaz  rozwiązań  równoważnych  –  wykonawca,  który  powołuje  się  na  rozwiązania
równoważne,  jest  zobowiązany  wykazać,  że  oferowane  przez  niego  rozwiązanie  spełnia
wymagania  określone  przez  zamawiającego.  W takim przypadku  wykonawca  załącza  do
oferty wykaz rozwiązań równoważnych z jego opisem lub normami.
8) Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa – w sytuacji, gdy oferta lub inne dokumenty
składane  w  toku  postępowania  będą  zawierały  tajemnicę  przedsiębiorstwa,  wykonawca,
wraz  z przekazaniem takich informacji, zastrzega, że nie mogą być one udostępniane oraz
wykazuje,  że  zastrzeżone  informacje stanowią  tajemnicę  przedsiębiorstwa  w  rozumieniu
przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.



DOKUMENTY SKŁADANE NA WEZWANIE

Wykaz podmiotowych środków dowodowych

1. Zgodnie z art.  274 ust.  1 ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej
oferty  wezwie  wykonawcę,  którego  oferta  została  najwyżej  oceniona,  do  złożenia  w
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących
podmiotowych środków dowodowych:

1)  odpisu  lub  informacji  z  Krajowego  Rejestru  Sądowego  lub  z  Centralnej  Ewidencji
i  Informacji  o  Działalności  Gospodarczej,  w  zakresie  art.  109  ust.  1  pkt  4  ustawy Pzp,
sporządzonych nie  wcześniej  niż  3 miesiące przed  jej  złożeniem,  jeżeli  odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

2)  aktualnej  (obowiązującej)  decyzji  właściwego  terenowo  Państwowego  Powiatowego
Inspektora Sanitarnego, potwierdzającej  spełnienie wymagań  koniecznych do prowadzenia
działalności  w  zakresie  żywienia  zbiorowego zgodnych  z  przepisami  ustawy  z  dnia  25
sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tj.: Dz. U. z 2020 r. poz. 2021);

3) wykaz wykonanych lub wykonywanych usług, których przedmiotem było wykonanie usług
w  zakresie  żywienia  zbiorowego w  okresie  ostatnich  trzech  lat  przed  upływem  terminu
składania ofert wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz
załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane
należycie,  wg wzoru  stanowiącego załącznik  nr  7  do  SWZ.  Dla  potwierdzenia  warunku
zamówienia  wykaz  powinien  zawierać  co  najmniej  2  usługi,  których  przedmiotem  było
żywienie zbiorowe  o wartości minimum 200 000,00 zł brutto każda, w ramach odrębnych
umów.  W przypadku  usług  będących  w  trakcie  wykonywania,  które  nie  zostały  jeszcze
ukończone,  Zamawiający  wymaga,  aby  do  dnia  składania  ofert  wykonawca  faktycznie
zrealizował  już  dwie  usługi  o  wartości  minimum 200  000,00  zł  brutto  każda,  w ramach
odrębnych umów. W przypadku usług nadal wykonywanych, dowód należytego wykonania
powinien być wydany  nie  wcześniej  niż  na 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert;

4) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na
temat  ich  kwalifikacji  zawodowych,  doświadczenia  i  wykształcenia  niezbędnych  do
wykonywania  zamówienia,  a  także  zakresu  wykonywanych  przez  nie  czynności  oraz
informacje o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykonawcy winni udokumentować
dysponowanie osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia posiadającymi wykształcenie
gastronomiczne  oraz  wykształcenie  dietetyka.  Oświadczenie,  że  osoby,  które  będą
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności wskazane w wykazie osób, mają
wymagane uprawnienia – załącznik Nr 8 do SWZ;

5) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca
nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu  składania  ofert  lub  inny  dokument  potwierdzający,  że  wykonawca  zawarł
porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z
ewentualnymi  odsetkami  lub  grzywnami,  w  szczególności  uzyskał  przewidziane  prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu.

6)  zaświadczenie  właściwej  terenowej  jednostki  organizacyjnej  Zakładu  Ubezpieczeń
Społecznych  lub  Kasy  Rolniczego  Ubezpieczenia  Społecznego albo  inny  dokument
potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne



lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym
organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie  lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

2. Jeżeli  wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  poza  granicami
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego
lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w pkt 9
ppkt 1) lit. a. składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania,  potwierdzające  odpowiednio,  że  nie  otwarto  jego
likwidacji,  nie  ogłoszono  upadłości,  jego  aktywami  nie  zarządza  likwidator  lub  sąd,  nie
zawarł  układu z  wierzycielami,  jego działalność  gospodarcza  nie  jest  zawieszona ani  nie
znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej
w przepisach  miejsca  wszczęcia  tej  procedury.  wystawione  nie  wcześniej  niż  3  miesiące
przed ich złożeniem;

3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się
dokumentów,  o  których  mowa  powyżej,  zastępuje  się  je  odpowiednio  w  całości  lub
w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem
osoby  albo  osób  uprawnionych  do  jego  reprezentacji,  lub  oświadczenie  osoby,  której
dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca
ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  nie  ma  przepisów o  oświadczeniu  pod  przysięgą,
złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu
zawodowego  lub  gospodarczego,  właściwym  ze  względu  na  siedzibę  lub  miejsce
zamieszkania wykonawcy;

4.  Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je
uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów
publicznych w rozumieniu ustawy z  dnia 17 lutego 2005 r.  o  informatyzacji  działalności
podmiotów  realizujących  zadania  publiczne,  o  ile  wykonawca  wskazał  w  oświadczeniu,
o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawa Pzp, dane umożliwiające dostęp do tych środków.

5.  Okresy wyrażone w latach lub miesiącach, o których mowa powyżej, liczy się wstecz od
dnia  w  którym upływa  termin  składania  ofert  lub  wniosków o  dopuszczenie  do  udziału
w postępowaniu.

6.  Wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia  dołączają  do  oferty
oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy.
Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je
uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów
publicznych  w  rozumieniu  ustawy  z  17  lutego  2005  r.  o  informatyzacji  działalności
podmiotów  realizujących  zadania  publiczne,  o  ile  wykonawca  wskazał  w  oświadczeniu
wstępnym dane umożliwiające dostęp do tych środków.

Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe aktualne na dzień ich złożenia.

10. Wymagania dotyczące wadium
1)  Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu
składania ofert,   wnieść wadium w  kwocie: 5 000,00 PLN (słownie:  pięć tysięcy złotych
00/100).
2) Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą.  
3) Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art.  97 ust.  7
ustawy Pzp tj.:



a) pieniądzu – przelewem na konto zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Starej Białej
O/Sierpc  numer :  74 9015 0001 2005 0000  0909 0004  z podaniem tytułu:  „Wadium –
Przygotowanie  i  dystrybucja  całodziennego  wyżywienia  dla  mieszkańców Domu Pomocy
Społecznej im. Jana Pawła II w Szczutowie.
b)  poręczeniach  bankowych  lub  poręczeniach  spółdzielczej  kasy  oszczędnościowo  –
kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000r. O utworzeniu Polskiej Agencji  Rozwoju Przedsiębiorczości ( tj. Dz.U.
2020 r. poz. 299).
4)  Wykonawca  przekazuje  potwierdzenie  wniesienia  wadium wraz  z  ofertą  w  postaci
oryginału poręczenia lub gwarancji;
5) w przypadku przelewu – uznanie rachunku bankowego Zamawiającego, dokonane przed
upływem składania ofert.
6) W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poręczeń, oryginał dokumentu
wadialnego,  z  uwagi  na  konieczność  jego  późniejszego  zwrotu  przez  Zamawiającego,
powinien stanowić odrębną część oferty, nie należy go trwale łączyć z dokumentami oferty.
Wadium musi  obejmować  cały  okres  związania  z  ofertą,  począwszy  od  dnia,  w  którym
upływa termin składania ofert. Gwarancje bankowe, ubezpieczeniowe, lub poręczenia winny
posiadać ważność najpóźniej od dnia składania ofert.
7) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
8) W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, termin wniesienia wadium uważa się za
zachowany jeśli rachunek bankowy Zamawiającego zostanie uznany przed upływem terminu
składania ofert.
9) Niedostarczenie Zamawiającemu oryginału gwarancji lub poręczenia  do terminu składania
ofert będzie równoznaczne z brakiem wniesienia wadium i skutkować będzie odrzuceniem
oferty wykonawcy na mocy art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp).

10)  Wadium  wnoszone  w  poręczeniach  lub  w  gwarancji  powinno  zawierać  następujące
elementy:

a)  nazwę  dającego  zlecenie  (wykonawcy),  beneficjenta  gwarancji  (Zamawiającego),
gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib.  Beneficjentem wskazanym w gwarancji
lub poręczeniu musi być Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Szczutowie;
b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,
c) kwotę gwarancji/poręczenia,
d) termin ważności gwarancji/poręczenia,
e)  zobowiązanie  gwaranta  do  zapłacenia  kwoty  gwarancji/poręczenia  bezwarunkowo,  na
pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy
Pzp.

11) W przypadku, gdy wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy
lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył
wniosek o zwrot wadium, w przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp,
zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.

12) Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1–5 ustawy
Pzp.

13) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy
Pzp.



11. Sposób przygotowania ofert

Zasady obowiązujące podczas przygotowywania ofert

1)  Wykonawca  ma  prawo złożyć  tylko  jedną  ofertę.  Oferty wykonawcy,  który przedłoży
więcej niż jedną ofertę, zostaną odrzucone.

2)  Wykonawca  składa  ofertę  wraz  z  wymaganymi oświadczeniami  i  dokumentami,
wskazanymi w podrozdziale 9 pkt 1) – 9) SWZ.

3) Oferta oraz wszystkie wymagane druki, formularze, oświadczenia, opracowane zestawienia
i  wykazy  składane  wraz  z  ofertą  wymagają  podpisu/-ów  osoby/osób  uprawnionych  do
reprezentowania wykonawcy.

4) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne
dokumenty, o których mowa w treści niniejszej Specyfikacji.

5) Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez
Zamawiającego wzorcami, zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach.

6)  Ofertę  składa  się  pod  rygorem  nieważności  w  formie  elektronicznej  lub  w  postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

7) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na
ofertę powinien być czytelny.
8)  Jeżeli  oferta  zawiera  informacje  stanowiące  tajemnicę  przedsiębiorstwa  w rozumieniu
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2021 r.
poz. 1655), Wykonawca powinien nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec, że nie
mogą one  być  udostępnione  oraz  wykazać,  iż  zastrzeżone informacje  stanowią  tajemnicę
przedsiębiorstwa.

9) W celu złożenia oferty ( w tym zaszyfrowania) należy zarejestrować (zalogować) się na
miniPortal  i  postępować   zgodnie  z  instrukcjami  dostępnymi  u  dostawcy  rozwiązania
informatycznego  pod adresem  https://miniportal.uzp.g  ov.pl .  Wykonawca  składa   ofertę  o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany,
wycofania  oferty  lub  wniosku  dostępnego  na  ePUAP  i  udostępnionego  również  na
miniPortalu.  Funkcjonalność  o  zaszyfrowaniu  oferty  przez  Wykonawcę  jest  dostępna  dla
wykonawców  na  miniPortalu,  w  szczegółach  danego  postępowania.  Ofertę  należy
zaszyfrować  wraz  z  plikami  stanowiącymi  ofertę  w  formie  elektronicznej  lub  w  postaci
elektronicznej  opatrzonej  podpisem  zaufanym  lub  podpisem  osobistym,  a  następnie
zaszyfrować  wraz  z  plikami  stanowiącymi  ofertę.  W  formularzu  oferty  Wykonawca
zobowiązany  jest  podać  adres  skrzynki  ePUAP,  na  którym  prowadzona  będzie
korespondencja związana z postępowaniem.
10)  Przed  upływem  terminu  składania  ofert,  Wykonawca  może  wprowadzić  zmiany  do
złożonej oferty lub wycofać ofertę. W tym celu należy za pośrednictwem: ,,Formularza do
złożenia,  zmiany,  wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego
również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w ,,Instrukcji użytkownika’’
dostępnej na miniPortalu.
11) Podmiotowe środki dowodowe lub inne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające
umocowanie  do  reprezentowania,  sporządzone  w  języku  obcym  przekazuje  się  wraz  z
tłumaczeniem na język polski.
12)  Wszystkie  koszty  związane  z  uczestnictwem  w  postępowaniu,  w  szczególności  z
przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę. Zamawiający nie
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przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.     

12. Opis sposobu obliczania ceny (przykład z formularzem cenowym)

1)  W  celu  obliczenia  ceny  oferty,  wykonawca  wypełnia  formularz  cenowy,  stanowiący
załącznik nr 2 do SWZ:

Wykonawca wskazuje w formularzu cenowym:

a)   cena jednostkowa usługi BRUTTO (jednostkowa całodobowa stawka żywieniowa),
b)   cena jednostkowa usługi NETTO (jednostkowa całodobowa stawka żywieniowa) -,
c)  jednostkowy  koszt  NETTO  „WSADU  DO  KOTŁA”  (dla  jednej  dobowej  stawki
żywieniowej).
d) jednostkowy koszt  BRUTTO „WSADU DO KOTŁA” (dla jednej dobowej stawki żywieniowej).
2) cenę za realizację zamówienia obliczoną na podstawie ceny jednostkowej, o których mowa
w lit. a oraz przewidywaną ilość poszczególnych świadczeń zlecanych w okresie realizacji
umowy, która wynosi:

Cena oferty brutto = 70 (ilość osobodni) x 365 dni x oferowana stawka jednostkowa dzienna
brutto

Cena oferty brutto ustalona przy

stawce  podatku VAT …..% i stawce jednostkowej (za osobodzień) wynosi …......... zł

3) W ten sposób obliczona cena brutto  podana w złotych jest  uważana za cenę ofertową
i będzie brana pod uwagę przy ocenie ofert.

4)  Rozliczenia będą  prowadzone w złotych polskich z  dokładnością  do dwóch miejsc po
przecinku.

UWAGA! Jeden grosz jest najmniejszą jednostką monetarną w systemie pieniężnym RP i nie
jest  możliwe  wyliczenie  ceny  końcowej,  jeśli  komponenty  ceny  (ceny  jednostkowe)  są
określone za pomocą wielkości mniejszych niż 1 grosz.

5) Wartości kwotowe ujęte jako wielkości matematyczne znajdujące się na trzecim i kolejnym
miejscu  po  przecinku,  w  odniesieniu  do  nieistniejącej  wielkości  w  polskim  systemie
monetarnym powodują, że tak wyrażona cena usługi dla powszechnego obrotu gospodarczego
jest niemożliwa do wypłacenia. Nie można kogoś realnie zobowiązać do zapłaty na jego rzecz
kwoty niższej niż jeden grosz.

Tym samym, ceny jednostkowe, stanowiące podstawę do obliczenia ceny oferty, muszą być
podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Jeżeli oferta będzie zawierała ceny jednostkowe wyrażone jako wielkości matematyczne
znajdujące  się  na  trzecim  i  kolejnym  miejscu  po  przecinku,  zostanie  odrzucona  na
podstawie art. 226 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy Pzp.

6)  Wykonawca  zobowiązany  jest  zastosować  stawkę  VAT  zgodnie  z  obowiązującymi
przepisami ustawy z 11 marca 2004 r. o  podatku od towarów i usług.

7)  Cenę  oferty/ceny  jednostkowe  należy  obliczyć,  uwzględniając  całość  wynagrodzenia
wykonawcy za prawidłowe wykonanie umowy. Wykonawca jest zobowiązany skalkulować
cenę na podstawie wszelkich wymogów związanych z realizacją zamówienia, określonych w
SWZ  oraz  umowie  na  świadczenie  usługi  (  załącznik  nr  11  do  SWZ)  i  umowie  najmu
(załącznik nr 12 do SWZ).



8)  Cena  ofertowa/ceny  jednostkowe  muszą  obejmować  wszystkie  koszty  związane
z realizacją przedmiotu zamówienia, wszystkie inne koszty oraz ewentualne upusty i rabaty
a  także  wszystkie  potencjalne  ryzyka  ekonomiczne,  jakie  mogą  wystąpić  przy  realizacji
przedmiotu umowy, wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili
zawierania umowy.

9) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Rozdział III. Informacje o przebiegu postępowania

1. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami

1) W niniejszym postępowaniu komunikacja Zamawiającego z wykonawcami odbywa się za
pomocą  środków  komunikacji  elektronicznej.  Wszelkie  oświadczenia,  wnioski,
zawiadomienia oraz informacje przekazywane są za pośrednictwem poczty elektronicznej.

2)  Korespondencję uważa się  za  przekazaną w terminie,  jeżeli  dotrze  do  Zamawiającego
przed  upływem  wymaganego  terminu.  Każda  ze  stron  na  żądanie  drugiej  niezwłocznie
potwierdzi fakt otrzymania wiadomości elektronicznej.

3) Osoby wskazane do porozumiewania się z wykonawcami:

w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia:

Ewa Kopcińska tel. 24 276 74 74 wew. 19, Agnieszka Minc tel. 24 276 74 74 wew. 20

w zakresie dotyczącym zagadnień proceduralnych:

Teresa Liszewska tel. 24 276 74 74 wew.19

2. Sposób, termin składania i otwarcia ofert

1) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do  złożenia, zmiany, wycofania
oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu do dnia
5  stycznia  2022r.   do  godziny  11.00.  Funkcjonalność  do  zaszyfrowania  oferty  przez
Wykonawcę  jest  dostępna  dla  wykonawców  na  miniPortalu,  w szczegółach  danego
postępowania.
2)  Sposób  złożenia  oferty,  w  tym  zaszyfrowania  oferty  opisany  został  w  ,,Instrukcji
użytkownika’’ dostępnej na stronie  https://miniportal.uzp.gov.pl .
3) O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przepracowania transakcji na Platformie.
4) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 5 stycznia 2022 r. o godzinie 12.00.
5) Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego
po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i  następuje poprzez wskazanie
pliku do odszyfrowania.
6) Najpóźniej przed otwarciem ofert,  udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego
postępowania  informację  o  kwocie,  jaką  zamierza  się  przeznaczyć  na  sfinansowanie
zamówienia.
7)  Niezwłocznie  po  otwarciu  ofert,  udostępnia  się  na  stronie  internetowej  prowadzonego
postępowania  informacje  o  nazwach  albo  imionach  i  nazwiskach  oraz  siedzibach  lub
miejscach  prowadzonej  działalności  gospodarczej  albo  miejscach  zamieszkania
wykonawców, których oferty zostały otwarte i cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
8)  Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  unieważnienia  zamówienia  publicznego  bez
podania przyczyny.

https://miniportal.uzp.gov.pl/


3. Termin związania z ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 3 stycznia 2023 r. Bieg terminu związania
z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  

4. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1) Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi
kryteriami  i  odpowiadającymi  im znaczeniami  oraz  w następujący sposób będzie  oceniał
spełnienie kryteriów:

Lp. Opis kryterium ceny Znaczenie (%)

1. Cena (koszt) 75%

2. Wartość „wsadu do kotła” 25%

Razem 100,00%

2) Oferty będą oceniane przez komisję przetargową metodą punktową w skali 100-punktowej.
3)  Sposób oceny ofert według przyjętych kryteriów (1%=1pkt)
Ocena ofert zostanie dokonana w sposób następujący:

 Kryterium 1 – Cena (brutto)
1.  Przy  ocenie  wysokości  proponowanej  ceny  najwyżej  będzie  punktowana  oferta
proponująca najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia. Ocena ofert w obrębie
przedmiotowego kryterium prowadzona będzie według następującego wzoru:

Cena najniższa                                                                                                                             
------------------------------ x 100 pkt x znaczenie kryterium 75%                                              
Cena oferty ocenianej

Oferta może otrzymać maksymalnie 75 pkt (1% = 1 pkt) w zakresie kryterium ceny.
Maksymalną liczbę punktów w obrębie tego kryterium, otrzyma oferta z najniższą ceną.

 Kryterium 2 – Wartość „wsadu do kotła”

1) Przez wsad do kotła rozumie się koszt wszystkich artykułów spożywczych użytych do
przygotowania  całodziennego wyżywienia  dla  jednego mieszkańca.  Za  wsad do kotła  nie
należy uznawać środków użytych do obróbki tj: energii elektrycznej, wody, roboczogodzin
personelu  oraz  pozostałych  nakładów  niezbędnych  do  przygotowania  całodziennego
wyżywienia dla jednego mieszkańca. Przy ocenie wartości wsadu do kotła najwyżej będzie
punktowana oferta proponująca najwyższą wartość wsadu do kotła. Ocena ofert w obrębie
przedmiotowego kryterium prowadzona będzie według następującego wzoru:

Oferowany koszt „wsadu do kotła”        

---------------------------------------------- x 100 pkt x znaczenie kryterium 25%                         

Najwyższy koszt „wsadu do kotła”

Oferta  może  otrzymać  maksymalnie  25  pkt  (1% = 1  pkt)  w zakresie  kryterium Wartość
„wsadu do kotła”.



Minimalna wartość „wsadu do kotła” nie może być niższa niż 15,00 zł brutto (słownie brutto:
piętnaście złotych 00/100).

2)  Łączna  ilość  punktów  oferty  stanowi  sumę  ilości  punktów  przyznanych  w  kryterium
„Cena”  i ilości punktów przyznanych w kryterium Wartość „wsadu do kotła”. Oferta, która
otrzyma największą łączną ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą.

Łączna liczba punktów za ofertę = liczba punktów za cenę brutto (maks. 75) + liczba
punktów za Wartość „wsadu do kotła”. (maks. 25)

3) Wyliczenia punktów będą dokonywane z dokładnością  do dwóch miejsc po przecinku,
według zasady matematycznej, iż wartość 1-4 zaokrągla się w dół, a wartości 5-9 zaokrągla
się w górę.
4)  W wyniku  komisyjnej  analizy  i  oceny otrzymanych  ofert,  stosując  kryteria  ustawowe
i określone w SWZ dokonany zostanie wybór najkorzystniejszej oferty.

5)  W toku  badania  i  oceny  ofert  zamawiający  może  żądać  od  wykonawców  wyjaśnień
dotyczących treści  złożonych ofert  oraz podmiotowych środków dowodowych lub  innych
składanych dokumentów lub oświadczeń.

6) Zgodnie z art. 223 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający poprawi w treści oferty:
a) oczywiste omyłki pisarskie,
b)  oczywiste  omyłki  rachunkowe,  z  uwzględnieniem  konsekwencji  rachunkowych
dokonanych poprawek,
c) inne omyłki  polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją  warunków zamówienia,
niepowodujące  istotnych  zmian  w  treści  oferty,  niezwłocznie  zawiadamiając  o  tym
wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

7) W przypadku, o którym mowa w ppkt 6), Zamawiający wyznacza wykonawcy odpowiedni
termin  na  wyrażenie  zgody  na  poprawienie  w  ofercie  omyłki  lub  zakwestionowanie  jej
poprawienia. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje się za wyrażenie zgody na
poprawienie omyłki.

5.  Projektowane  postanowienia  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego,  które
zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego

1) projektowane postanowienia umów stanowią załącznik nr 10 umowa na świadczenie usługi
i załącznik  nr 11 umowa najmu do SWZ.
2)  złożenie  oferty  jest  jednoznaczne  z  akceptacją  przez  wykonawcę  projektowanych
postanowień umów.
3)  Zamawiający  przewiduje   możliwość  zmiany  zawartej  umowy  w  stosunku  do  treści
wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454 – 455 ustawy Pzp oraz wskazanym we
wzorze umowy stanowiący załącznik nr 11 do SWZ.
4) zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy
pisemnej.

6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1) od wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, wymagane będzie
wniesienie,  przed  zawarciem  umowy,  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy  w
wysokości  5%  ceny  całkowitej  (brutto)  podanej  w  ofercie za  wykonanie  całości
przedmiotu zamówienia. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania umowy.
2)  zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy  może  być  wnoszone  według  wyboru



wykonawcy w jednej lub w kilku formach wskazanych w art.  450 ust.  1 ustawy Pzp tj.:-
pieniądzu lub przelewem na konto Zamawiającego w Banku Spółdzielczym  w Starej Białej
O/Sierpc numer:74 9015 0001 2005 0000 0909 0004
a)  poręczeniach  bankowych  lub  poręczeniach  spółdzielczej  kasy  oszczędnościowo-
kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

3) zabezpieczenie wnoszone w formie innej  niż  w pieniądzu powinno być dostarczone w
formie  oryginału,  przez  wykonawcę  do  siedziby  Zamawiającego,  najpóźniej  w  dniu
podpisania umowy – do chwili jej podpisania.

4)  zabezpieczenie  służy do  pokrycia  roszczeń  Zamawiającego  z  tytułu  niewykonania  lub
nienależytego  wykonania  umowy,  w  tym  także  z  tytułu  naliczonych  i  wymagalnych  kar
umownych.

5) Zamawiający zwróci wniesione przez wykonawcę zabezpieczenie należytego wykonania
umowy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za
należycie wykonane.

6) w przypadku wniesienia przez wykonawcę zabezpieczenia w gwarancjach bankowych lub
ubezpieczeniowych,  gwarancja  bankowa  lub  ubezpieczeniowa  będzie  nieodwołalna,
bezwarunkowa, płatna na każde pierwsze żądanie Zamawiającego.

7)  tekst  zabezpieczenia  w  formie  gwarancji  bankowej  lub  ubezpieczeniowej  powinien
wskazywać w szczególności:
a) nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta
(banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,

b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,

c) kwotę gwarancji lub poręczenia,

d) termin ważności gwarancji lub poręczenia, uwzględniający zapis pkt 5,

e)  zobowiązanie  gwaranta  lub  poręczyciela  do  zapłacenia  kwoty  gwarancji  na  pierwsze
pisemne żądanie zamawiającego, z zastrzeżeniem, że wyłączona jest konieczność dołączania
do żądania wypłaty z gwarancji kopii uprzednio skierowanego do wykonawcy wezwania o
należyte wykonanie lub usunięcie wad, oraz że wyłączona jest konieczność kierowania żądań
przez  zamawiającego  jedynie  za  pośrednictwem  banku  obsługującego  Zamawiającego,  a
dopuszcza  się  przekazanie  żądania  sporządzonego  w  zwykłej  formie  pisemnej  za
pośrednictwem operatora pocztowego lub bezpośrednio gwarantowi.

8) przed uzyskaniem przez wykonawcę zabezpieczenia w formie innej niż pieniądz, projekt
tekstu takiego zabezpieczenia musi zostać uzgodniony z zamawiającym i zatwierdzony przez
zamawiającego;

9)  w  przypadku,  gdy  wykonawca  wniesie  zabezpieczenie  w  pieniądzu,  Zamawiający
zobowiązuje  się  do  zwrotu  zabezpieczenia  wraz  z  odsetkami  wynikającymi  z  umowy
rachunku  bankowego,  na  którym  było  ono  przechowywane,  pomniejszonego  o  koszt
prowadzenia  tego  rachunku  oraz  prowizji  bankowej  za  przelew  pieniędzy  na  rachunek
bankowy wykonawcy.

7. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego



1) Zamawiający poinformuje wykonawcę, któremu zostanie udzielone zamówienie, o miejscu
i terminie zawarcia umowy.
2) Wykonawca przed zawarciem umowy:
a)  poda  wszelkie  informacje  niezbędne  do  wypełnienia  treści  umowy  na  wezwanie
Zamawiającego,
b) wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
3)  jeżeli  zostanie  wybrana  oferta  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie
zamówienia,  zamawiający  będzie  żądał  przed  zawarciem umowy w  sprawie  zamówienia
publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców, w której m.in. zostanie
określony  pełnomocnik  uprawniony do  kontaktów  z  zamawiającym  oraz  do  wystawiania
dokumentów związanych z płatnościami, przy czym termin, na jaki została zawarta umowa,
nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia;  
4) niedopełnienie powyższych formalności przez wybranego wykonawcę będzie 
potraktowane przez zamawiającego jako niemożność zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego z przyczyn leżących po stronie wykonawcy i zgodnie z art. 98 ust. 6 pkt 3 ustawy
Pzp, będzie skutkowało zatrzymaniem przez zamawiającego wadium wraz z odsetkami.

8. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących  Wykonawcy

1)  środki  ochrony  prawnej  określone  w  niniejszym  punkcie  przysługują  Wykonawcy,
uczestnikowi  konkursu  oraz  innemu podmiotowi,  jeżeli  ma  lub  miał  interes  w uzyskaniu
zamówienia  lub  nagrody  w konkursie  oraz  poniósł  lub  może  ponieść  szkodę  w  wyniku
naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp;

2)  środki  ochrony  prawnej  wobec  ogłoszenia  wszczynającego  postępowanie  o  udzielenie
zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również
organizacjom wpisanym na listę  o której  mowa w art.  469 pkt  15 Pzp oraz Rzecznikowi
Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3) odwołanie przysługuje na:

a)  niezgodną  z  przepisami  ustawy  czynność  Zamawiającego,  podjętą  w  postępowaniu  o
udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

b) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzieleniu zamówienia do której zamawiający
był obowiązany na podstawie ustawy;

4)  odwołanie  wnosi  się  do  Prezesa  Izby  Odwoławczej.  Odwołujący  przekazuje  kopię
odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób
aby, mógł on zapoznać się z jego treścią przed wpływem tego terminu.

5) odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 5 dnia od dnia
zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie  Zamówień Publicznych lub treści  SWZ na stronie
internetowej.

6) odwołanie wnosi się w terminie:

a) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę
jego  wniesienia,  jeżeli  informacja  została  przekazana  przy  użyciu  środków  komunikacji
elektronicznej.

b) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę
jego  wniesienia,  jeżeli  informacja  została  przekazana  w  sposób  inny  niż  określony  w
rozdziale

III pkt 9  ppkt 1 .



7) odwołanie w przypadkach innych niż określone w rozdziale III pkt 9  ppkt. 5 i 6 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.

8) na orzeczenie Izby oraz postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art.  519 ust. 1
ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do
sądu.

9) w postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy
ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeksu postępowania cywilnego (Dz. U. z 2021 r. poz.
1805 z późn. zm.) o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

10)  skargę  wnosi  się  do Sądu Okręgowego w Warszawie  – sądu zamówień publicznych,
zwanego dalej ,,sądem zamówień publicznych”.

11) skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 14 dni od dnia doręczenia
orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp,
przesyłając  jednocześnie  jej  odpis  przeciwnikowi  skargi.  Złożenie  skargi  w  placówce
pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo
pocztowe jet równoznaczne z jej wniesieniem ( tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 ze zm.).

12)  Prezes  Izby  przekazuje  skargę  wraz  z  aktami  postępowania  odwoławczego  do  sądu
zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.



Wykaz załączników do SWZ:

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 Formularz Ofertowy

Załącznik nr 3
Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków  udziału w 
postępowaniu

Załącznik nr 4 Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 5
Informacja wykonawcy o przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej

Załącznik nr 6 Informacje dotyczące podwykonawcy

Załącznik nr 7 Wykaz usług

Załącznik nr 8 Wykaz osób

Załącznik nr 9 Oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień

Załącznik nr 10 Zobowiązanie innego podmiotu

Załącznik nr 11 Projekt umowy o świadczenie usługi

Załącznik nr 12 Projekt umowy najmu

Załącznik nr 13 Klauzula RODO

Szczutowo, dnia  22.12.2021 r.                                                           
                   

                                              ……..…….…………..……………………………………….
Podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej


