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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  
 NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ  

O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH 
WYDANYCH NA PODSTAWIE  

ART. 138G UST. 1 ORAZ ART. 138O USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 r.  
PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  
(DZ. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.)  

 

 

dla zamówienia o nazwie:  

„Kompleksowa usługa żywienia pacjentów Ośrodka Leczenia Odwykowego w 
Woskowicach Małych polegająca na przygotowaniu, dostarczeniu i wydaniu posiłków oraz 

myciu naczyń i odbiorze odpadów pokonsumpcyjnych” 

nr postępowania 1/ZP/2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej www.olo.biuletyn.info.pl oraz 
tablicy ogłoszeń w Ośrodku Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych 

 

Woskowice Małe, 23.05.2019 r. 
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I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 
 
Zamawiającym jest : 
Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych 
Adres siedziby: 
ul. Pałacowa 15, Woskowice Małe, 46-100 Namysłów 
NIP: 752-12-95-792,    REGON: 000290890 
tel. 77 419 65 22, 77 419 65 55 fax 77 419 65 22 wew.29 
Godziny pracy: poniedziałek – piątek 8.00 – 14.30 
Adres poczty elektronicznej: olokierownik@gmail.com 
 
 
II.  TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
 
1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie 

art. 138g ust. 1 oraz art. 138o Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą  

2. Rodzaj zamówienia: Usługi społeczne. 
3. Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówienia o wartości 

szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej na podstawie art. 138g ust. 1 pkt 1 
ustawy. 

4. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. Do czynności 
podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w sprawach 
nieuregulowanych przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. 

5. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi się w języku polskim 
z zachowaniem formy pisemnej. 

 
 
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa żywienia pacjentów Ośrodka Leczenia 
Odwykowego w Woskowicach Małych polegająca na przygotowaniu, dostarczeniu i wydaniu 
posiłków oraz myciu naczyń i odbiorze odpadów pokonsumpcyjnych.  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego 
ogłoszenia. 
Przygotowywanie, dostarczanie i wydanie posiłków  realizowane jest przez pracowników 
Wykonawcy w naczyniach należących do wykonawcy z zachowaniem wszelkich warunków 
higieniczno – sanitarnych. 
 
Wspólny Słownik Zamówień – CPV:  
55520000-1  usługi dostarczania posiłków 
55321000-6  usługi przygotowania posiłków 
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55322000-3  usługi gotowania posiłków 
55320000-9  usługi podawania posiłków 
 
W sporządzaniu posiłków należy uwzględnić powszechnie stosowane diety w szpitalach                
z uwzględnieniem przede wszystkim: 

a) diety podstawowej, 
b) diety lekkostrawnej, 
c) diety cukrzycowej. 

 
Dieta podstawowa tzw. dieta normalna – obejmuje pokarmy spożywane przez ludzi o zdrowym 
przewodzie pokarmowym, sposób przyrządzania posiłków uwzględnia wszystkie metody 
zgodnie z nowoczesną technologią potraw, stosuje się gotowanie, smażenie, duszenie, pieczenie. 
Dieta lekkostrawna – stosowana jest u ludzi w chorobach przemiany materii, w chorobach serca 
i układu krążenia. Zasadą diety jest nieobciążanie przewodu pokarmowego, wyklucza ostre 
potrawy, używki, produkty wzdymające. Jako technologie sporządzania potraw stosuje się 
gotowanie w wodzie na parze, duszenie bez tłuszczu.   
Dieta cukrzycowa –Przy sporządzaniu posiłków należy unikać stosowania cukru, dżemu, miodu. 
Stosuje się chude mięso, ryby, jaja, mleko i sery. Normy uwzględniają drugie śniadanie i 
podwieczorek. 

 
Wymagania jakościowe:  

a) Przedmiot zamówienia należy wykonywać zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 25 
sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2018 r., poz. 1541 z 
późn. zm.) oraz wymaganiami właściwych przepisów szczególnych. 

b) Wykonawca przy sporządzaniu posiłków uwzględniać będzie sezonowość dostępnych na 
rynku świeżych produktów tj.: kalafior, brokuły, fasolka szparagowa, itp. 

c) Posiłki mają być przygotowane i dostarczone punktualnie przez pracowników 
Wykonawcy w odpowiednich pojemnikach przeznaczonych wyłącznie do tego celu z 
zachowaniem wszelkich obowiązujących warunków higieniczno-sanitarnych. 

d) Zamawiający wymaga by realizacja przedmiotu zamówienia odbywała się w systemie 
ciągłym obejmującym pracę w soboty, niedziele i dni świąteczne.  

e) Wykonawca musi przestrzegać realizacji zaleceń Sanepidu, Państwowej Inspekcji Pracy, 
służb p.poż., systemu HACCP, itp. 

f) Pracownicy wykonawcy realizujący zamówienie powinni je wykonywać w odpowiednim 
ubraniu roboczym zgodnym z przepisami BHP i obowiązującymi normami w tym zakresie 
oraz powinni posiadać aktualne książeczki zdrowia. Podczas wydawania posiłków winni 
używać rękawiczek jednorazowych. 

g) Posiłki produkowane w kuchni Wykonawcy muszą być dowożone do placówki 
Zamawiającego samochodami przystosowanymi do transportu żywności w sposób 
zapewniający wymagany standard sanitarno-epidemiologiczny zgodny z przepisami 
określonymi w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia 
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1541 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej 
podstawie z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w okresie trwania umowy. 
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h) Transport posiłków musi się odbywać w hermetycznych pojemnikach niezależnie od 
rodzaju posiłku, gwarantujących utrzymanie właściwej temperatury, zgodnie z 
wymaganiami sanitarno-epidemiologicznymi. Posiłki powinny być umieszczone w 
pojemnikach termoizolacyjnych wyposażone w wymienne pojemniki jednostkowe do 
potraw z uszczelkami. Pojemniki winny być wykonane z materiałów umożliwiających 
prowadzenie dezynfekcji termicznej. 

i) Wykonawca musi posiadać aktualne dokumenty dopuszczające samochód do transportu 
posiłków i na każde żądanie Zamawiającego zobowiązuje się je dostarczyć. – załącza 
również ten dokument do oferty. 

j) W przypadku niedostarczenia posiłków zgodnie z zamówieniem Zamawiający będzie 
stosować kary umowne określone umową. 

  
Wykonawca zobowiązany będzie w szczególności do: 
a) oznakowania pojemników jednostkowych dla jakiego rodzaju diety dana potrawa jest 

przewidziana, 
b) pobierania i przechowywania próbek żywności wszystkich potraw wchodzących w skład 

każdego posiłku zgodnie z przepisami prawa, określonymi w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 
r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2018 r., poz. 1541 z późn. zm.) oraz 
aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie z uwzględnieniem zmian wprowadzonych 
w okresie trwania umowy. Próbki należy pobrać i przechowywać zgodnie z 
Rozporządzeniem MZ w sprawie pobierania i przechowywania próbek żywności przez 
zakłady żywienia zbiorowego typu zamkniętego ( Dz. U. z 2007 r., nr 80, poz. 545), 

c) w przypadku stwierdzenia przez personel Zamawiającego nieodpowiedniej, niezgodnej ze 
złożonym zamówieniem ilości dostarczonych posiłków lub dostawy posiłku o 
nieprawidłowej jakości, wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia brakujących 
posiłków w czasie do 60 minut. Przy dostarczeniu zamiennika posiłku zapewni taką samą 
kaloryczność i wartość odżywczą potrawy potwierdzoną przez dietetyka, 

d) unieszkodliwiania i odbioru odpadów pokonsumpcyjnych własnym środkiem transportu. 
Wykonawca zobowiązany będzie do odbioru odpadów pokonsumpcyjnych minimum 1 raz na 
dobę. Zabezpieczy niezbędną ilości pojemników do przechowywania odpadów 
pokonsumpcyjnych. Pojemniki powinny być wykonane z materiału umożliwiającego mycie i 
dezynfekcję, wyposażone w hermetyczne zamknięcia. Po każdym opróżnieniu z resztek 
pokonsumpcyjnych pojemniki powinny być umyte i zdezynfekowane. 

e) dostarczania posiłków świeżych z bieżącej produkcji dziennej bez dodatkowej obróbki  
technologicznej przed dystrybucją. Posiłki muszą być przygotowane ze świeżych i 
naturalnych produktów wysokiej jakości wykluczone jest stosowanie suszu warzywnego, 
puree ziemniaczanego na bazie suszu, soi, 

f) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za utrzymanie właściwego poziomu sanitarno 
epidemiologicznego żywienia oraz za zgodność składu wartościowego i jakościowego 
posiłków, 

g) prowadzenia ewidencji wydawanych posiłków z podziałem na śniadania, obiady, kolacje, 
h) wyznaczenia pracownika odpowiedzialnego za stałe kontaktowanie się z Zamawiającym w 

zakresie przedmiotu zamówienia. 
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Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas 
wykonywania przedmiotu zamówienia.                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Dostarczane i podawane posiłki powinny: 
a) zawierać prawidłowy smak, zapach, barwę, konsystencję, 
b) zawierać prawidłowy skład pod względem wartości odżywczej (prawidłową zawartość 

składników odżywczych, witamin, kaloryczność, składników mineralnych 
c) być bezpieczne - nie zawierać zagrożeń biologicznych, mikrobiologicznych, fizycznych, 

chemicznych 
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo dostępu do kopii protokołów pokontrolnych oraz wszystkich 
atestów na surowce, urządzenia, sprzęt, naczynia, opakowania transportowe wykorzystane w 
procesie produkcji kuchennej i transportu posiłków do Zamawiającego. 
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do oceny i weryfikacji wszystkich parametrów wykonania 
zleconej usługi na każdym etapie oraz w każdej chwili produkcji i dostawy posiłków a 
Wykonawca, na każdym etapie oraz w każdej chwili produkcji i dostawy posiłków umożliwi 
Zamawiającemu dostęp do linii technologicznej oraz wyprodukowanych posiłków. Zamawiający 
zastrzega sobie prawo dokonywania kontroli w trakcie przygotowywania posiłków w miejscu ich 
produkcji. 
  
Wymagania sanitarne. Wykonawca odpowiedzialny jest za: 

a) Utrzymanie w należytym stanie sanitarno-epidemiologicznym, czystości pomieszczeń wraz 
z wyposażeniem przeznaczonych do przygotowywania, produkcji posiłków oraz środków 
transportu w zakresie przedmiotu zamówienia. 

b) Stan sanitarno-epidemiologiczny, jakościowy i techniczny realizowanej usługi cateringowej 
wobec organów kontroli Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Weterynaryjnej, PIP. 

c) Zatrudniony personel pod względem zdrowotnym i higienicznym, dokumentację 
zdrowotną, kontrolę higieny osobistej ze szczególnym uwzględnieniem higieny rąk i 
odzieży. 

d) Właściwe przechowywanie środków spożywczych. 
e) Higienę produkcji, zmywania naczyń. 
f) Jakościową i ilościową ocenę sposobu żywienia. 
g) Pobieranie prób posiłków zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w okresie trwania 

umowy. 
h) Pobieranie prób wymazów mikrobiologicznych w sytuacjach awaryjnych wymagających 

natychmiastowej interwencji. 
i) Dokonywania na własny koszt okresowych odpłatnych badań urządzeń i sprzętu 

kuchennego na czystość mikrobiologiczną. 
j) Utrzymanie w należytym stanie sanitarno-epidemiologicznym pojemników na odpady 

pokonsumpcyjne. 
 
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 
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Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 
Miejsce realizacji zamówienia: przygotowanie i gotowanie posiłków – siedziba Wykonawcy, 
wydanie posiłków oraz zmywanie naczyń - siedziba Zamawiającego. 
 
 

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
1) nie podlegają wykluczeniu, 
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:  
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 
wynika to z odrębnych przepisów 
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży decyzję 
właściwego miejscowo organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w sprawie zatwierdzenia 
zakładu prowadzącego działalność związaną z produkcją i obrotem żywności w zakresie 
przygotowania posiłków od surowca do gotowej potrawy oraz świadczenia usług dla 
odbiorców zewnętrznych 
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek jeżeli jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 
zamówienia. Suma gwarancyjna w wysokości co najmniej: 100 000,00 złotych - wytyczne 
dotyczące zakresu polisy opisane zostały w § 9 projektu umowy. 
c) zdolności technicznej lub zawodowej 
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: 
- będzie dysponował w celu realizacji zamówienia lokalem kuchennym (kuchnią) 
wyposażoną w niezbędne urządzenia zapewniające przygotowywanie posiłków, 
- minimum jednym środkiem transportu wraz z aktualną decyzją Państwowego Inspektora 
Sanitarnego zatwierdzającą środek transportu służący do wykonywania zamówienia jako 
spełniający odpowiednie wymagania do celów przewozu środków spożywczych, 
- w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej 2 zamówienia 
dla dwóch różnych podmiotów, które w swoim zakresie miały co najmniej przygotowanie i 
dostarczanie posiłków w systemie ciągłym (tzn. dostawy posiłków odbywały się co najmniej 
4 razy w tygodniu) przez okres minimum 9 miesięcy o wartości co najmniej 250 000 zł 
brutto każde z zamówień. Przez 1 zamówienie rozumie się 1 umowę podpisaną z Wykonawcą 
na okres co najmniej 9 miesięcy lub kilka umów z tym samym Wykonawcą jeśli łączny czas ich 
trwania bez przerwy (lub przerwa jest mniejsza niż 7 dni) wynosi co najmniej 9 miesięcy i ich 
łączna wartość z jednym Wykonawcą wynosi co najmniej 250 000 zł brutto. Zamawiający uzna 
ten warunek za spełniony również w sytuacji, gdy Wykonawca wykaże (szczególnie w 
przypadku, gdy okres jego działalności jest krótszy niż 9 miesięcy), że obecnie realizuje 
zamówienia w systemie ciągłym dla 2 różnych podmiotów, gdzie umowy są podpisane na okres 
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minimum 9 miesięcy, a na dzień składania ofert wartość wykonania każdego z zamówień wynosi 
co najmniej 250 000 zł brutto.  
Wykonawca powinien załączyć dowody określające czy te zamówienia zostały wykonane lub są 
wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego zamówienie było 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. 
 
Do Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie publiczne stosuje się przepisy 
dotyczące Wykonawców, tj. Wykonawcy łącznie muszą spełniać warunki udziału w 
postępowaniu. 
 
 
V. PODSTAWY WYKLUCZENIA 
 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, 
na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp, z zachowaniem 
przepisów art. 24 ust. 7-10 i 12 ustawy Pzp, 
 
2. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp 
wykluczy:  

12) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie 
został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał 
braku podstaw wykluczenia; 

13) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 

250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 
2018 r. poz. 1600) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. 
U. z 2018 r. poz. 1263 i 1669), 

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 
1997 r. – Kodeks karny, 

c) skarbowe, 
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769); 

14) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, 
wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce 
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za 
przestępstwo, o którym mowa w pkt 13; 

15) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
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społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, 
opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub 
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

16) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa 
wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega 
wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i 
niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te 
informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów; 

17) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje 
wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje 
podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

18) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności 
zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia; 

19) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia 
lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o 
dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu 
takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być 
wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w 
postępowaniu; 

20) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu 
zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co 
zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 

21) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania 
się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o 
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 
2018 r. poz. 703 i 1277); 

22) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania 
się o zamówienia publiczne; 

23) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 798, 650, 
1637 i 1669), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie 
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 
3. Informacja dla Wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów, na zasadach 
określonych w art. 22a ustawy Pzp:  
a) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w 
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać 
na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.  
b) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 
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podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.  
c) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne 
lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez 
Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec 
tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy Pzp i 
ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp.  
c) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te 
zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.  
d) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, 
podmiotu, o którym mowa w pkt a), nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków 
udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, 
Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:  
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub  
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 
zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w 
pkt a). 
e) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na 
ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w 
oświadczeniu, o którym mowa w pkt V.2 niniejszego ogłoszenia. 
f) W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na 
zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w 
stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek 
łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, 
Zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności:  
- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;  
- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu 
zamówienia publicznego;  
- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;  
- czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału 
w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 
zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą  
 
4. Informacja dla Wykonawców, którzy zamierzają powierzyć wykonanie części zamówienia 
Podwykonawcom - 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 
pkt VI.2 niniejszego ogłoszenia.  
 
5. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki 
cywilne/konsorcja): 
a) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawierają umowę w sprawie zamówienia 
publicznego.  
b) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich 
nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 
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ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp, z zachowaniem przepisów art. 24 ust. 7-10 i 12 
ustawy Pzp natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują 
zgodnie z pkt IV.2) niniejszego ogłoszenia.  
c) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie 
potwierdzające brak podstaw wykluczenia, o którym mowa w pkt VI.2 niniejszego ogłoszenia  
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Natomiast dokument 
potwierdzający spełnianie warunków udziału w postępowaniu wypełniają Wykonawcy w 
zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu.  
d) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o 
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z 
Wykonawców.  
e) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani 
złożyć dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt VI niniejszego ogłoszenia przy czym:  
- dokumenty i oświadczenia wykazujące spełnianie warunków udziału w postępowaniu składa 
odpowiednio Wykonawca, który wykazuje spełnianie warunku, 
- dokumenty i oświadczenia w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z 
udziału w postępowaniu składa każdy z nich. 
 
6. 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.  
 
7. Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie 
wskazanym w załącznikach nr 1 i 2 do oferty. Informacje zawarte w oświadczeniach stanowią 
potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 
postępowaniu.  
 
8. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, 
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 
ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, 
oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez 
Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia 
lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, 
uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu 
albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.  
 
9. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe 
pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, 
chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby 
unieważnienie postępowania.  
 
10. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień 
dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.  
 
11. Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższych warunków oraz przesłanek braku 
podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego według formuły 
„spełnia– nie spełnia” 
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12. Zamawiający przewiduje możliwość wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 
1 i 8 ustawy Pzp, tj.:  
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w 
postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację 
jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 
maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1508 oraz z 2018 r. poz. 149, 
398, 1544 i 1629) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu 
upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie 
przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził 
likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo 
upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 398, 685, 1544 i 1629); 
8) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków 
dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca 
dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty 
tych należności. 
 
13. Wykluczenie Wykonawcy następuje:  
1) w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c i pkt 14 ustawy Pzp, gdy osoba, o 
której mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 
13 lit. a-c ustawy Pzp, jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku 
potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został 
określony inny okres wykluczenia;  
2) w przypadkach o których mowa:  
a) w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14 ustawy Pzp, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, 
została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d ustawy Pzp,  
b) w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp,  
3) w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 18 i 20 ustawy Pzp, jeżeli nie upłynęły 3 
lata od zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;  
4) w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy Pzp, jeżeli nie upłynął okres, na 
jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;  
5) w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 22 ustawy Pzp, jeżeli nie upłynął okres 
obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.  
 
14. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 
lub ust. 5 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są 
wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody 
wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za 
doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz 
współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, 
organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom 
lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu 
zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, 
orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie 
upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.  
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15. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 
okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie art. 
24 ust. 8 ustawy Pzp.  
 
16. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy Pzp, przed wykluczeniem 
Wykonawcy, Zamawiający zapewnia temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział 
w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający 
wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji.  
 
17. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 
zamówienia. 
 
 
VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH 
SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, BRAK PODSTAW 
WYKLUCZENIA ORAZ INNYCH DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO ZŁOŻENIA 
WAŻNEJ OFERTY ORAZ PODPISANIA UMOWY 
 
1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert 
oświadczenie stanowiące potwierdzenie, że Wykonawca:  
a) nie podlega wykluczeniu 
b) spełnia warunki udziału w postępowaniu.  
 
2. Oświadczenia, o których mowa w pkt 1 Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie 
pisemnej wraz z ofertą. W/w oświadczenia stanowić będą załącznik nr 1 i 2 do oferty.  
 
3. Do oferty należy również dołączyć: 
- zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeżeli dotyczy) – załącznik nr 4 do oferty, 
- pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy), 
- decyzję właściwego miejscowo organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w sprawie 
zatwierdzenia zakładu prowadzącego działalność związaną z produkcją i obrotem żywności 
w zakresie przygotowania posiłków od surowca do gotowej potrawy oraz świadczenia usług 
dla odbiorców zewnętrznych, 
- wykaz środków transportu wraz z informacją o podstawie do dysponowania nimi – wg 
załącznika nr 5 do oferty, 
- aktualną decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego zatwierdzającą 
środki transportu służące do wykonywania zamówienia jako spełniające odpowiednie 
wymagania do celów przewozu środków spożywczych, 
- wykaz wykonanych usług (zamówień) – wg załącznika nr 6 do oferty, 
- oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych – wg załącznika nr 7 
do oferty. 
 
4. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o 
której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o 
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przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 
ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić 
dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia. W/w oświadczenie stanowić będzie załącznik nr 3 do 
oferty. 
 
5. Wykonawca, który złoży najkorzystniejszą ofertę, przed podpisaniem umowy musi dostarczyć 
do Zamawiającego dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Suma 
gwarancyjna w wysokości co najmniej: 100 000,00 złotych  - wytyczne dotyczące zakresu 
polisy opisane zostały w § 9 projektu umowy. 
 
6. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 
zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do 
złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie 
podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą 
uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już 
aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. W przypadku występowania w 
postępowaniu Podwykonawców Zamawiający zastrzega sobie również prawo do żądania tych 
uprawnień również w stosunku do Podwykonawców. 
 
7. Zamawiający w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, 
którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 
warunki udziału w postępowaniu.  
 
8. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty, budzą 
wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na 
rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi, były wykonane, a w przypadku świadczeń 
okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym 
zakresie.  
 
9. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, dokument potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości 
(zamiast odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej). Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub 
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się powyższych 
dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie 
Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub 
oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed 
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 
właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce 
zamieszkania tej osoby. 
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10. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, 
Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym 
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której 
dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.  
 
11. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 
26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od 
Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 z późn. zm.), 
składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia na 
każdej stronie dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub 
sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 
publicznego albo podwykonawcy, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich 
dotyczą. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu 
lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem. 
(Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający 
od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia – Dz. U. z 2018 r., poz. 1993).  
 
12. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 
dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 
lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 z późn. zm.) wyłącznie 
wtedy, gdy złożona kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 
Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 
lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 z późn. zm.) sporządzone 
w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. 
 

 

VII. KRYTERIA OCENY OFERT 
 
1. Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie kierował się następującym 

kryterium: cena  - 100%.  Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który złoży ofertę 
z najniższą ceną, spełniającą wszystkie wymagania zawarte w niniejszym ogłoszeniu o 
zamówieniu oraz jego załącznikami. 

2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, która uzyska największą ilość 
punków. Punkty zostaną policzone według niniejszego wzoru: 

 
           C min 

W n = ------------ x 100 pkt 
            C b 

 
gdzie: 
W n – ilość punktów przyznana badanej ofercie 
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C min – najniższa cena spośród ofert niepodlegających odrzuceniu 
C b – cena badanej oferty 
 
Punkty zostaną obliczone w zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku (z zachowaniem 
zasad matematyki). 

 
3. W przypadku poprawiania omyłek w ofertach Zamawiający będzie postępował zgodnie z art. 

87 ust. 2 ustawy pzp. 
4. Jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, 

którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert 
dodatkowych, z zastrzeżeniem, że ceny zawarte w ofertach dodatkowych nie mogą być 
wyższe niż w ofertach pierwotnych. 

5. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy w kwestii wyjaśnienia rażąco niskiej ceny. 
 
 
VIII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 
 
1. Na ofertę składają się wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których 

mowa w niniejszym ogłoszeniu. 
2. Oferta musi być przygotowana na formularzach, które stanowią załączniki do niniejszego 

ogłoszenia i zgodnie z wymaganiami zawartymi w ogłoszeniu (załączniki złożone w 
kolejności zgodnie z ofertą, nie wolno dokonywać żadnych zmian we wzorach druków). 

3. Oferta stanowiąca załącznik do ogłoszenia musi być wypełniona bez wyjątku przez 
Wykonawcę. 

4. Wykonawca jest zobowiązany udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania postawione w 
ofercie, jeżeli zabraknie miejsca, należy dołączyć dodatkowe strony. 

5. Jeżeli pytanie postawione w ofercie nie dotyczy Wykonawcy, należy wpisać „NIE 
DOTYCZY”; 

6. Ofertę należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, na papierze, 
zapewniając pełną czytelność jej treści, bez użycia ścieralnego nośnika pisma, np. ołówka i 
opatrzyć ją własnoręcznym podpisem. 

7. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, wszelkie pisma sporządzone w językach obcych 
muszą być przetłumaczone na język polski i podczas oceny ofert Zamawiający będzie opierał 
się na tekście przetłumaczonym. 

8. Treść ofert musi odpowiadać treści ogłoszenia. 
9. Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie 

posiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, 
złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego. 

10. Oferta musi być podpisana przez osoby wskazane w dokumencie upoważniającym do 
występowania w obrocie prawnym lub posiadające odpowiedni dokument stwierdzający 
ustanowienie pełnomocnika, określający zakres umocowania;  

11. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/osób 
podpisujących ofertę; 

12. Za osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawców uznaje się: 
 osoby wskazane w odpowiednim rejestrze, 
 osoby wskazane w odpisie z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 
 osoby legitymujące się odpowiednim pełnomocnictwem. W przypadku podpisania oferty i jej 

załączników przez pełnomocnika Wykonawcy, pełnomocnictwo musi być dołączone do 
oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie, 
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 Wspólników, jeżeli Wykonawca prowadzi działalność w formie spółki cywilnej. Jeżeli oferta 
nie została podpisana przez wszystkich wspólników, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć 
do oferty odpowiednie pełnomocnictwa udzielone przez pozostałych wspólników, 

- Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) ustanawiają 
pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo do reprezentowania 
ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo 
takie oraz umowę konsorcjum należy dołączyć do oferty. 

13. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę z jedną ostateczną ceną, 
14. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
 
 
IX. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 
WYKONAWCAMI 
 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. 
Wszelką korespondencję do Zamawiającego związaną z niniejszym postępowaniem, należy 
kierować na adres korespondencyjny: Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach 
Małych, ul. Pałacowa 15, Woskowice Małe, 46-100 Namysłów, fax 77 419 65 22 wew.29, e-
mail: olokierownik@gmail.com 

2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem 
operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe 
(Dz. U. z 2018 r. poz.2188 z późn. zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub 
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. 
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123 z późn. zm.)z 
wyłączeniem oferty wraz z załącznikami, które sporządza się, pod rygorem nieważności, w 
postaci papierowej i opatruje się własnoręcznym podpisem oraz składa się za pośrednictwem 
operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe 
(Dz. U. z 2018 r. poz.2188 z późn. zm.), osobiście lub za pośrednictwem posłańca. 

3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazuje oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, 
informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w 
rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze 
stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.  

4. Osoba upoważniona do kontaktowania się z Wykonawcami: Anna Rohatyńska, tel. 77 419 65 
22, e-mail: olokierownik@gmail.com 

 

X. TERMINY ORAZ INFORMACJE O SKŁADANIU I OTWARCIU OFERT 
 
1. Termin wykonania zamówienia 

Wymagany termin realizacji zamówienia: od 01.08.2019 r. do 31.07.2020 r. lub do 
wyczerpania wartości umowy. 

2. Odpowiedzi na pytania dotyczące treści ogłoszenia udzielane będą niezwłocznie, pod 
warunkiem, że wniosek o wyjaśnienia treści ogłoszenia wpłynął do zamawiającego nie 
później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 
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3. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego lub przesłać na adres Zamawiającego lub 
złożyć osobiście w Sekretariacie Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, 
ul. Pałacowa15, 46-100 Namysłów. Wykonawca może, przed terminem do składania ofert, 
zmienić lub wycofać ofertę. 

4. Termin składania ofert upływa dnia  31.05.2019 r. o godz.  11.00. 
UWAGA: za termin złożenia oferty uznaje się datę i godzinę potwierdzenia odbioru 
przesyłki przez Zamawiającego. 

5. Oferta musi być złożona Zamawiającemu w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie  
z następującym opisem: 

 
Pełna nazwa Wykonawcy 
Adres Wykonawcy 
Nr telefonu, faxu 
                                                                                           Ośrodek Leczenia Odwykowego 
                                                                                           w Woskowicach Małych 
                                                                                           ul. Pałacowa 15 
                                                                                           46-100 Namysłów 
 

„Kompleksowa usługa żywienia pacjentów Ośrodka Leczenia Odwykowego  
w Woskowicach Małych polegająca na przygotowaniu, dostarczeniu i wydaniu posiłków  

oraz myciu naczyń i odbiorze odpadów pokonsumpcyjnych” 
 

NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 31.05.2019 r., GODZ. 11.15 
 
 
6. Zamawiający w uzasadnionych przypadkach może zmienić treść niniejszego ogłoszenia, a w 

przypadku istotnych zmian ogłoszenia może przedłużyć termin składania ofert. 
7. Zamawiający otworzy koperty z ofertami w dniu 31.05.2019 r. o godzinie 11:15 w siedzibie 

Zamawiającego - w świetlicy żółtej w budynku głównym – pałac. 
8. W otwarciu ofert mogą uczestniczyć Wykonawcy. 
9. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia. 
10. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie. 
11. Po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej informacje 

dotyczące: 
a. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
b. firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 
c. ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach. 

10. Termin związania ofertą 
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania 
ofert. 
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12. Termin podpisania umowy 
Termin podpisania umowy zostanie określony w zawiadomieniu wysłanym do Wykonawcy,    
którego oferta zostanie wybrana. 

 
XI.  OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 
 
1. Wykonawca w oparciu o załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia o zamówieniu,  

tj. szczegółowego opis przedmiotu zamówienia – SOPZ), jak również wszystkich zmian i 
wyjaśnień (w przypadku ich wystąpienia), określi w treści oferty cenę netto i brutto za całość 
zamówienia w złotych polskich (PLN). Stawka podatku VAT musi być określona zgodnie z 
ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 z 
późn. zm.). W ofercie należy również podać średnią cenę jednostkową każdego z posiłków, 
tj. śniadania, obiadu i kolacji. Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty, który stanowi 
załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia o zamówieniu. 

2. Ceny jednostkowe posiłków podane w formularzu oferty są cenami ryczałtowymi. W 
związku z powyższym muszą zawierać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu 
zamówienia wynikającą z niniejszego ogłoszenia o zamówieniu oraz SOPZ, jak również w 
nich nie ujętych, a których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego zrealizowania 
zamówienia. 

3. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. 
Rozliczenia między Wykonawcą, a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich. 

 
 
XII. POSTANOWIENIA ISTOTNE DLA STRON 
 
1. Zamawiający wymagać będzie od wybranego Wykonawcy zawarcia umowy zgodnej z 

postanowieniami niniejszego ogłoszenia o zamówieniu. 
2. Wykonawca nie może dokonywać żadnych zmian w projekcie umowy i zobowiązuje się do 

jej zawarcia, gdy zostanie wybrany na Wykonawcę niniejszego zamówienia. 
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 
pozostałych ofert, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. 

 
 
XIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY 
 
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców 

(za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adresy e-maili wskazane w ofertach lub faxem), 
którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i 
nazwisko podmiotu, którego ofertę wybrano, a także nazwy albo imiona i nazwiska 
podmiotów, które złożyły oferty oraz łączną punktację przyznaną ofertom. 

2. Niezwłocznie po udzieleniu zamówienia Zamawiający zamieści na stronie 
www.olo.biuletyn.info.pl informację o udzieleniu zamówienia, podając nazwę albo imię i 
nazwisko podmiotu, z którym została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego. W 
razie nieudzielenia zamówienia Zamawiający niezwłocznie zamieści na stronie 
www.olo.biuletyn.info.pl informację o nieudzielaniu zamówienia. 
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XIV.  UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 
 
Zamawiający unieważni niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 
- nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu, 
- cena oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia, chyba, że Zamawiający podejmie decyzję o zwiększeniu tej kwoty 
do ceny najkorzystniejszej oferty, 

- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub 
wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej 
przewidzieć, 

- postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie umowy 
w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. 

 
 
XV.  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
 
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia publicznego 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), 
dalej „RODO”, informuję, że:  
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Leczenia Odwykowego w 

Woskowicach Małych z siedzibą przy ul. Pałacowej 15, 46-100 Namysłów, e-mail: 
sekretariat@olowoskowice.pl   tel. 77 419 65 22 

2. inspektorem ochrony danych osobowych w Ośrodku Leczenia Odwykowego w 
Woskowicach Małych jest pan Adrian Nizioł , e-mail: olo.inspektor@gmail.com, tel. 77 419 
65 22;  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na postępowanie: 
„Kompleksowa usługa żywienia pacjentów Ośrodka Leczenia Odwykowego w 
Woskowicach Małych polegająca na przygotowaniu, dostarczeniu i wydaniu posiłków 
oraz myciu naczyń i odbiorze odpadów pokonsumpcyjnych”, nr postępowania 1/ZP/2019 

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 roku –Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.); 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez 
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania 
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. ; 
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres 
niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w 
przepisach o archiwizacji. 

6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z 
udziałem  

7. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania 
określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 
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8. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; 

9. Posiada Pani/Pan:  
˗ na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
˗ na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 

(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie 
niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego 
załączników); 

˗ na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 
(prawo do 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); 

˗ prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO; 

10. Nie przysługuje Pani/Panu: 
˗ w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
˗ prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO; 
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO. Informacja o ograniczeniach danych osobowych:  

- w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 
rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający 
może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających 
na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. 

- wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie 
ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. 

- w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 
rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający 
może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w 
szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o 
udzielenie zamówienia (dotyczy przechowania protokołu wraz z załącznikami). 

 
 
XVI.  WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU 
 
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) – załącznik n r 1 
2. Formularz oferty wraz z załącznikami – załącznik nr 2 
3. Projekt umowy – załącznik nr 3 


