
Ogłoszenie nr 607844-N-2020 z dnia 2020-11-09 r.  

Szkoła Podstawowa nr 18 im. Macieja Rataja: Prowadzenie stołówki szkolnej poprzez 

świadczenie usług żywieniowych dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 18 im. Macieja Rataja 

w Lublinie 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi  

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe  

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego  

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej  
Nie  

 

Nazwa projektu lub programu  
 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, 

których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które 

będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących 

członkami grup społecznie marginalizowanych  
Nie  

 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub 

więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób 

zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  
Nie  

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 

przeprowadzenie postępowania  
Nie  

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie 

postępowania:  

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających  
Nie  

 

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie 

oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz 

z danymi do kontaktów:  

 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw 

członkowskich Unii Europejskiej  
Nie  

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych 

państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo 

zamówień publicznych:  

Informacje dodatkowe:  
I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa nr 18 im. Macieja Rataja, krajowy numer 

identyfikacyjny 36755722100000, ul. al. Jana Długosza  8 , 20--054  Lublin, woj. lubelskie, 

państwo Polska, tel. 48(81)5335420 , , e-mail michal.wach@sp18.lublin.eu, , faks 

48(81)5335966.  



Adres strony internetowej (URL): https://sp18.lublin.eu  

Adres profilu nabywcy:  

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub 

formatów plików, które nie są ogólnie dostępne  

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej  

 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):  
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania 

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z 

zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających 

jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za 

przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie 

udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone 

w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):  

 

I.4) KOMUNIKACJA:  

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można 

uzyskać pod adresem (URL)  
Tak  

http://biuletyn.lublin.eu/sp18  

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia  
Nie  

 

 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można 

uzyskać pod adresem  
Nie  

 

 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:  

Elektronicznie  
Nie  

adres  

 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób:  
Nie  

Inny sposób:  

 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób:  
Tak  

Inny sposób:  

za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera, posłańca lub osobiście  

Adres:  

aleja Jana Długosza 8, 20-054 Lublin  



 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów 

plików, które nie są ogólnie dostępne  
Nie  

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod 

adresem: (URL)  

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Prowadzenie stołówki szkolnej 

poprzez świadczenie usług żywieniowych dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 18 im. 

Macieja Rataja w Lublinie  

Numer referencyjny: KG.261.1.2020  

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog 

techniczny  
Nie  

 

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi  

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych  
Zamówienie podzielone jest na części:  

Nie  

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w 

odniesieniu do:  
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup 

części:  
 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie 

jednemu wykonawcy:  
 

 

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku 

partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, 

usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie stołówki szkolnej 

poprzez świadczenie usług żywieniowych dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 18 im. 

Macieja Rataja w Lublinie. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest 

prowadzenie stołówki szkolnej w tym : 1. Świadczenie usług żywnościowych dla uczniów 

Szkoły Podstawowej nr 18. 2. Wykonawca przystępując do realizacji niniejszego zamówienia 

zobowiązany jest wykonywać zamówienie w pomieszczeniach szkoły, opis pomieszczeń 

stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. Wykonawca może korzystać z narzędzi stanowiących 

wyposażenie szkoły (wykaz narzędzi wyszczególniony jest w załączniku nr 1 do SIWZ . W 

związku z użyczeniem pomieszczeń szkoły oraz możliwością wykorzystania pomieszczeń 

stołówki do celów komercyjnych tj. sprzedaży obiadów innym osobom niż uczniowie szkoły 

Podstawowej nr 18 zamawiający będzie pobierał czynsz miesięczny oraz pobierze kaucje 

zabezpieczającą w wysokości i warunkach określonych we wzorze umowy. Ad.1 

Przedmiotem zamówienie jest przygotowywanie i podawanie obiadów dla uczniów szkoły 

podstawowej nr 18 w pomieszczeniach określonych w załączniku nr 1 do SIWZ. Szacunkowa 

ilość obiadów wynosi do 350 dziennie. Zamawiający szacuje, że przez cały okres zamówienia 



ilość posiłków wyniesie nie więcej niż 130 000 obiadów. Rozliczenie za obiady wydane 

uczniom Szkoły Podstawowej nr 18 będzie wypłacane wykonawcy na warunkach 

określonych w umowie. Zamawiający ustala wsad do kotła na poziomie 3,70 zł i przyjmuje, 

że jest to koszt zakupu produktów do wytworzenia jednego obiadu. Kwota ta będzie zbierana 

przez zamawiającego od uczniów (rodziców, opiekunów uczniów) Szkoły Podstawowej 

numer 18. Podana ilość obiadów jest szacunkowa i może ulec zmianie . Wydawanie obiadów 

będzie odbywać się począwszy od dnia 01.01.2021 r.- do 30.06.2022 r od poniedziałku do 

piątku z wyłączeniem okresu ferii letnich, zimowych i dni wolnych od pracy w godzinach 

11:00-15:00 W wyjątkowej sytuacji związanej ze zmianą organizacji dnia pracy szkoły, 

wydawanie obiadu odbędzie się o innej godzinie – po wcześniejszym uzgodnieniu z 

Wykonawcą. Wykonawca dostarczał będzie w pierwszy dzień tygodnia, tygodniowy jadłospis 

z podaniem składników wagowych (gramatury) potraw - do wiadomości Zamawiającego i 

umieszczenie w gablocie przy stołówce szkolnej. Wykonawca zobowiązany jest do 

zachowania jakości obiadów zgodnie z przedstawionym jadłospisem. 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 oraz rozporządzeniem Ministra 

Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do 

sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą 

spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w 

tych jednostkach łącznie z przepisami wykonawczymi do tych ustaw. 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. Obiad musi spełniać następujące warunki ilościowe: 1. zupa: 

gramatura minimum 250 ml i kaloryczność minimum 200 kcal, 2. drugie danie: gramatura 

minimum 400 gram i kaloryczność minimum 600 kcal, 3. deser: np. kompot, owoc, napoje 

owocowe lub warzywne o poj. minimum 200 ml. Posiłki muszą spełniać następujące warunki 

jakościowe: 1. jadłospis powinien być urozmaicony; rodzaj potrawy nie może powtarzać się 

w tym samym tygodniu, 2. w tygodniu powinien być dostarczany co najmniej 3 razy obiad z 

drugim daniem mięsnym (z przewagą drobiowego), 3. co najmniej 1 raz obiad z drugim 

daniem rybnym. 4. potrawy powinny być lekkostrawne, przygotowywane z surowców 

wysokiej jakości, świeżych, naturalnych, mało przetworzonych, bez dodatków 

konserwujących, barwiących, sztucznie aromatyzowanych, 5. w jadłospisie powinny 

przeważać potrawy gotowane, pieczone i duszone, okazjonalnie smażone, 6. do 

przygotowania posiłku zalecane jest: stosowanie tłuszczów spożywczych - oleje, masło, 

margaryny miękkie kubkowe niearomatyzowane zaś do smażenia olej roślinny rafinowany, 

stosowanie dużej ilości warzyw i owoców, w tym także nasion roślin strączkowych, różnego 

rodzaju kasz, umiarkowane stosowanie jaj, cukru i soli (obniżona zawartość sodu) 7. ważna 

jest estetyka potraw i posiłków. Wykonawca będzie przygotowywał posiłki zachowując 

wymogi sanitarno-epidemiologiczne w zakresie personelu i warunków produkcji oraz weźmie 

odpowiedzialność za ich przestrzeganie. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania 

posiłków o najwyższym standardzie, na bazie produktów najwyższej jakości i 

bezpieczeństwem zgodnie z normami HACCP. 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. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo bieżącej kontroli w zakresie przestrzegania przez 

Wykonawcę przepisów dotyczących technologii produkcji i jakości wykonywanych usług. 

Zamawiający zaleca żeby wykonawca przed przystąpieniem do przetargu zapoznał się ze 

stanem technicznym pomieszczeń ,urządzeń, instalacji .itp. Transport posiłków powinien 



odbywać się w naczyniach zapewniających właściwą ochronę i temperaturę oraz jakość 

przewożonych potraw . Wykonawca przyjmuje na siebie wszelkie sprawy organizacyjne 

związane z bezpośrednim wydawaniem posiłków dzieciom korzystającym z usług stołówki 

szkolnej takie jak porcjowanie posiłków, nalewanie zupy do waz i umieszczenie ich na 

stolikach, nalewanie i podawanie zupy na stoliki dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 18, 

rozkładanie i zbieranie talerzy i sztućców, codzienne sprzątanie pomieszczeń jadalni po 

posiłkach, organizacja zbierania należności za wydawane posiłki oraz terminowe rozliczanie 

się z działem księgowości szkolnej za dzierżawione pomieszczenia, organizacja zgłoszeń 

odpisów za nie korzystanie z posiłków (zwolnienia lekarskie). Koszty związane z dystrybucją, 

wydawaniem obiadów, myciem naczyń i termosów, sprzątaniem stołówki ,wywóz resztek 

poobiadowych ponosić będzie Wykonawca. Ponadto Wykonawca zobowiązany będzie do 

utrzymania czystości i porządku na terenie stołówki i pomieszczeń kuchennych zgodnie z 

wymogami odpowiednich służb sanitarnych, wyposażyć na własny koszt wynajęte 

pomieszczenia w urządzenia i naczynia niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej, 

na własny koszt Wykonawca przeprowadzi niezbędne prace remontowe pomieszczeń 

przeznaczonych do prowadzenia działalności, na własny koszt Wykonawca przeprowadzać 

będzie konserwacje, naprawy, przeglądy okresowe, zgodnie z technologią użytkowania i 

prawem budowlanym. Ad.2 Dzierżawa pomieszczeń kuchennych i magazynowych 

określonych w załączniku nr 1 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia 

wszystkich kosztów związanych z korzystaniem z mediów. Opłata miesięczna za używane 

media naliczana jest następująco: a) gaz na podstawie faktury (wykonawca jedyny odbiorca 

gazu) b) woda , energia elektryczna (naliczanie wg. wskazań podliczników) c) centralne 

ogrzewanie (naliczane proporcjonalnie w ilości dzierżawionej powierzchni w stosunku do 

całkowitej powierzchni szkoły). d) podgrzanie ciepłej wody użytkowej i wywóz śmieci 

(rozliczany ryczałtem) Opłata okresowa za przeglądy gazowe, kominowe i wentylacyjne na 

podstawie faktur, rachunków wystawianych dla zamawiającego . Należności za media i 

czynsz płatne do 21 dnia kolejnego miesiąca na podstawie faktury. Zamawiający na poczet 

należności za używane media i czynsz pobierze kaucje zabezpieczającą w wysokości i 

warunkach określonych we wzorze umowy. Zamawiający wymaga od wykonawcy 

świadczenia usług (przygotowywania posiłków) w pomieszczeniu zamawiającego na 

warunkach określonych w niniejszej SIWZ i wzorze umowy.  

 

II.5) Główny kod CPV: 55321000-6  

Dodatkowe kody CPV:  

Kod CPV 

55322000-3 

55322000-9 

 

 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia):  

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita 

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego 

systemu zakupów)  

 

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 

lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie  



Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone 

zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:  

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została 

zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system 

zakupów:  
miesiącach:    lub dniach:  

lub  

data rozpoczęcia: 2021-01-01   lub zakończenia: 2022-06-30  

 

II.9) Informacje dodatkowe:  
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM  

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów  
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu spełnienia tego 

warunku.  

Informacje dodatkowe  

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu spełnienia tego 

warunku.  

Informacje dodatkowe  

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  
Określenie warunków: Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 

3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy w tym okresie, świadczył w sposób należyty usługę polegającą na przygotowywaniu i 

dostarczaniu gorących posiłków (obiadów), w ilości nie mniejszej niż 2000 obiadów 

miesięcznie, przez okres co najmniej 10-u kolejno następujących po sobie miesięcy. 

Wykonawca zobowiązany jest do wykazania należytego świadczenia usług polegających na 

przygotowaniu i dostarczeniu gorących posiłków w ilości nie mniejszej niż 2000 obiadów 

miesięcznie przez okres minimum 10-u kolejno następujących po sobie miesięcy oraz 

dostarczenie zamawiającemu dowodów potwierdzających należyte wykonanie usługi 

żywieniowej w wymienionym okresie, Dowody akceptowalne przez zamawiającego określa 

rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od 

wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji 

zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: 

Tak  

Informacje dodatkowe: Zamawiający wymaga podania imion i nazwisk kucharza lub kucharki 

oraz jego stażu pracy na stanowisku kucharza w formularzu ofertowym , nie jest to jednak 

warunek udziału w postępowaniu jaki spełnić musi wykonawca lecz element kryterium oceny 

ofert. Szczegółowe informacje na ten temat są zawarte w poniższej treści ogłoszenia.  

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA  

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp  

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 

ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)  

 

 



 

 

 

 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)  

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU 

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ 

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA 

SELEKCJI  

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu  
Tak  

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji  
Nie  

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:  
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu 

zamawiający żąda następujących dokumentów (dotyczy art. 24 ust. 5 pkt. 1 i 8 ustawy ): 1) 

zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca 

nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 

lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym 

organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 

grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu; 2) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego 

dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 

lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym 

organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w 

szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3) 

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. 5 pkt 1 ustawy; Jeżeli 

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 2, pkt 1–3 składa dokument lub dokumenty 

wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na 

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem 

w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w 

szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) nie 

otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty, o których mowa w ust. 3 pkt 

a, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 

ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 3 pkt. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 



6 miesięcy przed upływem tego terminu. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę 

lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie 

wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 3 , 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. 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.  

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP  

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:  
Wykaz dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 

również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert 

albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 

wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz 

załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są 

wykonywane należycie, przy czym dowodami, o rzecz którego dostawy lub usługi 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 albo wniosków o dopuszczenie do udziału postępowaniu; (zgodnie z 

wymaganiami opisanymi w rozdział XII ust. 2 pkt. c)  

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:  
 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP  
W celu dokonania oceny oferty przez zamawiającego w kryterium ,, Doświadczenie osób 

wyznaczonych do realizacji zamówienia” wykonawca dołącza potwierdzone za zgodność z 

oryginałem do oferty dokumenty potwierdzające długość stażu wymienionej osoby(osób) w 

formularzu ofertowym na stanowisku kucharza/kucharki (w szczególności: kopie umów o 

pracę, kopię świadectw pracy, zaświadczenia zakładu/ów pracy.) Dokumenty pracowników 

powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 

pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko 

pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj 

umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. Wykonawca, w 

terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, 

przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem 



oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie 

prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)  
SEKCJA IV: PROCEDURA  

IV.1) OPIS  
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony  

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:  
Tak  

Informacja na temat wadium  

Wymagane jest wniesienie wadium przetargowego w kwocie: 3 000,00 zł (słownie: trzy 

tysiące złotych 00/100). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach : 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). Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na 

rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu 

zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Wadium wnoszone przelewem (art. 45 

ust. 7 ustawy pzp) uważa się za wniesione w terminie jeżeli wpłynie na konto Szkoły przed 

upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na konto 

Zamawiającego w : Bank PEKAO SA 15 1240 1503 1111 0010 0158 5761 W przypadku 

wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach określonych w rozdziale XVII 

SIWZ, dokumenty te należy dołączyć do oferty. Szczegółowe informacje na temat form 

wnoszenia wadium, terminu zwrotu wadium zawarto art.45-46 ustawy.  

 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:  
Nie  

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:  

 

 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia 

do ofert katalogów elektronicznych:  
Nie  

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert 

katalogów elektronicznych:  

Nie  

Informacje dodatkowe:  

 

 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:  
Nie  

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej  

Nie  

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty 

zasadniczej:  

Nie  

 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w 

postępowaniu  



(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo 

innowacyjne)  

Liczba wykonawców    

Przewidywana minimalna liczba wykonawców  

Maksymalna liczba wykonawców    

Kryteria selekcji wykonawców:  

 

 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:  
Umowa ramowa będzie zawarta:  

 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:  

 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:  

 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące 

dynamicznego systemu zakupów:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w 

formie katalogów elektronicznych:  

 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do 

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:  

 

 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna  
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, 

przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)  

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:  

 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:  

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu 

przedmiotu zamówienia:  
 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji 

elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:  

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:  

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą 

warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):  

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji 

technicznych w zakresie połączeń:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:  

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:  



 

Czas trwania:  

 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do 

następnego etapu:  

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:  

 

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  

IV.2.2) Kryteria  

Kryteria Znaczenie 

Najniższa cena 60,00 

Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 40,00 

 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg 

nieograniczony)  

Tak  

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne  

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem  
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:  

 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych 

bez przeprowadzenia negocjacji  

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:  

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):  

 

Informacje dodatkowe  

 

 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego  
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:  

 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego 

przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający 

przewiduje nagrody:  

 

Wstępny harmonogram postępowania:  

 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:  

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:  

 

 

Informacje dodatkowe:  

 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego  
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą 

odpowiadać wszystkie oferty:  

 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom 



poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

IV.4) Licytacja elektroniczna  
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:  

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji 

elektronicznej:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w 

tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:  

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych 

wysokości postąpień:  

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:  

Czas trwania:  

 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego 

etapu:  

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:  

Data: godzina:  

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:  

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:  

 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w 

sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:  

 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:  

 

Informacje dodatkowe:  

IV.5) ZMIANA UMOWY  

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak  

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:  

 

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  
 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):  

1. Zamawiający dopuszcza zmianę zawartej umowy w następujących przypadkach: a) Zmiana 

wynagrodzenia wykonawcy spowodowana; 1) zmianą stawki podatku od towarów i usług, 2) 

zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 3) zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom 

społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania 

zamówienia przez wykonawcę. b) Zmiana sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania 

płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o 

dofinansowanie posiłków lub wytycznych dotyczących realizacji zadania; c) Rezygnacja 

przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy; d) Zmiany uzasadnione 

okolicznościami, o których mowa w art. 3571 § 1 Kodeksu Cywilnego (tzw. rażąca strata); e) 

Gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkująca 



niemożliwością wykonania umowy zgodnie z SIWZ. 2. W przypadku określonym w ust. 1 lit 

a, pkt 1) , zmiana stawki VAT dotyczyć będzie ceny kontraktowej, w części, jakiej te zmiany 

przepisów dotyczą. 3. W przypadku określonym w ust. 1 lit. b zmiany dostosują sposób 

rozliczeń lub płatności do wymogów zmienionej umowy o dofinansowanie posiłków lub 

nowych wytycznych dotyczących realizacji zadania. 4. W przypadku określonym w ust. 1 lit. 

c zmiany mogą dotyczyć rodzajów posiłków i zmniejszenia ich cen o kwoty odpowiadające 

cenie rodzajów posiłków, z których Zamawiający rezygnuje. Zmiana ich cen Wykonawcy jest 

możliwa w przypadkach wskazanych wyżej, na zasadach określonych w warunkach umowy. 

5. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: 

a) zmiany danych teleadresowych, b) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-

organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego), 6. Strona która występuje z 

propozycją zmiany, w oparciu o przedstawiony powyżej katalog zmian umowy zobowiązana 

jest do sporządzenia i uzasadnienia wniosku o taką zmianę, wraz z przedstawieniem 

obiektywnych, jasnych i czytelnych dowodów konieczności wprowadzenia wnioskowanych 

zmian. 7. Wszystkie zmiany umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej w postaci 

aneksu do umowy. 8. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które 

Zamawiający może wyrazić zgodę i nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia 

takiej zgody. 9. Każda zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności.  

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym  
 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu:  
Data: 2020-11-30, godzina: 12:00,  

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia 

(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):  

 

Wskazać powody:  

 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu  

> polski  

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 

ofert)  

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie 

całości lub części zamówienia: Nie  

IV.6.5) Informacje dodatkowe:  
 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  

 

 

 

 

 

 


