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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniewie , ul. Siedlecka 13, 08-112 

Wiśniew, woj. mazowieckie, tel. 25 64 17 313 wew. 110, faks 25 64 17 313. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.wisniew.ops.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dożywianie uczniów w szkołach na 

terenie gminy Wiśniew w 2014 roku. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia 

jest przygotowanie i dostarczenie posiłków dla uczniów Zespołu Oświatowego (Szkoły Podstawowej i 

Publicznego Gimnazjum) w Radomyśli na terenie gminy Wiśniew. Przygotowanie i dostarczenie 

posiłków w dniach od poniedziałku do piątku, w dni nauki szkolnej. Szacunkowa liczba uczniów 

objętych dożywianiem to 40, dzienna ilość posiłków 40. Liczba ta w trakcie okresu dożywiania może 

ulec zmianie, w przypadku zmiany liczby posiłków, usługodawca będzie obowiązany do uwzględnienia 

w tym zakresie zgłaszanych na bieżąco potrzeb zarówno mających wpływ na zwiększenie jak i na 

zmniejszenie liczby posiłków. Zamawiający nie ponosi konsekwencji za zmiany ilościowe posiłków. 

Rodzaj posiłku : 1) dwa razy w tygodniu obiad - drugodaniowy mięsny + ziemniaki lub zamiennik 

(makaron, kasza, ryż) + surówka lub jarzyny gotowane + kompot lub napój, 2) dwa razy w tygodniu - 

obiad drugodaniowy bezmięsny do którego zalicza się: pierogi (także z mięsem), pyzy (także z 

mięsem), naleśniki, placki ziemniaczane, krokiety (także z mięsem), kluski śląskie, kopytka - 

podawane przemiennie - w każdym tygodniu inne dania + surówka lub jarzyny gotowane (w 

zależności od tego, czy surówka pasuje do dania) + kompot lub napój. 3) jeden raz w tygodniu - obiad 

drugodaniowy z rybą lub jajkiem + ziemniaki + surówka lub jarzyny gotowane + kompot lub napój. 

Posiłki będą dostarczane na przemian: danie mięsne i danie bezmięsne. Posiłki oferent dostarczać 

będzie własnym transportem, na własny koszt w specjalistycznych termosach gwarantujących 

utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości przewożonych potraw. Wykonawca ponosi koszty 

załadunku i rozładunku wszystkich dostaw posiłków. Wykonawca jest zobowiązany do wydawania 

posiłków uprawnionym uczniom, w naczyniach należących do niego. O czystość termosów i naczyń 

zadba wykonawca. Wykonawca w ramach świadczonych usług zobowiązany jest do współpracy z 

Dyrektorem Zespołu Oświatowego (Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum) w Radomyśli i 



Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiśniewie. Wykonawca będzie 

przygotowywał i dostarczał posiłki zachowując wymogi sanitarno-epidemiologiczne w zakresie 

personelu i warunków produkcji oraz weźmie odpowiedzialność za ich przestrzeganie. Posiłki muszą 

być sporządzone zgodnie z wymogami sztuki kulinarnej i sanitarnej dla żywienia zbiorowego. Muszą 

być przygotowywane ze świeżych artykułów spożywczych posiadających aktualne terminy ważności. 

Harmonogram dostarczania posiłków wykonawca ustali z dyrektorem szkoły. W okresie objętym 

zamówieniem przewiduje się wydanie łącznie 6.040 posiłków. Dla potrzeb badań żywności przez 

Sanepid wykonawca ma obowiązek pobierać i przechowywać u siebie, a w razie kontroli udostępnić 

(dostarczyć) próbki w następujących ilościach po 150g. każdej składowej części potrawy w tym mięs, 

potraw mięsnych i rybnych, jarzyn gotowanych, sosów, potraw mącznych oraz mlecznych, sałatek, 

surówek; wyrobów garmażeryjnych, wędlin i wyrobów wędliniarskich (w jednym kawałku) zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2007 r. w sprawie pobierania i przechowywania 

próbek żywności przez zakłady żywienia zbiorowego typu zamkniętego (Dz. U. z 2007 r. Nr 80, poz. 

545).. 

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: 

 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 

 Zamawiający nie wyklucza możliwości zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 

1 pkt 6 ustawy Pzp w zakresie przygotowywania i dostarczania posiłków nie przekraczających 50 

% wartości zamówienia podstawowego. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.52.31.00-3, 55.52.40.00-9. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 19.12.2014. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie wymaga wadium 

III.2) ZALICZKI 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczegółowego warunku i za jego spełnienie 

uzna złożone przez Wykonawcę oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 

ust. 1 ustawy Pzp. 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczegółowego warunku i za jego spełnienie 

uzna złożone przez Wykonawcę oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 

ust. 1 ustawy Pzp. 



 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczegółowego warunku i za jego spełnienie 

uzna złożone przez Wykonawcę oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 

ust. 1 ustawy Pzp. 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczegółowego warunku i za jego spełnienie 

uzna złożone przez Wykonawcę oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 

ust. 1 ustawy Pzp. 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczegółowego warunku i za jego spełnienie 

uzna złożone przez Wykonawcę oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 

ust. 1 ustawy Pzp. 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 

USTAWY 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 

ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy 

przedłożyć: 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, 

należy przedłożyć: 

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

 aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

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

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, 

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzający, że: 

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy 

do grupy kapitałowej; 



SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

IV.3) ZMIANA UMOWY 

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

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w następującym zakresie: 1) Zaistnienia, po zawarciu 

umowy, przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszego warunku rozumieć należy 

zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej strony więzi prawnej: a) o charakterze niezależnym od stron, b) 

którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy, c) którego nie można uniknąć ani 

któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, d) której nie można 

przypisać drugiej stronie. Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w 

szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, 

działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii 

elektrycznej, promieniowanie lub skażenia; 2) Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa 

w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron, 3) Z uwagi na 

zmianę podwykonawcy, 4) Zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w 

szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami 

organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy 

- zmianie może ulec termin realizacji Umowy oraz terminy wynikające z harmonogramu. 5) Wykonanie 

umowy przed terminem, 6) Ograniczenie umowy, 7) Zmiana umowy dotycząca zmiany wynagrodzenia 

na skutek zmniejszenia zakresu usług. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia: www.bip.wisniew.ops.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej ul. Siedlecka 13 08-112 Wiśniew pokój nr 10. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 

20.02.2014 godzina 10:00, miejsce: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Siedlecka 13 08-112 

Wiśniew pokój nr 10. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających 

zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie 

całości lub części zamówienia: nie 


