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SPECYFIKACJA 

ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA 

 
PRZYGOTOWANIE I DOSTAWA POSIŁKÓW OBIADOWYCH  

Pakiet nr 1 - DO SZKÓŁ NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ KOŁO – 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1, SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2, 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3, SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5. 

Pakiet Nr 2 – DLA DOMU SENIORA 

CPV: 55.32.10.00-6, 55.52.00.00-1, 55.52.40.00-9 
 

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z Rozdziałem 6 - Zamówienia na usługi społeczne 

i inne szczególne usługi, art.138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 1986 ze zm.) dalej Pzp. 
 

ZAMAWIAJĄCY: 
 

GMINA MIEJSKA KOŁO 

NIP: 666-20-46-949     Regon:311620880  
 

 

Tryb postępowania:   zgodnie z art. 138n, pkt 1) ustawy Pzp 

Przedmiot zamówienia:  usługi 

Miejsce ogłoszenia:   Biuletyn Informacji Publicznej strona 

      internetowa oraz tablica ogłoszeń w siedzibie  

      Zamawiającego 

Wartość postępowania:  poniżej 750.000,00 € 

Cena formularza:   0,00 zł  

Numer sprawy:   ZP.271.18.2018 

Sporządził:    Maria Bogusława Gaj 

 

Zatwierdził w dniu 14 grudnia 2018 roku:    Burmistrza 

         Miasta Koła 

 

              Krzysztof Witkowski

URZĄD MIEJSKI W KOLE 

Ul. Stary Rynek 1, 62-600 Koło 

tel. (0-63) 272-23-11,  fax.(0-63) 272-29-84  

Zespół ds. Zamówień Publicznych,  

ul. Mickiewicza 12 

tel. (0-63) 26-27.523  

NIP: 666-12-76-481,  REGON: 00052692090931 
www.kolo.pl, e-mail: um@kolo.pl 

http://www.kolo.pl/
mailto:um@kolo.pl
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INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 
 

I. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

 

1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Rozdziałem 6 - Zamówienia na usługi społeczne 

i inne szczególne usługi, art.138o, w trybie nieograniczonym, zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 roku 

poz. 1986 ze zm. ), zwanej dalej „Ustawą. 

2. Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówienia o wartości 

szacunkowej nie przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwot 750.000,00 euro 

zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dn. 27 września 2017 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 

w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony 

obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U z 2017 

r. poz.1880). 

3. Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego - art. 138n pkt 1) 

ustawy Prawo zamówień publicznych 

4. Kwalifikacja rodzajowa zamówienia – usługi w rozumieniu art. 2 ust. 10 

5. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zwana dalej „SIWZ” zawiera 30 strony, 

składa się z następujących dokumentów: 

 

1)  druku -  „INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW”  - 1-19 str., 

2) druku - „OFERTA”       - 1- 3 str., 

3) druku - „OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU  

    W POSTĘPOWANIU”,    - 4-5 str., 

4) druku - „OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA  

    Z POSTĘPOWANIA”     - 6- 7 str., 

5) druku - „GRUPA KAPITAŁOWA-OŚWIADCZENIE” - 8 str.,  

6) druku - „WYKAZ WYKONANYCH USŁUG”  - 9 str., 

7) druku - „POTENCJAŁ KADROWY”   - 10 str.,  

8)  druku - „PROJEKT UMOWY- Pakiet I”   - 1-6 str.,  

9)  druku - „PROJEKT UMOWY- Pakiet II”   - 1-5 str.,  

 

6. Instrukcja dla Wykonawców została podzielona na rozdziały, ustępy, punkty oraz litery, 

na które należy powoływać się w korespondencji z Zamawiającym.  

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na przygotowaniu 

i dostarczeniu posiłków obiadowych do szkół na terenie Gminy Miejskiej Koło - Szkoła 

Podstawowa Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 2, Szkoła Podstawowa Nr 3, Szkoła 

Podstawowa Nr 5 oraz przygotowanie i dostarczania posiłków obiadowych dla Domu 

Seniora w Kole w zakresie dwóch oddzielnych pakietów. 

A. Pakiet nr 1 - Obiady dla szkół. 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na przygotowaniu 

i dostarczeniu posiłków obiadowych do szkół na terenie Gminy Miejskiej Koło - Szkoła 

Podstawowa Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 2, Szkoła Podstawowa Nr 3, Szkoła 

Podstawowa Nr 5. 

2. Zamawiający planuje w terminie od 2 stycznia do 19 czerwca 2019 r. dostarczenie 58443 

obiadów. 
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3. Dostawa obiadów od dnia 02 stycznia 2019 r. (środa), we wszystkie dni robocze (od 

poniedziałku do piątku) z wyłączeniem ferii szkolonych, przerw świątecznych, dni 

ustawowo wolnych lub dodatkowo wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz 

zajęć dydaktycznych. Szacowana ilość dni roboczych 104. Dowóz posiłków po 

wcześniejszym uzgodnieniu z dyrektorami szkół. 

4. Zastrzega się możliwość zwiększenia lub zmniejszenia ilości dostarczanych obiadów w 

zależności od frekwencji i zamówień uczniów. 

5. Podana powyżej ilość obiadów jest szacunkowa, i w czasie obowiązania umowy może 

ulec zmianie.  

6. Ewentualne zmiany ilości zamawianych obiadów Zamawiający zgłaszać będzie 

Wykonawcy najpóźniej do godziny 900 danego dnia; 

7. Dzienny koszt surowców zużytych do przygotowania jednego obiadu tzw. „wsad do 

kotła” musi wynosić 4,00 zł/osoba; 

8. W przypadku zmiany organizacji dnia pracy szkoły, dostawa obiadu odbędzie się o innej 

godzinie - po wcześniejszym uzgodnieniu z dyrektorem. 

9. Wykonawca ma obowiązek dostarczenia jadłospisu z tygodniowym wyprzedzeniem. 

Wykonawca zobowiązany jest do zachowania jakości obiadów zgodnie z uwzględnieniem 

składników wagowych i wyszczególnieniem alergenów. 

10. Wszystkie posiłki powinny być przygotowane zgodnie z obowiązującymi normami 

i przepisami prawa. Wykonawca będzie przygotowywał posiłki zgodnie z zasadami 

określonymi w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1541) łącznie z przepisami wykonawczymi do tej ustawy. 

11. Bezwzględnie należy przestrzegać norm na składniki pokarmowe i produkty spożywcze 

określone przez Instytut Żywienia i Żywności. Posiłki mają być przygotowane zgodnie 

z zasadami racjonalnego żywienia dzieci i młodzieży. 

12. Obiad musi spełniać następujące warunki ilościowe:  

 

1) zupa:  gramatura 350 ml i kaloryczność 200 kcal,  

2) drugie danie:  gramatura nie mniej niż 400 gram i kaloryczność nie mniej niż 700 kcal. 

W przypadku dania mięsnego lub rybnego:  

 

a) ziemniaki, kasza, ryż, makaron - nie mniej niż 170 g;  

b) mięso lub ryba - nie mniej niż 110 g,  

c) surówka - nie mniej niż 120g;  

 

3) danie jarskie i półmięsne - gramatura nie mniej niż 400 gram;  

4) kompot - gramatura nie mniej niż 200 ml. 

 

13. Posiłki muszą spełniać następujące warunki jakościowe i ilościowe:  

 

1) jadłospis powinien być urozmaicony; rodzaj zupy nie może powtarzać się 

w tygodniu, a drugiego dania w dekadzie; 

2) w tygodniu powinien być dostarczany 4 razy obiad z drugim daniem mięsnym 

(wołowina, drób, mięso wieprzowe ), a w pozostały jeden dzień: danie jarskie, 

półmięsne (z wykluczeniem risotta z mięsem i bigosu) lub rybne; 

3) przynajmniej raz na dwa tygodnie drugie danie z rybą morską (dorsz, mintaj, 

morszczuk, sola, łosoś); zamawiający dopuszcza tylko i wyłącznie filet;  

4) potrawy powinny być lekkostrawne, przygotowywane z surowców wysokiej jakości, 

świeżych, naturalnych, mało przetworzonych, z ograniczoną ilością substancji 

dodatkowych – konserwujących, zagęszczających, barwiących lub sztucznie 

aromatyzowanych  



 

 
4 

5) w jadłospisie powinny przeważać potrawy gotowane, pieczone i duszone, rzadziej 

smażone; mięso powinno być miękkie;  

6) do przygotowania posiłku zalecane jest: stosowanie tłuszczów roślinnych 

(ograniczone stosowanie tłuszczów zwierzęcych), stosowanie dużej ilości warzyw 

i owoców, w tym także nasion roślin strączkowych, różnego rodzaju kasz, 

umiarkowane stosowanie jaj, cukru i soli;  

7) zupy powinny być sporządzone na wywarze warzywno-mięsnym z odpowiednią 

ilością śmietany (te które wymagają śmietany); 

8) zalecane jest różnicowanie smaku sosów, również ważna jest estetyka potraw 

i posiłków; 

9) zamawiający zastrzega sobie, że posiłki muszą spełniać normy żywieniowe dla 

odpowiedniej grupy wiekowej zgodnie z przepisami dotyczącymi produkcji 

żywności.  

10) Obiady powinny być przygotowane ze składników wcześniej nieprzetworzonych 

(świeżego mięsa, surowych warzyw i owoców). W sezonie zimowym dopuszcza się 

stosowanie mrożonek warzywno-owocowych;  

11) nie dopuszcza się produktów typu instant, gotowych sosów i ziemniaków w proszku 

(typu puree). 

 

14.  Wykonawca będzie przygotowywał i dostarczał posiłki zachowując wymogi sanitarno-

epidemiologiczne w zakresie personelu i warunków produkcji oraz weźmie 

odpowiedzialność za ich przestrzeganie. 

15. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania posiłków o najwyższym standardzie 

i bezpieczeństwie żywności i żywienia, na bazie produktów najwyższej jakości 

zgodnie z normami HACCP, a także w zakresie organizacji żywienia zbiorowego 

zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dn. 25 sierpnia 2006 r.  

16. Obowiązkiem Wykonawcy jest przechowywanie próbek pokarmowych ze wszystkich 

przygotowanych i dostarczonych posiłków, każdego dnia przez okres 72 godzin 

z oznaczeniem daty, godziny, zawartości próbki pokarmowej z podpisem osoby 

odpowiedzialnej za pobieranie tych próbek. 

17. Zamawiający zastrzega sobie prawo bieżącej kontroli w zakresie przestrzegania przez 

Wykonawcę przepisów dotyczących technologii produkcji i jakości wykonywanych 

usług. w tym prawo do dostępu do kopii protokołów pokontrolnych oraz wszystkich 

atestów na surowce i sprzęt wykorzystywany w procesie produkcji i posiłków. Ogólną 

kontrolę nad prawidłowością wykonywania umowy sprawować będą Dyrektorzy 

placówek.  

18. Transport posiłków powinien odbywać się pojazdami przeznaczonymi i przystosowanymi 

do transportu żywności (z izotermami) przy użyciu odpowiednich termosów z tworzywa 

sztucznego, zapewniających właściwą ochronę i temperaturę oraz jakość przewożonych 

potraw. Termosy stosowane do przewożenia potraw muszą posiadać dopuszczenie 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Termosy te powinny być dublowane 

– przy dostawie obiadu wymieniane pełne na puste. Każde danie gorące posiłku powinno 

być dostarczone w dwóch lub więcej termosach, aby po otwarciu jednego i wydaniu 

w stołówce, w kolejnych termosach danie zachowało właściwą/wysoką temperaturę, tzn. 

minimalna temperatura zupy winna wynosić 75
o
C, drugiego dania 65

o
C, a maksymalna 

temperatura produktów zimnych (surówki) 15
o
C. 

19.  Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć stołówkę szkolną w specjalne bemary 

nastawne na prąd w celu uzyskania stałej temperatury posiłków i zapewnienia, że 

posiłki podczas wydawania będą ciepłe.  

20. Dostarczenie posiłków z miejsca produkcji do pomieszczeń dystrybucji w szkole 

realizowane będzie przez Wykonawcę na jego koszt. 
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21. Miejsce przygotowania posiłków nie może być oddalone od miejsca dostawy na 

odległość większą niż 15 km. 

22. Wykonawca realizujący zamówienie musi zatrudniać minimum 7 osób na podstawie 

umowy o pracę. Zakresem obowiązków zatrudnionych osób będzie przygotowanie 

posiłków w zakresie realizacji zamówienia. Osoby zatrudnione powinny posiadać 

kwalifikacje gastronomiczne., bieżące przeszkolenie z zakresu BHP oraz HACCP a także 

aktualne książeczki zdrowia. 

23. Zamawiający posiada własne naczynia (talerze, sztućce).  

24. Koszty związane z wydawaniem obiadów, myciem naczyń, sprzątaniem stołówki ponosić 

będzie Zamawiający – nie należy tych kosztów ujmować do kalkulacji ceny obiadu. 

25. Odpady pokonsumpcyjne Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie. W tym celu 

dostarczy Zamawiającemu (odpowiednio do miejsc dostarczania posiłków) stosowne 

pojemniki do składowania tych odpadów i będzie je odbierał codzienne.  

B. Pakiet Nr 2 - Obiady dla Domu Seniora 

 

Przygotowanie i dostawa gorących posiłków obiadowych jednodaniowych (gorąca  

zupa z wkładką mięsną i pieczywem) do siedziby Dziennego Domu Seniora w Kole 

przy ul. Powstańców Wlkp. 8, utworzonego w ramach Programu ,,Senior+” na lata 

2015-2020.” 

 
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na przygotowaniu 

i dostawie gorących posiłków obiadowych jednodaniowych (gorąca zupa z wkładką 

mięsną i pieczywem) do siedziby Dziennego Domu Senior+ w Kole przy ul. Powstańców 

Wielkopolskich 8. 

2. Zamawiający planuje w terminie od 02.01.2019r. do 28.06.2019r. dostarczenie 

maksymalnie 30 obiadów dziennie (szacunkowa ilość obiadów w tym okresie wynosi 

3720). 

3. Dostawa obiadów we wszystkie dni robocze (od poniedziałku do piątku 

z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 12
30

 do 13
00

. 

Dostarczenie posiłków z miejsca produkcji do pomieszczeń dystrybucji Dziennego Domu 

„Senior+” w Kole realizowane będzie przez Wykonawcę na jego koszt.  

4. Posiłki muszą spełniać następujące warunki jakościowe: 

 

1) w skład zestawów obiadowych będzie wchodzić: zupa z wkładką mięsną, 

i pieczywem (inna każdego dnia); 

2) Wykonawca zobowiązany jest do zachowania jakości obiadów zgodnie 

z uwzględnieniem składników wagowych, oraz zaleceń dietetycznych, np. dieta 

cukrzycowa, dieta wysokobiałkowa, itp., po wcześniejszym uzgodnieniu 

z Zamawiającym. Rodzaje i ilość diet zlecanych przez Zamawiającego wynikać 

będzie z liczby przebywających osób oraz ze wskazań medyczno – dietetycznych; 

3) dostarczone posiłki powinny być ciepłe (około 70
o
C), świeże i lekkostrawne, 

przygotowane w dniu ich dostarczenia.  

4) zupy powinny być sporządzone na wywarze warzywno-mięsnym z odpowiednią 

ilością śmietany (te które wymagają śmietany); 

5) objętość/waga posiłków powinna spełniać następujące standardy:  

 

a) zupa minimum -  500 ml/os. i kaloryczność nie mniej niż 400 kal., 

b) gramatura jednej porcji pieczywa – 100 gram,  

c) gramatura jednej porcji wkładki mięsnej – 100 gram. 
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5. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia posiłków w pojemnikach 

termoizolacyjnych zapewniających właściwą ochronę i temperaturę oraz jakość 

przewożonych potraw. Wykonawca wraz z posiłkiem dostarczy jednorazowe sztućce.  

6. Posiłki przygotowywane w kuchni Wykonawcy muszą być dowożone do Dziennego 

Domu „Senior+” samochodami przystosowanymi do transportu żywności 

w sposób zapewniający wymagany standard sanitarno-epidemiologiczny zgodny  

z ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25.08.2006r. i załącznikiem II 

do rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 

29.04.2004r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE.L Nr 139, str. 1) 

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu stosowne dokumenty dopuszczenia 

do stosowania dla środków transportu żywności (pojazdów). 

7. Wykonawca ma obowiązek dostarczenia jadłospisu z tygodniowym wyprzedzeniem.  

8. Z obiadów w Dziennym Domu Senior+ korzystają głównie osoby starsze, dlatego 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w zaproponowanym przez 

Wykonawcę jadłospisie w przypadku, gdy nie będzie on dostosowany  

do wymagań uczestników.  

9. Wskazana ilość obiadów jest szacunkowa i w czasie obowiązywania umowy może ulec 

zmianie. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości dostarczanych 

obiadów według zamówień uczestników Dziennego Domu „Senior+” 

w Kole. Ewentualne zmiany ilości zamawianych obiadów Zamawiający zgłaszać będzie 

Wykonawcy najpóźniej do godziny 9
30

 danego dnia. 

10. W przypadku zmiany organizacji pracy Dziennego Domu ,,Senior+” posiłki będą 

dostarczane w ustalonych godzinach po wcześniejszym uzgodnieniu z Naczelnikiem 

Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Kole. 

11. Zamawiający przyjmuje na siebie wszelkie sprawy organizacyjne związane 

z bezpośrednim wydawaniem posiłków dla uczestników Dziennego Domu „Senior+” 

w Kole. 

12. Wykonawca i Zamawiający zobowiązani są do prowadzenia ewidencji dostarczanych 

posiłków i każdorazowego imiennego potwierdzenia odbioru posiłków przez osoby 

upoważnione przez Zamawiającego do odbioru ilości posiłków. 

13. Wykonawca nie może powierzyć wykonania umowy w całości ani w części 

podwykonawcom. 

14. Wszystkie posiłki powinny być przygotowane zgodnie z obowiązującymi normami 

i przepisami prawa, tj. Wykonawca będzie przygotowywał posiłki zgodnie z zasadami 

określonymi w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności 

i żywienia (Dz. U. z 2017 r. poz. 149) oraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy.  

15. Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania norm na składniki 

pokarmowe i produkty spożywcze określone przez Instytut Żywienia i Żywności. Posiłki 

mają być przygotowane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia.  

16. Personel Wykonawcy winien posiadać bieżące przeszkolenie z zakresu BHP oraz 

HACCP, a także aktualne książeczki zdrowia.  

17. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania posiłków o najwyższym standardzie 

i bezpieczeństwie żywności i żywienia, na bazie produktów najwyższej jakości zgodnie 

z normami HACCP, a także w zakresie organizacji żywienia zbiorowego zgodnie 

z Ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25.08.2006r. (Dz. U. z 2018r. 

poz. 1541 ze zm.)  

18. Wykonawca zobowiązuje się do zagospodarowania we własnym zakresie odpadów 

pokonsumpcyjnych. W tym celu dostarczy Zamawiającemu (odpowiednio do miejsc 

dostarczania posiłków) stosowne pojemniki do składowania odpadów i będzie  

je odbierał codziennie. 
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C. Nomenklatura Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CPV): 

 

1) 55.32.10.00-6  usługi przygotowania posiłków,  

2) 55.32.20.00-3 usługi gotowania posiłków, 

3) 55.52.00.00-1  usługi dostarczania posiłków, 

4) 55.52.40.00-9  usługi dostarczania posiłków do szkół. 

 

III. TERMIN WYKONANIA UMOWY 

 

Wymagany termin wykonania zamówienia publicznego:  

 

Pakiet Nr 1 – od 02 stycznia – 19 czerwca 2019 r. 

Pakiet Nr 2 – od 02 stycznia – 28 czerwca 2019 r. 
 

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I PODSTAWY WYKLUCZENIA  
 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
 

1) nie podlegają wykluczeniu, 

2) spełniają: warunki udziału w postępowaniu - w zakresie Pakietu nr 1 - dotyczące 

zdolności technicznej lub zawodowej poprzez: 

 

a) udokumentowanie posiadania wiedzy i doświadczenia uzyskanego 

samodzielnie, w ramach konsorcjum lub spółki cywilnej, albo na 

podstawie pisemnego zobowiązania innego podmiotu, które obejmuje 

zrealizowanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 

ofert w zakresie przygotowania i dostarczania obiadów do szkół 

i przedszkoli, a łączna wartość wszystkich świadczonych usług w okresie 

ciągłym – nie krótszym niż 5 następujących kolejno po sobie miesięcy – 

jest nie niższa niż 250.000,00 zł brutto.  

Zamawiający wymaga poświadczenia należytego wykonania wykazanych 

usług poprzez załączenie referencji lub innych dokumentów wystawionych 

przez podmioty na rzecz których usługi były wykonywane. W przypadku 

świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne 

dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane 

nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

 

b) Wykonawca realizujący zamówienie musi zatrudniać minimum 7 osób na 

podstawie umowę o pracę na czas nie krótszy niż termin objęty realizacją 

przedmiotu zamówienia. Zakres obowiązków zatrudnionych osób musi 

obejmować bezpośrednie przygotowanie posiłków w zakresie 

przedmiotowego zamówienia. Osoby zatrudnione powinny posiadać 

kwalifikacje gastronomiczne. W celu potwierdzenia spełniania tego 

warunku należy sporządzić wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę 

do realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego, wraz 

z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, wykształcenia 

i wykonywanych obowiązków, lub czynności niezbędnych do wykonania 

zamówienia publicznego, a także informacją o okresie zatrudnienia. 

 

3) spełniają: warunki udziału w postępowaniu - w zakresie Pakietu nr 2 - dotyczące 

zdolności technicznej lub zawodowej poprzez: 

Wykonawca realizujący zamówienie musi zatrudniać minimum 2 osoby 
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na podstawie umowę o pracę na czas nie krótszy niż termin objęty 

realizacją przedmiotu zamówienia. Zakres obowiązków zatrudnionych 

osób musi obejmować bezpośrednie przygotowanie posiłków w zakresie 

przedmiotowego zamówienia. Osoby zatrudnione powinny posiadać 

kwalifikacje gastronomiczne. W celu potwierdzenia spełniania tego 

warunku należy sporządzić wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę 

do realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego, wraz 

z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, wykształcenia 

i wykonywanych obowiązków, lub czynności niezbędnych do wykonania 

zamówienia publicznego, a także informacją o okresie zatrudnienia. 

 

4) Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada 

wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych 

Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny 

wpływ na realizację zamówienia. 

5) Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie 

w zakresie wskazanym w załączniku nr 1 i 2 do SIWZ. Informacje zawarte 

w oświadczeniach stanowią potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału 

w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu. 

 

V. INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH 
 

1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert 

oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 1 i 2 do SIWZ. Informacje zawarte 

w oświadczeniach będą stanowić potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału 

w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu. 

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia 

o którym mowa w rozdz. V. 1 niniejszej SIWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia mają potwierdzać spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy 

z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, 

w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału 

w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym 

mowa w rozdz. V. 1 niniejszej SIWZ. 

4. Wykonawca wraz z oferta składa następujące oświadczenia lub dokumenty: 

 

a) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 

również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 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 

dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te 

usługi/dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym 

dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez 

podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń 

okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny 

o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – 

oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal 

wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte 

wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert (załącznik nr 3 do SIWZ); 
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b) wykazu minimum 7 osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia 

publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, 

doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, 

a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o sposobie 

i okresie zatrudnienia – dla Pakietu Nr 1, i odpowiednio dwóch osób w przypadku 

składania oferty w zakresie Pakietu Nr 2, (załącznik nr 4 do SIWZ); 

c) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 

w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-

23 ustawy; 

d) pełnomocnictwa dla osób podpisujących ofertę upoważniające do podejmowania 

zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa 

lub innych dokumentów, jeżeli jest wymagane,  

e) pełnomocnictwo do składania oferty łącznej w zakresie określonym w art. 23 ust. 2 

Ustawy, jeżeli jest wymagane. 

 

5. W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie 

o udzielenie Zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca 

nie podlega wykluczeniu, składa każdy z Wykonawców oddzielnie. 

6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do wymaganych dokumentów, stosuje się 

przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia (Dz. U z 27.07.2016 roku poz. 1126) wraz z rozporządzeniem 

Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dn. 16 października 2018 r. zmieniającym 

rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 

wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U z 2018 r. poz.1993). 

7. W zakresie nieuregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra 

Rozwoju z 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 

Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U 

z 27.07.2016 roku poz. 1126 ze zm.). 

8. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdz. IV. 1. niniejszej 

SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa 

w art. 25 ust. 1 Pzp lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia 

postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą 

wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, 

uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie 

wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia 

wyjaśnień oferta Wykonawcy podlegała odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 

postępowania. 

9. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w rozdz. 

V pkt 4 niniejszej SIWZ polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych 

innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków 

prawnych. 

10. Warunek ten zostanie spełniony w przypadku kiedy: 

a) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów 

udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował 

niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając 

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów 

na potrzeby realizacji zamówienia. 

b) Zamawiający oceni, że udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności 

techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania 
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warunków udziału w postępowaniu oraz ustali, że nie zachodzą wobec tego 

podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22  

11. Formularz oferty (załącznik nr 1 do SIWZ) oraz dokumenty, o których mowa w rozdziale 

IV pkt 1 i rozdz. V pkt 4 a-b i d-e, należy przedstawić w oryginale. 

 

1) dopuszczalne jest złożenie kserokopii pełnomocnictwa tylko w przypadku jej 

notarialnego potwierdzenia. 

2) wymagania w zakresie form pełnomocnictw opisane w powyższym podpunkcie 

dotyczą również pełnomocnictw pośrednich (tj. wystawionych przez organy statutowe 

Wykonawcy dla osób, które z kolei udzielają pełnomocnictwa osobom podpisującym 

ofertę). 

 

12. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia oraz 

w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach 

określonych w art. 22a Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy 

lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez 

Wykonawcę lub te podmioty. 

13. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 22a Pzp 

odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek 

nieudostępnienia tych zasobów, chyba że nie ponosi winy. 

 

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. Zasady i formy przekazywania oświadczeń, wniosków i innych dokumentów: 

 

1) wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający 

i Wykonawcy przekazują faksem lub drogą elektroniczną (poczta elektroniczna), 

z zastrzeżeniem pkt 2. 

2) Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym 

oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu, oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie przez 

oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez zamawiającego 

oraz pełnomocnictw. 

3) Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia wnioski, zawiadomienia 

oraz informacje faksem lub pocztą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej 

niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

4) Domniemywa się, iż pismo wysłane przez zamawiającego na numer faksu podany 

przez wykonawcę zostało doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się 

wykonawcy z treścią pisma, chyba że wykonawca wezwany przez zamawiającego do 

potwierdzenia otrzymania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji 

w sposób określony w pkt 3, oświadczy iż ww. wiadomości nie otrzymał. 

5) oświadczenia, wnioski, zawiadomienia inne informacje oraz pytania kierowane 

do Zamawiającego przekazywane za pomocą faksu należy kierować na nr faksu 

Zamawiającego podany na stronie tytułowej SIWZ, korespondencja przesłana za 

pomocą faksu po godzinach urzędowania zostanie zarejestrowana w następnym dniu 

pracy Zamawiającego i uznana za wniesioną z datą tego dnia. 

6) oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i inne informacje oraz pytania 

do Zamawiającego przekazywane za pomocą poczty elektronicznej należy kierować 

na adres poczty elektronicznej Zamawiającego podany na stronie tytułowej SIWZ, 
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2. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami: 

 

1) Katarzyna Michalak - w sprawach z zakresu realizacji przedmiotu zamówienia- 

Pakiet Nr 1 - tel. 63 26-27-538  w godz. 8
00

 - 15
00

, 

2) Edyta Fabisiak - w sprawach z zakresu realizacji przedmiotu zamówienia- Pakiet 

Nr 2 - tel. 63 26-27-580 w godz. 8
00

 - 15
00

, 

3) Maria Bogusława Gaj – sprawy proceduralne – tel.63 26-27-523 w godz. jw. 

 

VII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM  

 

1. Wykonawca jest obowiązany wnieść na rzecz Zamawiającego wadium w wysokości: 

5.000,00 zł – dla Pakietu Nr 1 – Obiady dla szkół, w zakresie Pakietu Nr 2 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

2. Wadium może być wniesione w jednej z następujących form lub kilku z nich: 
 

1) pieniądzu, 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

3) gwarancjach bankowych, 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

5) poręczeniach udzielanych  przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości. 

 

3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego 

w Kole w Santander Bank Polska S.A. 1 Oddział w Kole Nr 92 1090 1203 0000 0000 

2000 1636 odpowiednio z dopiskiem „wadium – Pakiet Nr 1 - Obiady dla szkół”.  

4. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach do oferty 

należy dołączyć oryginał dokumentu (gwarancji/poręczenia) potwierdzającego 

wniesienie wadium. Oryginał gwarancji/poręczenia powinien być umieszczony w ofercie 

w sposób umożliwiający jego zwrot zgodnie z zapisami Pzp. Wskazane jest aby kopia 

wniesionego wadium, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, była 

dołączona do oferty. 

5. Wadium wniesione przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia wnoszone w formie innej niż pieniężna musi być wystawione na wszystkich 

wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia ( nie może obejmować 

jednego lub kilku z nich). 

6. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą i nie może zawierać żadnych 

ograniczeń niezgodnych z ustawą Pzp, a w szczególności ograniczających możliwość 

zrealizowania praw przysługujących zamawiającemu zgodnie z art. 46 ust 4a i 5 ustawy. 

7. Termin wniesienia wadium upływa w dniu 20 grudnia 2018 roku o godz. 13
00

. 

8. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu dopuszcza się załączenie do oferty kopii 

przelewu potwierdzonej za zgodność z oryginałem.  

9. Wykonawca zobowiązany jest określić w druku „OFERTA” wartość i formę wniesionego 

wadium.  

10. Oferta Wykonawcy, który nie wniósł wadium, zostanie przez Zamawiającego odrzucona. 

10. Wadium wniesione w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć 

najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (co do dnia i godziny). Za termin 

wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku 

Zamawiającego. 
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11. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej oraz gwarancji 

ubezpieczeniowej, gwarancja wadialna musi być nieodwołalna i zawierać następujące 

elementy: 
 

1) zobowiązanie banku lub ubezpieczyciela do zapłaty kwoty wadium w przypadku, gdy 

zajdą ustawowo określone zdarzenia, 

2) informację dotyczącą postępowania stanowiącego przyczynę wystawienia gwarancji, 

3) wskazanie sumy gwarancyjnej, 

4) wskazanie Zamawiającego, czyli beneficjenta gwarancji,   

5) wskazanie Wykonawcy, czyli zleceniodawcy gwarancji, 

6) określenie terminu ważności gwarancji wadium. 
  

12. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci, zgodnie z art. 46 ust. 4 Ustawy, 

wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 

przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej 

za przelew pieniężny na rachunek Wykonawcy.  

13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca 

w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących 

po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 

ust. 1, oświadczenia o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził 

zgody na poprawienie omyłki o której mowa w art. 87 ust 2 pkt 3 co spowodowało 

brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

14. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze 

najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem Wykonawcy, 

którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

15. Zamawiający na wniosek Wykonawcy zwróci niezwłocznie wadium, jeżeli ten wycofał 

ofertę przed upływem terminu składania ofert.  

16. Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą wadium zostanie 

zwrócone niezwłocznie po podpisaniu stosownej umowy.   

17. Wykonawca traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego jeżeli: 
 

1) odmówi podpisania umowy na warunkach zawartych w ofercie, 

2) zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.  

 

 

VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od dnia składania ofert. 

2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  

3. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania 

ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody 

na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

4. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą samodzielnie, zawiadamiając 

o tym Zamawiającego. 

 

IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

 

1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę odpowiednio w zakresie pakietu nr 1 i 2.  

2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. 

3. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. 

4. Oferta powinna być napisana pismem maszynowym, komputerowym albo ręcznym 

w sposób czytelny, pismem czytelnym. 
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5. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby 

podpisującej ofertę. 

6. Wykonawca zobowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ. 

7. Ofertę należy złożyć na (bądź w formie) druku OFERTA, który stanowi integralną część 

SIWZ. Wykonawcy nie wolno dokonywać żadnych zmian merytorycznych we wzorze 

druku OFERTA oraz wzorach załączników. 

8. Oferta powinna zostać złożona na kolejno ponumerowanych stronach, a numeracja stron 

rozpoczynać się od numeru 1 umieszczonego na pierwszej stronie (można nie numerować 

stron nie zapisanych). 

9. Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający 

możliwość dekompletacji zawartości oferty. 

10. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie/opakowaniu w sposób 

gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność 

do terminu otwarcia ofert.  

11. Koperta/opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do Zamawiającego 

na adres podany na stronie tytułowej SIWZ opatrzone nazwą, dokładnym adresem 

wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący: 

 

PRZYGOTOWANIE I DOSTAWA POSIŁKÓW 

NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 20 GRUDNIA 2018 ROKU GODZINA 13
30
” 

 

12. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia 

do złożonych ofert pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie 

o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert.  

13. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych 

wymagań, jak składana oferta, tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej z dopiskiem 

„ZMIANA”. Koperty oznaczone dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu 

oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury 

dokonywania zmian zostaną dołączone do oferty. 

14. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać 

się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (według takich samych 

zasad, jak wprowadzenie zmian i poprawek) z napisem na zewnętrznej kopercie 

„WYCOFANIE”. Koperty oznaczone napisem „WYCOFANIE” będą otwierane 

w pierwszej kolejności. Oferty wycofane zamawiający zwróci Wykonawcy bez 

otwierania. 

15. W przypadku przesyłania oferty pocztą/kurierem Zamawiający zaleca, ze względu 

na możliwość uszkodzenia opakowania, zastosowanie dwóch kopert oznakowanych 

w opisany powyżej sposób. 

16. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego 

oznakowania koperty/opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji. 

17. Przygotowując ofertę, Wykonawca winien dokładnie zapoznać się z zawartością 

wszystkich dokumentów składających się na SIWZ, którą należy odczytywać  

wraz z ewentualnymi modyfikacjami i zmianami wnoszonymi przez Zamawiającego. 

18. W przypadku, gdyby oferta zawierała informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien 

w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca zobowiązany jest nie później niż 

w terminie składania ofert, zastrzec, że informacje wskazane w ofercie zastrzeżone 

jako tajemnica przedsiębiorstwa nie mogą być one udostępniane oraz wykazać, iż 

stanowią one tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji. 
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19. Dla uniknięcia wątpliwości, jako tajemnicę przedsiębiorstwa należy rozumieć: 

nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, 

organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość 

gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu 

zachowania ich poufności. 
20. Informacje te winny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze 

sobą połączone i ponumerowane z zachowaniem ciągłości numeracji stron oferty. Nie 

mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas 

otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu 

gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie. 

 

X. INFORMACJE O MIEJSCU ORAZ TERMINIE SKŁADANIA I OTWARCIA 

OFERT 

 

1. Miejscem składania ofert jest Punkt Obsługi Mieszkańca w godzinach 8
00

 - 15
00 

w budynku Urzędu Miejskiego w Kole, ul. Stary Rynek 1. 

2. Termin składania ofert upływa dnia 20 grudnia 2018 roku o godz. 13
00

. 

3. Za termin wniesienia oferty uważa się dzień jej fatycznego złożenia w siedzibie 

Zamawiającego.  

4. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę złożoną po terminie.  

5. Złożona oferta zostanie zarejestrowana w taki sposób, że osoba przyjmująca oznaczy 

kopertę kolejnym numerem oraz odnotuje datę i dokładny czas wpływu.  

6. Na żądanie Wykonawcy zostanie wydany dowód wpływu oferty, zawierający odcisk 

pieczęci organizatora postępowania, nazwisko i imię osoby przyjmującej, oznaczenie 

postępowania oraz datę i dokładny czas wpływu. 

7. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 grudnia 2018 roku o godz. 13
30

 w pokoju 

Nr 104, w budynku Urzędu Miejskiego w Kole przy ul. Stary Rynek 1. 

8. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda do publicznej wiadomości kwotę, 

jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia publicznego. 

9. W czasie publicznego otwarcia ofert przewodniczący Komisji Przetargowej dokona: 

 

1) sprawdzenia nienaruszalności zewnętrznych kopert lub opakowań z ofertami, 

2) zbadania czy oferty zostały złożone są w terminie, 

3) koperty z napisem „WYCOFANE” otwarte zostaną w pierwszej kolejności, jednak 

oferty właściwe nie będą otwierane, 

4) koperty z napisem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, 

który wprowadził zmiany,  

5) otwarcia pozostałych ofert z podaniem imienia i nazwiska, nazwy (firmy) i adresu 

(siedziby) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacji 

dotyczących zaproponowanej ceny brutto ofert, posiadanego doświadczenia, 

terminu wykonania zamówienia publicznego, 

6) sporządzenia protokołu z ewentualnych uwag osób obecnych na sesji otwarcia ofert. 

 

10. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej 

informacje dotyczące: 

 

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

3) cen zawartych w ofertach. 
 

XI. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY. 
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1. Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu, który będzie obejmował koszt łącznego 

przygotowania i dostarczenia obiadów i cenę jednostkowa posiłku odpowiednio dla 

Pakietu Nr 1 i 2. 

3. W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne 

do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z opisu przedmiotu zamówienia, jak 

również w nim nieujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia. 

4. Wykonawca winien uwzględnić w oferowanej cenie również koszty związane 

z obowiązkami, które będą na nim spoczywały: 

5. W związku z powyższym zalecane jest Wykonawcom bardzo szczegółowe zapoznanie 

się z warunków wykonania zamówienia. 
6. Cena ofertowa będzie traktowana jako ostateczna cena umowna brutto i nie będzie 

podlegać żadnym negocjacjom. 

7. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych 

polskich bez względu na uwarunkowania Wykonawcy. 

8. Jeżeli Wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług 

Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od 

towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 

Wykonawca składając ofertę informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie 

prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując 

nazwę (rodzaj) towaru, usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do 

jego powstania, oraz wskazuje ich wartość bez kwoty podatku, zgodnie z art. 91 ust. 

3a Ustawy Pzp.  

9. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia 

publicznego.  

 

XII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ 

PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH 

KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT 

 

1. Zamawiający wyznaczył następujące kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty i ich 

znaczenia, które będą brane pod uwagę przy ocenie ofert: 

 

Lp.. Nazwa kryterium Punkty Waga 

1.  Cena (C) Max. 100 100% 

 

Zamawiający wybierze jako najkorzystniejszą ofertę, która otrzyma najwyższą 

ocenę punktową za kryterium cena odpowiednio w zakresie każdego pakietu 

oddzielnie. 

 

2. Kryterium cena (C)– maksymalnie 100 punktów, waga kryterium 100% zostanie 

obliczona na podstawie wzoru: 

 

𝑪 =
𝒏𝒂𝒋𝒏𝒊ż𝒔𝒛𝒂 𝒄𝒆𝒏𝒂 𝒃𝒓𝒖𝒕𝒕𝒐 𝒔𝒑𝒐ś𝒓ó𝒅 𝒐𝒇𝒆𝒓𝒕 𝒏𝒊𝒆 𝒑𝒐𝒅𝒍𝒆𝒈𝒂𝒋ą𝒄𝒚𝒄𝒉 𝒐𝒅𝒓𝒛𝒖𝒄𝒆𝒏𝒊𝒖

𝒄𝒆𝒏𝒂 𝒃𝒓𝒖𝒕𝒕𝒐 𝒃𝒂𝒅𝒂𝒏𝒆𝒋 𝒐𝒇𝒆𝒓𝒕𝒚 𝒏𝒊𝒆 𝒑𝒐𝒅𝒍𝒆𝒈𝒂𝒋ą𝒄𝒆𝒋 𝒐𝒅𝒓𝒛𝒖𝒄𝒆𝒏𝒊𝒖
× 𝟏𝟎𝟎𝒑𝒌𝒕 

 

3. Zamawiający zastosuje zaokrąglania wyników do dwóch miejsc po przecinku. 

4. Jeżeli w postępowaniu zostaną złożone oferty o takiej samej cenie Zamawiający wezwie 

wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez 

zamawiającego ofert dodatkowych. 

5. Ceny zaoferowane w ofertach dodatkowych nie mogą być wyższe niż w pierwotnie 

złożonych ofertach. 
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XIII. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PRZY WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W CELU 

ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 

1. Zamawiający żąda, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, 

złożenia umowy regulującej współpracę wykonawców występujących wspólnie.  

2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę 

z punktu widzenia kryterium przyjętego w SIWZ. 

3. Zamawiający niezwłocznie po udzieleniu zamówienia zamieści na stronie 

internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej informację o udzieleniu 

zamówienia, podając nazwę albo imię i nazwisko podmiotu, z którym zawarł umowę 

w sprawie zamówienia publicznego. W razie nieudzielenia zamówienia zamawiający 

niezwłocznie zamieszcza na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, 

i na stronie internetowej, informację o nieudzieleniu zamówienia. 

 

XIV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO 

 

Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

 

XV. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ 

WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY  

 

1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie 

z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych 

zawartych w ofercie dla każdego pakietu oddzielnie. 

2. Istotne dla stron postanowienia, zgodnie z którymi realizowane będzie niniejsze 

zamówienie publiczne, zawiera druk „PROJEKT UMOWY” Zamawiający wymaga aby 

Wykonawca posiadał umowę ubezpieczeniową ważną w okresie realizacji zamówienia 

(poświadczoną kopię przedłoży w terminie zawarcia umowy), dotycząc ubezpieczenia od 

odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z wykonywaniem 

działalności gospodarczej na sumę nie mniejszą niż 300.000,00 zł (trzysta tysięcy 

złotych) - dotyczy realizacji Pakietu nr 1. 
 

XVI. ŚRODKI ODWOŁAWCZE  

 

Stosownie do zapisów art. 138o dla zamówień poniżej progu 750 000 euro środki 

ochrony prawnej w niniejszym postępowaniu nie przysługują.  

 

XVII. INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIEŃ CZĘŚCIOWYCH  

 

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych w zakresie pakietów Nr 

1 i 2.  

 

XVIII. INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ 

 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

 

XIX. INFORMACJA O POWTÓRZENIU PODOBNYCH USŁUG 

 

Zamawiający nie przewiduje możliwości powtórzenia podobnych usług 

w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy Pzp.  
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XX. INFORMACJA O OFERTACH WARIANTOWYCH 

 

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.  

 

XXI.  INFORMACJA O WALUTACH OBCYCH 

 

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie  

w złotych polskich bez względu na uwarunkowania Wykonawcy. 

 

XXII. INFORMACJA O ZWROCIE KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 

1. Zamawiający nie przewiduje zwrotu Wykonawcom kosztów udziału w postępowaniu. 

2.  Wykonawcom przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa 

w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty w przypadku złożenia 

oferty nie podlegającej odrzuceniu, złożonej w postępowaniu, które podlega 

unieważnieniu z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. 

 

XXIII. INFORMACJA O ZAMIARZE USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU 

ZAKUPÓW 

 

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 

 

XXIV. INFORMACJA NA TEMAT PRZEWIDYWANEGO ZASTOSOWANIA AUKCJI 

ELEKTRONICZNEJ PRZY WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. 

 

XXV. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA, O KTÓRYCH MOWA 

WART.29 UST.3A USTAWY 

 

1. Wykonawca realizujący zamówienie musi zatrudniać minimum 7 osób w przypadku 

składania oferty na zakres opisany w Pakiecie Nr 1 i 2 osoby w przypadku składania 

oferty na zakres opisany w Pakiecie Nr 2, na podstawie umowę o pracę.  

2. Zakresem obowiązków zatrudnionych osób będzie przygotowanie posiłków w zakresie 

realizacji zamówienia.  

3. Osoby zatrudnione powinny posiadać kwalifikacje gastronomiczne. 

 

XXVI. STANDARDY JAKOŚCIOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 91 UST. 2A 

USTAWY 

 

Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania posiłków o najwyższym standardzie, na 

bazie produktów najwyższej jakości i bezpieczeństwa zgodnie z normami HACCAP. 

 

XXVII. STOSOWANIE RODO W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH 

 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 

z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuję, że: 
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1) administratorem danych osobowych jest: Gmina Miejska Koło, ul. Stary Rynek 1, 62-

600 Koło; 

2) inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Miejskiej Koło jest Pani Ilona 

Stasiak-Malczyk, kontakt: adres e-mail iodo@kolo.pl, telefon 63 26 27 590*; 

3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. 

KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I HIGIENY W OBIEKCIE 

KRYTEJ PŁYWALNI W KOLE (Numer sprawy: …2018) prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonym; 

4) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 PZP;  

5) dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 PZP, przez okres 5 lat od 

dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia; 

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, 

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

7) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8) Wykonawca posiada: 

 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do przekazanych danych osobowych; 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania przekazanych danych 

osobowych **; 

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa 

w art. 18 ust. 2 RODO ***;  

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

gdy uzna, że przetwarzanie przekazanych danych osobowych dotyczących 

wykonawcy narusza przepisy RODO; 

 

9) wykonawcy nie przysługuje:  

 

 

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania przekazanych danych 

osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 

10) nie przysługuje Pani/Panu: 

 

 

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  
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* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego 

administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora 

ochrony danych osobowych. 

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy 

w zakresie niezgodnym z PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego 

załączników. 

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu 

do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu 

ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu 

publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 
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................................................................ 
(pieczęć adresowa Wykonawcy/lidera konsorcjum*) 

 

 

OFERTA 
 

Nazwa i adres Wykonawcy: ......................................................................................................... 
     ( w przypadku oferty konsorcjum zamieścić odpowiednio dane wszystkich konsorcjantów) 

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

REGON: ……………………………………………………………..……………………….… 

NIP: …………………………………………………………………..………………………… 

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

E-mail: ………………………………………………………………...…...…………………… 

 

W odpowiedzi na ogłoszenie o postępowaniu w trybie art. 138n pkt 1) opublikowane 

w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 14.12.2018 roku i na stronie internetowej 

Zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kole dla zamówienia pod 

nazwą: 

 

„PRZYGOTOWANIE I DOSTAWA POSIŁKÓW OBIADOWYCH DO SZKÓŁ NA 

TERENIE GMINY MIEJSKIEJ KOŁO – SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1, SZKOŁA 

PODSTAWOWA NR 2, SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3, SZKOŁA PODSTAWOWA 

NR 5 I DOMU SENIORA W KOLE”. 

PAKIET NR 

……… i/lub* ……… 

 

1. Oświadczamy, że oferujemy wykonanie usług w zakresie objętym przedmiotem 

zamówienia za zryczałtowaną cenę: 

Pakiet Nr 1 – obiady dla szkół 

 

 

Ilość posiłków 

Cena  

jednostkowa 

netto 

Podatek VAT Cena 

jednostkowa 

brutto 

Wartość brutto 

(kol. 1 x kol.5)  Stawka 

% 
Kwota zł 

1 2 3 4 5 6 

58443      

 

Pakiet nr 2- Obiady dla Domu Seniora 

 

 

Ilość posiłków 

Cena  

jednostkowa 

netto 

Podatek VAT Cena 

jednostkowa 

brutto 

Wartość brutto 

(kol. 1 x kol.5)  Stawka 

% 
Kwota zł 

1 2 3 4 5 6 

3720      
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Oświadczamy, że oferujemy wykonanie usług objętych przedmiotem zamówienia 

w wymaganym terminie tj.  

 

Pakiet nr 1: od dnia 02.01.2019 do 19.06.2019 r.* 

Pakiet Nr 2: od dnia 02.01.2019 do 28.06. 2019 r.* 

 

2. Oświadczamy, że wadium zostało wniesione w …………………………………………… 

3. Oświadczamy że posiadamy polisę OC w zakresie prowadzonej działalności związanej 

z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego tj. 

300.000,00 zł i jej poświadczoną kopię przedłożymy przy zawarciu umowy w zakresie 

Pakietu nr 1*. 
4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany 

w SIWZ, tj. do dnia ............................…… roku.  

5. Oświadczamy, że nie przewidujemy/przewidujemy* możliwość wykorzystanie 

do wykonania usług objętych przedmiotem zamówienia zasobów innych podmiotów na 

podstawie ich pisemnego zobowiązania. 

6. Oświadczamy, że usługi objęte zamówieniem publicznym zamierzamy wykonać sami bez 

udziału podwykonawców/z udziałem podwykonawców*. 

7. Oświadczamy, że druk „PROJEKT UMOWY”, który stanowi integralną część SIWZ 

został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty 

do zawarcia umowy na warunkach w niej określonych, w miejscu i terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego. 

8. Oświadczamy, że oferta i załączniki zawierają/ nie zawierają* następujące informacje, 

które stanowią tajemnicę naszej firmy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 

kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. 2018 

roku, poz. 419 z późn. zm.):  
 

1) ........................................................................................................................................... 

2) ........................................................................................................................................... 

3) ........................................................................................................................................... 

 

9. Oświadczam, że wybór mojej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług  - TAK /NIE 
1
. Jeśli tak, obowiązek ten będzie dotyczył ………… ( nazwa/rodzaj towaru usługi), a ich 

wartość netto będzie wynosiła………
2
 

10. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO
3
 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu.** 

11. Oświadczamy, że w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejsza, należne nam 

wynagrodzenie należy przelać na rachunek bankowy nr ………...…………….…………... 

                                                      
1
 Niepotrzebne skreślić 

2
 Oświadczenie dotyczy nowelizacji z dnia 1. Lipca 2015r. dotyczącej art. 91 ust. 3a PZP, który ma zastosowanie 

przy: wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów, wystąpieniu mechanizmu odwróconego obciążenia oraz 

imporcie usług lub imporcie towarów, z którymi wiąże się analogiczny obowiązek doliczenia przez 

Zamawiającego przy porównaniu cen ofertowych podatku VAT.  
3
 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 

119 z 04.05.2016, str. 1).  

** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących 

lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 

RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 
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12. Oświadczamy, że wszystkie strony naszej oferty łącznie z załącznikami są ponumerowane 

i cała oferta składa się z .................. stron. 

13. Integralną część niniejszej oferty stanowią następujące oświadczenia i dokumenty:  

 

1) …………………………………………..………………………………………………. 

2) …………………………………….…………………………………………………….. 

3) ………………………………….……………………………………………………….. 

4) ………………………………………………………..…………………………………. 

5) ……………………………………………………..………………………………….… 

14. Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować do: 

Imię i nazwisko……………………………………………………… 

Adres:……………………………………..…………………………. 

Telefon……….……………….. fax………………………………… 
 

............................................    ............................................................................ 
  Miejscowość i data     Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 

 
 

* niepotrzebne skreślić
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Załącznik Nr 1 

 

OŚWIADCZENIE  

O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU 

W POSTĘPOWANIU NA PODSTAWIE ART. 25 UST. 1 

USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH** 
 

 

Zamawiający: 

 

GMINA MIEJSKA KOŁO  

ul. Stary Rynek 1 

62-600 Koło 

(pełna nazwa/firma, adres) 

 

 

Wykonawca: 

………………………………………………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

………………………………………………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji) 

 

 

Oświadczenie wykonawcy 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), 

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

(dotyczy Pakietu Nr 1 i 2 ) 

 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

pn. PRZYGOTOWANIE I DOSTAWA POSIŁKÓW OBIADOWYCH DO SZKÓŁ NA TERENIE 

GMINY MIEJSKIEJ KOŁO – SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1, SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2, 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3, SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 I DOMU SENIORA W KOLE 
(nazwa postępowania), prowadzonego przez GMINĘ MIEJSKĄ KOŁO (oznaczenie zamawiającego), 

oświadczam, co następuje: 

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia rozdz. IV. (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, 

w której określono warunki udziału w postępowaniu). 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 

         (podpis) 

 

 

 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW: 

 

 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 

zamawiającego w………………………………………………………...……….. (wskazać dokument i właściwą 

jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zasobach 

następującego/ych podmiotu/ów: ………………………………………………………………………. 
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..……………………………………………………………………………………………………………….……

……………………………….., w następującym zakresie: ………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 

         (podpis) 

 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 

         (podpis) 
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Załącznik Nr 2 

 

 

OŚWIADCZENIE  

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA  

Z POSTĘPOWANIA NA PODSTAWIE ART. 25a 

USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  
 

Zamawiający: 

GMINA MIEJSKA KOŁO, ul. Stary Rynek 1, 62-600 Koło 

(pełna nazwa/firma, adres) 

 

 

Wykonawca: 

……………………………………………………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

……………………………………………………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 

 

Oświadczenie wykonawcy 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

( dotyczy Pakietu Nr 1 i 2) 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

pn. PRZYGOTOWANIE I DOSTAWA POSIŁKÓW OBIADOWYCH DO SZKÓŁ NA TERENIE 

GMINY MIEJSKIEJ KOŁO – SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1, SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2, 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3, SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 I DOMU SENIORA W KOLE 

(nazwa postępowania), prowadzonego przez GMINĘ MIEJSKĄ KOŁO (oznaczenie zamawiającego), 

oświadczam, co następuje: 

 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust 1 pkt 12-22 ustawy Pzp. 

2. [UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy z 

postępowania na podstawie ww. przepisu] 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp  . 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 

         (podpis) 

 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. 

…………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 

1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, 

na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: …………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

       ………………………………………… 

         (podpis) 
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 

WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: 

…………………………………………………………………….……………………… (podać pełną 

nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

       ………………………………………… 

        (podpis) 

 

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 

2 ustawy Pzp] 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA 

KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: ……………………… 

……………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od 

podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania  

o udzielenie zamówienia. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

       ………………………………………… 

         (podpis) 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE POSIADANIA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO AKTUALNYCH 

OŚWIADCZEŃ, DOKUMENTÓW I INFORMACJI NT. WYKONAWCY 

 

 
Oświadczam/y, że oświadczenia, dokumenty i informacje potwierdzające brak podstaw wykluczenia 

wykonawcy z udziału w przedmiotowym postępowaniu, dostępne są: 

1) u Zamawiającego w postępowaniu nr ………………….. i nadal są aktualne, 

2) w bezpłatnej i ogólnodostępnej bazie danych, w szczególności w następującym rejestrze publicznym: 

…………………………………………. (wskazać „nazwę” rejestru i właściwy numer w rejestrze)* 

i nadal są aktualne. 

 

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

  Miejscowość i data     Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 

 
 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

 

............................................   ............................................................................. 
  Miejscowość i data     Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 
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LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ 

GRUPY KAPITAŁOWEJ/ INFORMACJA, ŻE 

WYKONAWCA NIE NALEŻY DO GRUPY 

KAPITAŁOWEJ 

 

Nazwa Wykonawcy: .................................................................................................................... 

 

Adres Wykonawcy: ...................................................................................................................... 

 
W odpowiedzi na ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie art.138n pkt 1) na:  

 

„PRZYGOTOWANIE I DOSTAWA POSIŁKÓW OBIADOWYCH DO SZKÓŁ NA 

TERENIE GMINY MIEJSKIEJ KOŁO – SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1, SZKOŁA 

PODSTAWOWA NR 2, SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3, SZKOŁA PODSTAWOWA 

NR 5 I DOMU SENIORA W KOLE. 
 

 

I. składamy listę podmiotów, razem z którymi należymy do tej samej grupy 

kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji 

i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.). 
 

 

Lp. Nazwa podmiotu Adres podmiotu 

1.   

2.   

3.   

…..   

 
 

 

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

  Miejscowość i data     Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 

 

 
II. Oświadczamy, że nie należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 

16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. 

zm.). 

 

 
 

..........................................    ........................................................................ 
  Miejscowość i data     Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 



 

 
9 

 

Załącznik Nr 3 

 

WYKAZ  

 
WYKONANYCH LUB WYKONYWANYCH USŁUG PRZYGOTOWANIA 

I DOSTARCZANIA POSIŁKÓW 

 

LP. Przedmiot zamówienia 

Termin realizacji 

zamówienia  
(Data rozpoczęcia 

i zakończenia realizacji 

zamówienia 
dzień/miesiąc/rok) 

Wartość 

zamówienia brutto 

Nazwa 

Zamawiającego 
(Podmiot na rzecz 

którego usługa była lub 

jest wykonywana) 

PAKIET NR 1 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

 

Należy załączyć referencje bądź inne dokumenty potwierdzające należyte wykonania 

usług  

 

 
 

….........................................    …......................................................................... 
  Miejscowość i data     Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 
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Załącznik Nr 4 

 

POTENCJAŁ KADROWY  

(ZDOLNOŚĆ ZAWODOWA) 

 

 

Nazwa Wykonawcy:…................................................................................................................. 

 

Adres Wykonawcy: ….................................................................................................................. 

 

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONANIU ZAMÓWIENIA 

DYSPONUJĄCYCH UPRAWNIENIAMI NIEZBĘDNYMI DO WYKONANIA USŁUG 

OBJĘTYCH PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

(minimum 7 i 2 osoby odpowiednio dla pakietu) 
 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje w zakresie zatrudnienia podane w powyższych 

oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną 

świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu 

informacji. 

 
 

 

............................................                  .......................................................................... 
                 Miejscowość i data                                Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 

 
 

LP. 
Imię i nazwisko  

 

Wykształcenie 

/kwalifikacje 

zawodowe/ 

uprawnienia 

Doświadczenie 

zawodowe 

Zakres 

wykonywanych 

czynności  

 

Informacja o sposobie 

zatrudnienia  

 

(wymagane zatrudnienie na 
umowę o prace)*  

PAKIET NR 1 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

PAKIET NR 2 

1.      

2.      
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PROJEKT UMOWY 

Pakiet Nr 1 

UMOWA NR OS. 272…...2018 
 

 

zawarta w dniu ………….  roku w Kole pomiędzy: 

 

Gminą Miejską Koło ul. Stary Rynek 1, 62-600 Koło  

REGON: 311620880, NIP: 666-20-46-949  

reprezentowaną przez: 

Krzysztofa Witkowskiego -  Burmistrza Miasta Koła 

zwanym dalej „Zamawiającym” 

 

a 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

zwanym dalej „Wykonawcą” 

 

zwane dalej łącznie Stronami, a każda z osobna Stroną. 
 

Na podstawie dokonanego przez Zamawiającego procedury przetargowej z dnia 

……………..r.  oraz wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym na podstawie 

art. 138o, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 

roku, poz. 1986 ze zm.). Strony zawierają umowę o następującej treści: 

 

§ 1  

 

1. Zamawiający zleca Wykonawcy, a Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług 

zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i ofertą w następującym 

zakresie: 

1) przygotowania i dostawy posiłków obiadowych w szacowanej liczbie 58 443 w okresie 

trwania umowy dla uczniów szkół podstawowych na terenie Gminy Miejskiej Koło - 

Szkoła Podstawowa Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 2, Szkoła Podstawowa Nr 3, Szkoła 

Podstawowa Nr 5, 

2) dowozu obiadów własnym transportem wyposażonym w izotermy, w specjalistycznych 

termosach termoizolacyjnych gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury 

oraz jakości przewożonych potraw. Minimalna temperatura zupy winna wynosić 75
o
C, 

drugiego dania 65
o
C,  

3) terminowego dostarczania posiłków w okresie od 02 stycznia 2019 r. do 19 czerwca 

2019 r., we wszystkie dni robocze (od poniedziałku do piątku) z wyłączeniem wakacji, 

przerw świątecznych, ferii szkolnych, dni ustawowo wolnych lub dodatkowo wolnych 

od zajęć dydaktyczno- wychowawczych oraz zajęć dydaktycznych, szacowana ilość 

dni roboczych w okresie trwania niniejszej rozmowy – 104 dni. Dowóz posiłków 

następował będzie po wcześniejszym uzgodnieniu z dyrektorami szkół,   

4) przedstawiania do wiadomości Zamawiającego tygodniowego jadłospisu z podaniem 

składników wagowych (gramatury) potraw i wyszczególnieniem alergenów 

uwzględniając poniższe warunki: 

a) jadłospis powinien być urozmaicony; rodzaj zupy nie może powtarzać się 

w tygodniu, a drugiego dania w dekadzie; 
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b) w tygodniu powinien być dostarczany 4 razy obiad z drugim daniem mięsnym 

(wołowina, drób, mięso wieprzowe), a w pozostały jeden dzień: danie jarskie, 

półmięsne (z wykluczeniem risotta z mięsem i bigosu) lub rybne; 

c) przynajmniej raz na dwa tygodnie drugie danie z rybą morską (dorsz, mintaj, 

morszczuk, sola, łosoś); Zamawiający dopuszcza tylko i wyłącznie filet; 

5) obiad musi spełniać następujące warunki ilościowe:  

 

a) zupa: gramatura 350 ml i kaloryczność 200 kcal, 

b) drugie danie: gramatura nie mniej niż 400 gram i kaloryczność nie mniej niż 700 

kcal;  

 

W przypadku dania mięsnego lub rybnego:  

- ziemniaki, kasza, ryż, makaron - nie mniej niż 170 g;  

- mięso/ryba - nie mniej niż 110 g,  

- surówka - nie mniej niż 120 g;  

 

c) danie jarskie i półmięsne - gramatura nie mniej niż 400 gram;  

d) kompot - gramatura nie mniej niż 200 ml. 

 

2. Posiłki muszą spełniać następujące warunki jakościowe:  

1) potrawy powinny być lekkostrawne, przygotowywane z surowców wysokiej jakości, 

świeżych, naturalnych, mało przetworzonych, z ograniczoną ilością substancji 

dodatkowych – konserwujących, zagęszczających, barwiących lub sztucznie 

aromatyzowanych;  

2) w jadłospisie powinny przeważać potrawy gotowane, pieczone i duszone, rzadziej 

smażone; mięso powinno być miękkie;  

3) do przygotowania posiłku zalecane jest: stosowanie tłuszczów roślinnych (ograniczone 

stosowanie tłuszczów zwierzęcych), stosowanie dużej ilości warzyw i owoców, w tym 

także nasion roślin strączkowych, różnego rodzaju kasz, umiarkowane stosowanie jaj, 

cukru i soli;  

4) zupy powinny być sporządzone na wywarze warzywno-mięsnym z odpowiednią ilością 

śmietany (te które wymagają śmietany); 

5) zalecane jest różnicowanie smaku sosów;  

6) ważna jest estetyka potraw i posiłków; 

7) zamawiający zastrzega sobie, że posiłki muszą spełniać normy żywieniowe dla 

odpowiedniej grupy wiekowej (gramatura i kaloryczność odpowiednia dla dzieci 

i młodzieży w wieku od 6 do 16 lat) zgodnie z przepisami dotyczącymi produkcji 

żywności. Obiady musza być przygotowywane z surowców, tzn. z nieprzetworzonego 

wcześniej mięsa, surowych warzyw i owoców, (sezonowo w okresie zimowym 

dopuszcza się stosowania mrożonek warzywno- owocowych); 

8) nie dopuszcza się produktów typu instant, gotowych sosów i ziemniaków w proszku 

(typu puree). 

3. Wykonawca będzie przygotowywał i dostarczał posiłki zachowując wymogi sanitarno-

epidemiologiczne w zakresie personelu i warunków produkcji oraz weźmie 

odpowiedzialność za ich przestrzeganie.  

4. Zamawiający zastrzega możliwość zwiększenia lub zmniejszenia ilości dostarczanych 

obiadów w zależności od frekwencji i zamówień uczniów. Ewentualne zmiany ilości 

zamawianych obiadów Zamawiający zgłaszać będzie Wykonawcy najpóźniej do godziny 

9
00

 danego dnia.   
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5. W wyjątkowych sytuacjach związanych ze zmianą organizacyjną dnia pracy szkoły, 

dostawa obiadu odbędzie się o innej godzinie – po wcześniejszym uzgodnieniu 

z dyrektorem. 

6. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia finansowe w przypadku, gdy łączna 

dostawa obiadów będzie mniejsza niż planowana przez Zamawiającego liczba 58 443 

posiłków.  

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo bieżącej kontroli w zakresie przestrzegania przez 

Wykonawcę przepisów dotyczących technologii produkcji i jakości wykonywanych usług 

w tym prawo do dostępu do kopii protokołów pokontrolnych oraz wszystkich atestów 

na surowce i sprzęt wykorzystywany w procesie produkcji posiłków.  

8. Strony zgodnie postanawiają, że ogólną kontrolę nad prawidłowością wykonywania 

umowy sprawować będą Dyrektorzy placówek wskazanych w §1 ust. 1 pkt. 1)  umowy.  

 

 

§ 2 

 

1. Wszystkie posiłki powinny być przygotowane zgodnie z obowiązującymi normami 

i przepisami prawa, tj. Wykonawca będzie przygotowywał posiłki zgodnie z zasadami 

określonymi w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1541 ze zm.) oraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania norm na składniki 

pokarmowe i produkty spożywcze określone przez Instytut Żywienia i Żywności. Posiłki 

mają być przygotowane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia dzieci i młodzieży.   

3. Personel Wykonawcy winien posiadać bieżące przeszkolenie z zakresu BHP oraz 

HACCP, a także aktualne książeczki zdrowia. 

4. Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć stołówkę szkolną w specjalne bemary 

nastawne na prąd w celu uzyskania stałej temperatury posiłków i zapewnienia, że 

posiłki podczas wydawania będą miały temperaturę określoną w §1 ust.1 pkt 2) .  

5. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania posiłków o najwyższym standardzie 

i bezpieczeństwie żywności i żywienia, na bazie produktów najwyższej jakości zgodnie 

z normami HACCP, a także w zakresie organizacji żywienia zbiorowego zgodnie 

z Ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r.  

6. Obowiązkiem Wykonawcy jest przechowywanie próbek pokarmowych ze wszystkich 

przygotowanych i dostarczonych posiłków, każdego dnia przez okres 72 godzin 

z oznaczeniem daty, godziny, zawartości próbki pokarmowej z podpisem osoby 

odpowiedzialnej za pobieranie tych próbek. 

7. Przygotowywane posiłki muszą być dowożone przystosowanymi do transportu żywności  

w sposób zapewniający wymagany standard sanitarno-epidemiologiczny zgodny z ustawą 

o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006r. i załącznikiem II do 

rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29.04.2004r. 

w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE.L Nr 139, str. 1) Wykonawca 

przedłoży Zamawiającemu stosowne dokumenty dopuszczenia do stosowania dla środków 

transportu żywności (pojazdów). 

8. Wykonawca zobowiązuje się do transportu posiłków w termosach termoizolacyjnych 

zapewniających właściwą ochronę i temperaturę oraz jakość przewożonych potraw 

(termosy powinny być dublowane- przy dostawie obiadu wymienione pełne na puste, a 

ponadto każde danie gorące posiłku powinno być przywiezione w dwóch lub więcej 

termosach, aby po otwarciu jednego i wydaniu w stołówce, w kolejnych termosach danie 

zachowało wysoką temperaturę) środkami transportu przystosowanymi do przewozu 

żywności z izotermami. 
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9. Wykonawca przedłoży zamawiającemu stosowne dokumenty dopuszczenia do stosowania 

dla środków transportu żywności (pojazdów i termosów). 

10. Dostarczenie posiłków z miejsca produkcji do pomieszczeń dystrybucji w szkole   

realizowane będzie przez Wykonawcę na jego koszt.  

11. Koszty związane z wydawaniem obiadów, myciem naczyń, sprzątaniem stołówki ponosić   

będzie Zamawiający.  

12. Wykonawca zobowiązuje się do zagospodarowania we własnym zakresie odpadów 

pokonsumpcyjnych. W tym celu dostarczy Zamawiającemu (odpowiednio do miejsc 

dostarczania posiłków) stosowne pojemniki do składowania odpadów i będzie je odbierał 

codziennie. 

 
§ 3 

 

Niniejsza umowa zawarta jest na czas określony, tj. od dnia ………………….. do dnia 

…………………… 

 

§ 4 

 

1. Zgodnie z ofertą Wykonawcy cena za posiłek dwudaniowy wynosi ………..……….. zł 

brutto(słownie……………………………………………………………………………..).  

2. Koszt surowców zużytych do przygotowania jednego obiadu (tzw. ,,wsad do kotła") 

wynosi 4,00 zł. 

3. Całkowita wysokość wynagrodzenia Wykonawcy nie może przekroczyć kwoty 

obejmującej dostawę planowanych 58 443 obiadów w okresie obowiązywania umowy tj. 

kwoty netto ………….. zł, VAT 8% - tj. ……………. zł, brutto ……………. zł (słownie: 

………………………………….........................) 

4. Wykonawca zobowiązany jest do rozliczenia się za prawidłowo wykonaną miesięczną 

usługę na podstawie faktury, której miesięczna wartość stanowić będzie iloczyn 

oferowanej ceny jednostkowej pomnożonej przez faktyczną ilość zamówionych posiłków 

potwierdzonych przez uprawnionego pracownika szkoły.  

5. Faktura za wykonane usługi winna być złożona Zamawiającemu najpóźniej do czwartego 

dnia następnego miesiąca. 

6. Zamawiający wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez jego podpisu.  

7. Zapłata nastąpi przelewem w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury na rachunek 

bankowy Wykonawcy: …………………………………………………………… 

8. Wykonawca gwarantuje stałość ceny za realizowany przedmiot zamówienia wynikający 

ze złożonej oferty przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy. 

9. Za termin zapłaty strony ustalają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

10. Wykonawca nie może dokończyć cesji wierzytelności wynikających z umowy bez 

uzyskania pisemnej (pod rygorem nieważności) zgody Zamawiającego. 

11. Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego informowania Zamawiającego 

o zagrożeniach dla ciągłości dostaw objętych zamówieniem. 

12. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek przeszkód technicznych, działań władz 

uniemożliwiających ciągłość dostaw Zamawiający może zlecić wykonanie umowy osobie 

trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

13. Osobą odpowiedzialną za realizację niniejszej umowy ze strony Zamawiającego jest: 

14. Pani Katarzyna Michalak  tel.: 63/ 26 27 538 

15. Osobą odpowiedzialną za realizację niniejszej umowy ze strony Wykonawcy jest: 

……………………………………………………… tel.: …………………………… 
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§ 5 

 

1. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu 

i osobą trzecim korzystających z posiłków dostarczanych przez Wykonawcę. 

2. Wykonawca oświadcza, że dysponuje aktualna polisa potwierdzającą posiadanie 

ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia na sumę 600.000,00 zł (sześćset tysięcy złotych 

00/100). 

3. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych w następujących przypadkach 

i wysokościach: 

1) stwierdzenie wadliwości dostarczonych posiłków na skutek naruszenia norm 

żywnościowych, przepisów sanitarno-epidemiologicznych - w wys. 1.000 zł brutto za 

każdy stwierdzony przypadek,  

2) opóźnienia w dostarczaniu posiłków w stosunku do ustalonego rozkładu czasu 

dostarczania posiłków – w kwocie 1.000 zł brutto za każdą godzinę opóźnienia,  

3) stwierdzenie niezgodności stanu zatrudnienia z wymogiem wynikającym ze 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia – w wysokości 2.000 zł brutto za każdą 

osobę i uzupełnienie etatu w ciągu 7 dni, Zamawiający dopuszcza odstąpienie od 

naliczania powyższej kary, jeżeli brak zatrudnienia wynika z czynników takich, jak: 

śmierć pracownika, rozwiązanie stosunku pracy przez pracownika lub inne 

nieprzewidziane okoliczności, nie leżące po stronie Wykonawcy. W wymienionych 

przypadkach Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia nowego pracownika lub 

pracowników, zgodnie z warunkami określonymi w przedmiocie zamówienia 

w przeciągu 30 dni  od zaistnienia ww. okoliczności  

4) nieodebranie odpadów pokonsumpcyjnych w kwocie 300 zł brutto za każdy 

stwierdzony przypadek. 

5) odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy – w kwocie 20.000 zł brutto. 

 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 

ponoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

5. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kwoty należnej tytułem kar umownych 

z należności przysługujących Wykonawcy za prawidłowo wykonaną miesięczną usługę. 

 

§ 6 

 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy: 

 

1) nastąpi wykreślenie firmy Wykonawcy z rejestru sądowego lub Centralnej Ewidencji 

i Informacji o Działalności Gospodarczej, 

2) zostanie zajęta chociażby część majątku Wykonawcy w postępowaniu egzekucyjnym, 

3) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn 

oraz nie kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,  

4) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy 

lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa 

państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, 

5) jeżeli Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur za wykonaną usługę 

za dwa ostatnie okresy rozliczeniowe. 

 

2. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 

Zamawiający zobowiązany jest do odbioru przedmiotu zamówienia do dnia odstąpienia 
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od umowy oraz zapłaty wynagrodzenia obliczonego proporcjonalnie za dostarczony 

przedmiot zamówienia. 

 

§ 7 

 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy oraz załączników, stanowiących 

integralna część umowy, dla swojej ważności wymagają formy pisemnej. 

2. Integralną część niniejszej umowy stanowią specyfikacja istotnych warunków zamówienia, 

oferta Wykonawcy oraz aktualna polisa ubezpieczeniowa i aktualne dokumenty dotyczące 

dopuszczenia do używania środków transportu, w formie decyzji Państwowego 

Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego. 

3. Jeżeli postanowienia niniejszej umowy są lub staną się nieważne, lub umowa zawierać 

będzie lukę, nie narusza to ważności pozostałych postanowień umowy. Zamiast 

nieważnych postanowień lub jako wypełnienie luki obowiązywać będzie odpowiednia 

regulacja, która jeżeli tylko będzie to prawnie dopuszczalne, w sposób możliwie bliski 

odpowiadać będzie temu, co strony ustaliły, lub temu, co by ustaliły, gdyby zawarły takie 

postanowienie. 

4. W sprawach nie uregulowanych do niniejszej umowy stosuje się przepisy Prawa zamówień 

publicznych i Kodeksu cywilnego. 

5. Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy strony 

rozstrzygać będą polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory 

rozstrzygane będą przez właściwy sąd dla siedziby Zamawiającego.  

 

§ 8 

 

Umowa sporządzona została w 3 (trzech) jednobrzmiących egzemplarzach: dwa dla 

Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.  

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:       WYKONAWCA:  
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PROJEKT UMOWY 

Pakiet Nr 1 

 

UMOWA NR SP.272.   .2018 
 

zawarta w dniu ………………………… w Kole pomiędzy:  

 

Gminą Miejską Koło, ul. Stary Rynek 1, 62-600 Koło, REGON: 311620880,  

NIP: 666-20-46-949 reprezentowaną przez: 

Pana Krzysztofa Witkowskiego - Burmistrza Miasta Koła  
zwanym dalej „Zamawiającym”  

 

a  

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
zwanym dalej „Wykonawcą” 

 

zwane dalej łącznie Stronami, a każda z osobna Stroną. 

 

Na podstawie dokonanej przez Zamawiającego procedury przetargowej z dnia 

……………………r. oraz wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym 

na podstawie art.138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 

z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) Strony zawierają umowę o następującej treści:  

 

§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług polegających na 

przygotowaniu i dostawie gorących posiłków obiadowych jednodaniowych (gorąca zupa 

z wkładką mięsną i pieczywem) do siedziby Dziennego Domu Senior+ w Kole przy 

ul. Powstańców Wielkopolskich 8, zgodnie z treścią opisu przedmiotu zamówienia i ofertą 

Wykonawcy. 

2. Posiłki muszą spełniać następujące warunki jakościowe: 

 

1) W skład zestawów obiadowych będzie wchodzić: zupa z wkładką mięsną, 

i pieczywem (inna każdego dnia); 

2) Wykonawca zobowiązany jest do zachowania jakości obiadów zgodnie 

z uwzględnieniem składników wagowych, oraz zaleceń dietetycznych, np. dieta 

cukrzycowa, dieta wysokobiałkowa, itp., po wcześniejszym uzgodnieniu 

z Zamawiającym. Rodzaje i ilość diet zlecanych przez Zamawiającego wynikać będzie 

z liczby przebywających osób oraz ze wskazań medyczno – dietetycznych; 

3) Dostarczone posiłki powinny być ciepłe (około 70
o
C), świeże i lekkostrawne, 

przygotowane w dniu ich dostarczenia z surowców wysokiej jakości zgodnie 

z normami HACCP, naturalnych, mało przetworzonych, z ograniczoną ilością 

substancji dodatkowych – konserwujących, zagęszczających, barwiących lub 

sztucznie aromatyzowanych; 

4) zupy powinny być sporządzone na wywarze warzywno-mięsnym z odpowiednią 

ilością śmietany (te które wymagają śmietany); 

5) Objętość/waga posiłków powinna spełniać następujące standardy:  
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a) Zupa minimum -  500 ml/os. i kaloryczność nie mniej niż 400 kal. 

b) Gramatura jednej porcji pieczywa – 100 gram,  

c) Gramatura jednej porcji wkładki mięsnej – 100 gram; 

 

3. Wszystkie posiłki muszą być zapakowane w jednorazowe termoizolacyjne opakowania. 

Wykonawca wraz z posiłkiem dostarczy jednorazowe sztućce.  

4. Wykonawca ma obowiązek dostarczenia jadłospisu z tygodniowym wyprzedzeniem.  

5. Wskazana w §3 ust. 2 ilość obiadów jest szacunkowa i w czasie obowiązywania umowy 

może ulec zmianie. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości 

dostarczanych obiadów według zamówień uczestników Dziennego Domu „Senior+” 

w Kole. Ewentualne zmiany ilości zamawianych obiadów Zamawiający zgłaszać będzie 

Wykonawcy najpóźniej do godziny 9
30

 danego dnia. 

6. Wykonawca będzie dostarczał obiady własnym transportem do Dziennego Domu 

,,Senior+” w Kole przy ul. Powstańców Wielkopolskich 8 w dni robocze (od poniedziałku 

do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 12
30

 do 13 
00

.   

7. W przypadku zmiany organizacji pracy Dziennego Domu ,,Senior+” posiłki będą 

dostarczane w ustalonych godzinach po wcześniejszym uzgodnieniu z Naczelnikiem 

Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Kole. 

8. Zamawiający przyjmuje na siebie wszelkie sprawy organizacyjne związane 

z bezpośrednim wydawaniem posiłków dla uczestników Dziennego Domu „Senior+” 

w Kole. 

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo bieżącej kontroli w zakresie przestrzegania przez 

Wykonawcę przepisów dotyczących technologii produkcji i jakości wykonywanych usług, 

w tym prawo do dostępu do kopii protokołów pokontrolnych oraz wszystkich atestów 

na surowce i sprzęt wykorzystywany w procesie produkcji posiłków. 

10. Z obiadów w Dziennym Domu Senior+ korzystają głównie osoby starsze, dlatego 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w zaproponowanym przez 

Wykonawcę jadłospisie w przypadku gdy nie będzie on dostosowany do wymagań 

i upodobań uczestników.  

11. Wykonawca i Zamawiający zobowiązani są do prowadzenia ewidencji dostarczanych 

posiłków i każdorazowego imiennego potwierdzenia odbioru posiłków przez osoby 

upoważnione przez zamawiającego do odbioru ilości i jakości posiłków. 

12. Wykonawca nie może powierzyć wykonania umowy w całości ani w części 

podwykonawcom. 

 

§ 2 

 

1. Wszystkie posiłki powinny być przygotowane zgodnie z obowiązującymi normami 

i przepisami prawa, tj. Wykonawca będzie przygotowywał posiłki zgodnie z zasadami 

określonymi w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1541 ze zm.) oraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania norm na składniki 

pokarmowe i produkty spożywcze określone przez Instytut Żywienia i Żywności. Posiłki 

mają być przygotowane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia.  

3. Personel Wykonawcy winien posiadać bieżące przeszkolenie z zakresu BHP oraz 

HACCP, a także aktualne książeczki zdrowia.  

4. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania posiłków o najwyższym standardzie 

i bezpieczeństwie żywności i żywienia, na bazie produktów najwyższej jakości zgodnie 

z normami HACCP, a także w zakresie organizacji żywienia zbiorowego zgodnie 

z Ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25.08.2006 r.  
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5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dostępu do kontroli obowiązków zawartych powyżej, 

tj. w pkt. 1, 2, 3 oraz 4. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do transportu posiłków w pojemnikach termoizolacyjnych 

zapewniających właściwą ochronę i temperaturę oraz jakość przewożonych potraw.  

7. Posiłki przygotowywane w kuchni Wykonawcy muszą być dowożone do placówki 

Dziennego Domu „Senior+” samochodami przystosowanymi do transportu żywności 

w sposób zapewniający wymagany standard sanitarno-epidemiologiczny zgodny z ustawą 

o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25.08.2006 r. i załącznikiem II 

do rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 

29.04.2004r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE.L Nr 139, str. 1) 

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu stosowne dokumenty dopuszczenia 

do stosowania dla środków transportu żywności (pojazdów). 

8. Dostarczenie posiłków z miejsca produkcji do pomieszczeń dystrybucji w Dziennego 

Domu „Senior+” w Kole realizowane będzie przez Wykonawcę na jego koszt.  

9. Wykonawca zobowiązuje się do zagospodarowania we własnym zakresie odpadów 

pokonsumpcyjnych. W tym celu dostarczy Zamawiającemu (odpowiednio do miejsc 

dostarczania posiłków) stosowne pojemniki do składowania odpadów i będzie je odbierał 

codziennie. 

 

§ 3 

 

Niniejsza umowa zawarta została na czas określony, tj. od dnia ………………….. do dnia 

…………………… 

 

§ 4 

 

1. Zgodnie z ofertą Wykonawcy cena za jeden obiad jednodaniowy (tj. zupa wraz z wkładką 

mięsną i pieczywem) wynosi ………..……….. zł brutto 

(słownie…………………………………………………………………………………..).  

2. Całkowita wysokość wynagrodzenia Wykonawcy nie może przekroczyć kwoty 

obejmującej dostawę planowanych 3720 obiadów w okresie obowiązywania umowy, tj. 

kwoty …………..……..zł (słownie: ……………………………………………..……)  

+ 8 % VAT, tj. ……………………zł (słownie: …………………………………………..), 

tj. ………………………zł brutto (słownie: ……………..…………...…………...………).   

3. Wykonawca zobowiązany jest do rozliczania się za prawidłowo wykonaną miesięczną 

usługę na podstawie faktur, której miesięczna wartość stanowić będzie iloczyn ceny 

jednostkowej wskazanej w ust. 1 powyżej i faktycznej ilości zamówionych 

i dostarczonych posiłków, potwierdzonych przez uprawnionego pracownika placówki 

Dzienny Dom „Senior+” w Kole.  

4. Faktura za wykonane usługi winna być złożona Zamawiającemu za ilość faktyczne 

zamówionych i dostarczonych posiłków w terminie 5 dni po zakończeniu miesiąca,  

w którym świadczona była usługa.  

5. Zamawiający wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez jego podpisu.  

6. Zapłata nastąpi przelewem w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury na rachunek 

bankowy Wykonawcy:  …………………………………………………………..………… 

7. Wykonawca gwarantuje stałość ceny za realizowany przedmiot zamówienia wynikający 

ze złożonej oferty przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy.  

8. Za termin zapłaty strony ustalają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

9. Wykonawca nie może dokończyć cesji wierzytelności wynikających z umowy bez 

uzyskania pisemnej (pod rygorem nieważności) zgody Zamawiającego. 
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§ 5 

 

1. Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego informowania Zamawiającego 

o zagrożeniach dla ciągłości dostaw objętych zamówieniem. 

2. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek przeszkód technicznych, działań władz 

sanitarnych uniemożliwiających ciągłość dostaw może zlecić wykonanie umowy osobie 

trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

1. Osobą odpowiedzialną za realizację niniejszej umowy ze strony Zamawiającego jest 

Pani Edyta Fabisiak, tel. 63 26 27 580.  

2. Osobą odpowiedzialną za realizację niniejszej umowy ze strony Wykonawcy jest 

………………………………………………………. 

 

§ 6 

 

1. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu 

i osobom trzecim korzystających z posiłków dostarczanych przez Wykonawcę.  

2. Wykonawca oświadcza, że dysponuje aktualną polisą potwierdzającą posiadanie 

ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia na sumę brutto …………………………… zł 

(słownie: …………………………………).  

3. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych w następujących przypadkach 

i wysokościach:   

1) za opóźnienia w dostawie obiadów na wyznaczoną godzinę - w wysokości 5 % 

wartości danej dostawy, która była opóźniona; za każdą rozpoczętą godzinę, przy 

czym nie więcej niż 50% wartości danej dostawy. 

2) nieodebranie odpadów pokonsumpcyjnych w wysokości 100 zł za każdy stwierdzony 

przypadek; 

3) stwierdzenie niezgodności stanu zatrudnienia z wymogiem wynikającym ze 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia – w wysokości 2.000 zł brutto za każdą 

osobę i uzupełnienie etatu w ciągu 7 dni, Zamawiający dopuszcza odstąpienie od 

naliczania powyższej kary, jeżeli brak zatrudnienia wynika z czynników takich, jak: 

śmierć pracownika, rozwiązanie stosunku pracy przez pracownika lub inne 

nieprzewidziane okoliczności, nie leżące po stronie Wykonawcy. W wymienionych 

przypadkach Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia nowego pracownika lub 

pracowników, zgodnie z warunkami określonymi w przedmiocie zamówienia 

w przeciągu 30 dni od zaistnienia ww. okoliczności 

4) odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy – w wysokości 20% wartości umowy 

brutto, o której mowa w §4 ust.1. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych w terminie 3 dni od doręczenia 

mu stosownej noty księgowej wystawionej przez Zamawiającego. 

5. Zamawiający jest uprawniony do potrącania kwoty należnej tytułem kar umownych 

z należności przysługujących Wykonawcy za prawidłowo wykonaną miesięczną usługę.  

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo dowodzenia odszkodowania uzupełniającego 

na zasadach ogólnych, jeżeli wartość szkody przekracza wysokość zastrzeżonych kar 

umownych. 

 

§ 7 

 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:  

 

a) nastąpi wykreślenie firmy Wykonawcy z rejestru sądowego lub Centralnej Ewidencji 

i Informacji o Działalności Gospodarczej;  
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b) zostanie zajęta choćby część majątku Wykonawcy w postępowaniu egzekucyjnym; 

c) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn 

oraz nie kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie;  

d) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy 

lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa 

państwa lub bezpieczeństwu publicznemu.  

2. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 

Zamawiający zobowiązany jest do odbioru przedmiotu zamówienia do dnia odstąpienia 

od umowy oraz zapłaty wynagrodzenia obliczonego proporcjonalnie za dostarczony 

przedmiot zamówienia.  

 

§ 8 

 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy oraz załączników, stanowiących 

integralną część umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej.  

2. Integralną część niniejszej umowy stanowią Opis Przedmiotu Zamówienia, oferta 

Wykonawcy oraz polisa ubezpieczeniowa i aktualne dokumenty dotyczące dopuszczenia 

do używania środków transportu, w formie decyzji Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego.  

3. Jeżeli postanowienia niniejszej umowy są lub staną się nieważne, lub umowa zawierać 

będzie lukę, nie narusza to ważności pozostałych postanowień umowy. Zamiast 

nieważnych postanowień lub jako wypełnienie luki obowiązywać będzie odpowiednia 

regulacja, która, jeżeli tylko będzie to prawnie dopuszczalne, w sposób możliwie bliski 

odpowiadać będzie temu, co strony ustaliły, lub temu co by ustaliły, gdyby zawarły takie 

postanowienie.  

4. W sprawach nieuregulowanych do niniejszej umowy stosuje się przepisy Prawa 

zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego.  

5. Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy strony 

rozstrzygać będą polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory 

rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

 

§ 9 

 

Umowa sporządzona została w 3 (trzech) jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla 

Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.  

 

 
 

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 


