
 

 

 
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

(zwana dalej SIWZ) 
 
 

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W  TRYBIE PRZETARGU 
NIEOGRANICZONEGO  

 
na 
 

 „Przygotowanie i dostarczanie posiłków dla uczniów szkół, przedszkoli i placówek 
oświatowych z terenu Gminy Sierakowice w okresie od 04 września 2017 r. do 26 stycznia 

2018 r.” 
 
 

ZNAK SPRAWY – ZEAS 271.6.2017 

  
USŁUGI 

 
o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
 (t.j.. Dz.U. .2015, poz. 2164 z późn. zm.) 

 
 
 
 
 

Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej SIWZ. Wykonawca ponosi 
ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów, oraz przedłożenia oferty nie 

odpowiadającej wymaganiom określonym przez Zamawiającego. 
 

Zatwierdził:  

 

Z up. Wójta Gminy Zbigniew Fularczyk 
 
Kierownik Zamawiającego 
 
 
Dnia  27.07.2017 r. 
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ROZDZIAŁ I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

 
Gmina Sierakowice 
ul. Lęborska 30, 
83-340 Sierakowice,  
tel. / fax  58 681-95-00, 58 681-96-75 
www.sierakowice.pl   
e-mail: sierakowice@sierakowice.pl 
NIP: 5891018894, REGON: 191674977 
Godziny pracy: poniedziałek, środa, czwartek 7:30-15:30; wtorek 7:30-16:00, piątek 7:30-15:00 
 

ROZDZIAŁ II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 
i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych zwanej dalej „ustawą PZP”. 

2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej 
„SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP.  

3. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.  

 

ROZDZIAŁ III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest „Przygotowanie i dostarczanie posiłków dla uczniów szkół, 
przedszkoli i placówek oświatowych z terenu Gminy Sierakowice w okresie od 04 
września 2017 r. do 26 stycznia 2018 r”. Wykonanie usługi obejmuje: 
1) Przygotowanie, dostarczanie posiłków dla uczniów następujących szkół i placówek: Szkoła 

Podstawowa w Mojuszu, Szkoła Podstawowa w Jelonku, Szkoła Podstawowa w Lisich Jamach, Szkoła 
Podstawowa nr 1 w Sierakowicach, Szkoła Podstawowa w Załakowie, Szkoła Podstawowa w Puzdrowie, 
Szkoła Podstawowa w Łyśniewie, Szkoła Podstawowa w Gowidlinie, Szkoła Podstawowa w Kamienicy 
Królewskiej, Szkoła Podstawowa w Tuchlinie, Szkoła Podstawowa w  Sierakowicach nr 2 oraz dorosłych 
osób skierowanych przez GOPS,  

2) Przygotowanie, dostarczanie posiłków dla wychowanków: przedszkola i oddziałów 
przedszkolnych w: Sierakowicach, Puzdrowie, Gowidlinie, Kamienicy Królewskiej, Tuchlinie, Lisich Jamach 
(tym oddział przedszkolny w Szklanej), Mojuszu, Jelonku, Łyśniewie, Załakowie  

3) Przygotowanie, dostarczanie posiłków  w ramach rządowego programu „Pomoc Państwa  
w Zakresie Dożywiania” dla uczniów, wychowanków podmiotów, o których mowa w pkt 1 i 2 w tym 
uczniom i wychowankom z innych gmin uczęszczających do placówek na terenie gminy Sierakowice. 

2. Ofertę należy skalkulować w oparciu o następujące ilości posiłków dla uczniów szkół i placówek 
publicznych:   
Szacowana ilość posiłków:  

Danie Planowana liczba dzieci w 
okresie objętym zamówieniem 

(średnia na dzień ) 

Planowana liczba dni 
w okresie objętym 

zamówieniem 
Śniadanie 360 90 

Zupa 850 90 
II danie 790 90 

Podwieczorek 200 90 
 
 

3. Szacunkowe ilości posiłków przygotowanych i dostarczanych do szkół i placówek oświatowych 
niepublicznych:  

Danie Planowana liczba dzieci w 
okresie objętym zamówieniem 

(średnia na dzień ) 

Planowana liczba dni 
w okresie objętym 

zamówieniem 
Śniadanie 38 90 

Zupa 84 90 

http://www.sierakowice.pl/
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II danie 80 90 
Podwieczorek 40 90 

 
4. Szacunkowe ilości posiłków dla uczniów zakupujących posiłki bezpośrednio w kuchni u Wykonawcy: 

Danie Planowana liczba dzieci w 
okresie objętym zamówieniem 

(średnia na dzień) 

Planowana liczba dni 
w okresie objętym 

zamówieniem 
Zupa 30 90 

II danie 20 90 
5. Zamawiający informuje, że w zakresie opisu zamówienia odnoszącego się do placówek 

niepublicznych opisanych w pkt 3 tj.   
a. Przedszkole Chatka Puchatka w Gowidlinie, 
b. Niepubliczne Przedszkole Nibylandia, 
c. Przedszkole, Mała Szkoła , Gimnazjum w Szopie,  
d. Niepubliczne Przedszkole Bajeczny Ogród, 
e. Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Szklanej Fundacja Pomocy Dzieciom 

Niepełnosprawnym „ Uśmiech Dziecka”, 
f. Niepubliczny Żłobek ”Skrzatek” w Sierakowicach, 

umowy mogą być zawarte przez poszczególne podmioty wymienione w pkt. a-f. Niniejsze 
postępowanie nie obliguje placówek niepublicznych do zawarcia umowy. Formularz ofertowy 
nie zawiera ilości posiłków odnoszących się do jednostek niepublicznych. Jednak  przy 
ewentualnym zawieraniu umów z podmiotami wymienionymi w pkt. a-f, Wykonawca będzie 
zobligowany do zawarcia umów z uwzględnieniem cen jednostkowych zaoferowanych w 
niniejszym postępowaniu przetargowym, a ujętych w formularzu ofertowym.   

6. Zamawiający informuje, że w zakresie opisu zamówienia odnoszącego się do przygotowana, 
dostarczania posiłków dla uczniów zakupujących posiłki bezpośrednio w kuchni u Wykonawcy, których 
ilości nie zostały uwzględnione w formularzu ofertowym, należy sprzedawać w cenach 
uwzględnionych w ofercie Wykonawcy.  

7. Posiłki powinny spełniać wymagania jakości zdrowotnej oraz zalecenia Instytutu Żywności i Żywienia 
w Warszawie.  

8. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania posiłków o najwyższym standardzie na bazie 
produktów o najwyższej jakości i bezpieczeństwem zgodnie z normami HACCP. Posiłki muszą spełniać 
wymogi żywieniowe zalecane przez Instytut Matki i Dziecka dla danej grupy wiekowej. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia usług objętych przedmiotem zamówienia, w dniach 
nauki szkolnej i innych dniach pobytu uczniów w szkole, a  w razie potrzeby prowadzenie wyżywienia 
w okresie wolnym od zajęć szkolnych, różnych  form wypoczynku. 

10. Przygotowanie posiłków odbywać się będzie w pomieszczeniach kuchennych przy Szkole Podstawowej 
nr 2 w Sierakowicach. Szkoła udostępni za odpłatnością (zadeklarowana w ofercie) pomieszczenia i 
urządzenia do przygotowania posiłków. Wykonawca może realizować inne zamówienia poza 
wymienionymi w SIWZ tylko na stołówce w Szkole Podstawowej nr 2 i za zgodą Dyrektora Szkoły 
Podstawowej nr 2 . 

11. Posiłki muszą być dostarczane przez osoby posiadające stosowne uprawnienia. Osoba dostarczająca 
posiłki powinna posiadać odpowiedni strój, wymagany przeze przepisy odrębne dla tego typu 
działalności. 

12. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania posiłków do poszczególnych placówek                         
w następujących godzinach: 

Lp. Placówka Śniadanie Godzina 
dostarczenia 
zupy 

Godzina 
dostarczenia II 
dania  

Podwieczorek  

1. Gimnazjum w Sierakowicach 
 

n/d Wg ustalonego 
harmonogram

u przerw w 
miejscu 

przygotowywa
nia posiłków  

Wg ustalonego 
harmonogramu 

przerw w 
miejscu 

przygotowywan
ia posiłków 

n/d 

2. Zespół Szkół w Gowidlinie  
 

8.50 10.00 11.00 12:15 

3. Zespół Szkół w Kamienicy 8:50 10:00 11:30 11:45 
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Królewskiej  
 

4. Zespół Szkół w Tuchlinie   
 

n/d 10:50 10:50 n/d 

5. Szkoła Podstawowa  
w Sierakowicach 
 

n/d 12.00 12.00 n/d 

6. Szkoła Podstawowa  
w Puzdrowie 
 

8:50 10:00 11:00 11:45 

7. Szkoła Podstawowa w Lisich 
Jamach 
 

n/d 11:25 11:25 n/d 

8. Szkoła Podstawowa  
w Łyśniewie  
 

n/d 10:30 10:30 n/d 

9. Szkoła Podstawowa  
w Załakowie  
 

n/d 9.00-10.00 9.00-10.00 n/d 

10. Szkoła Podstawowa w Mojuszu  
 

n/d 11:00 11:00 n/d 

11. Szkoła Podstawowa w Jelonku  
 

n/d 10:30 10:30 n/d 

12. Przedszkole Samorządowe  
w Sierakowicach  

8:30 12:00 12:00 12:00 

13. Przedszkole Chatka Puchatka w 
Gowidlinie 

8:15 n/d 11:00 12.30 

14. Niepubliczne Przedszkole 
Nibylandia 

8:00 12:00 12:00 n/d 

15. Przedszkole, Mała Szkoła , 
Gimnazjum w Szopie 

n/d 10:30 10:30 n/d 

16. Niepubliczne Przedszkole 
Bajeczny Ogród 

7:30 11:30 11:30 n/d 

17. Ośrodek Rewalidacyjno-
Wychowawczy w Szklanej 
Fundacja Pomocy Dzieciom 
Niepełnosprawnym „ Uśmiech 
Dziecka” 

10:00 10:00 10:00 n/d 

18. Niepubliczny Żłobek ”Skrzatek” w 
Sierakowicach  

8.00 12:00 12:00 12:00 

 
Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenie posiłków 15 min wcześniej, aniżeli wynika to z powyższego 
wykazu. Zamawiający dopuszcza zmianę ww. harmonogramu dostarczenia posiłków w porozumieniu z 
dyrektorem szkoły, placówki i za zgodą jego zgodą.  

13. Posiłki dla przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach powinny być dostarczane w osobnych 
pojemnikach, termosach niezależnie od dostarczenia posiłków dla uczniów szkoły. 

14. Oferent pokrywa koszty eksploatacyjne (wg wskazań przyrządów pomiarowych: energia elektryczna, 
ciepła woda, woda zimna, ścieki i CO wg metrów kwadratowych dzierżawionej powierzchni), wywóz 
nieczystości segregowanych (dzierżawiony kontener), amortyzacji sprzętu, podatku od nieruchomości, 
produkcji i dowozu przygotowanych posiłków w atestowanych termoizolacyjnych termosach.  

15. Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego udostępnienia próbek posiłków niezbędnych do oceny, 
zgodnie z odrębnymi przepisami sanitarnymi w tym zakresie. 

16. W ramach mechanizmów kontrolnych Zamawiający ma prawo zlecić Inspektoratowi Sanitarnemu 
przeprowadzenie kontroli w zakresie jakości przygotowanych posiłków ze szczególnym 
uwzględnieniem ich kaloryczności i gramatury. Koszty przeprowadzenia w/w kontroli pokrywa 
Wykonawca . W przypadku 3 negatywnych wyników kontroli Zamawiający ma prawo wypowiedzieć 
Wykonawcy umowę.  

17. Posiłki nie będą wydawane w pojemnikach jednorazowego użytku.   
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18. Posiłki będą dostarczane w temperaturze odpowiedniej do ich spożycia. 
19. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia znajdują się w załączniku nr 7 do 

SIWZ tj. Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (jadłospisy jesienno-zimowe i 
wiosenno-letnie).  

20. Zmiana jadłospisu, o którym mowa w pkt 14 może nastąpić za zgodą Zamawiającego. 
21. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze 

umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. 
22. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 

55523100 - 3 Usługi w zakresie posiłków szkolnych 
55524000 - 9 Usługi dostarczania posiłków do szkół 

23. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.  
24. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
25. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.  
26. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia Wykonawcy zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 

1 pkt 6, okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, polegających na powtórzeniu 
podobnych usług do usług z zamówienia podstawowego tj. świadczenie usług przygotowania i 
dostarczania posiłków dla uczniów szkół, przedszkoli i placówek oświatowych z terenu Gminy 
Sierakowice o maksymalnej wartości zamówienia do 100% wartości zamówienia podstawowego oraz 
na warunkach przewidzianych w tymże zamówieniu podstawowym.  

27. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części 
zamówienia. 

28. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej oraz nie przewiduje przeprowadzenia aukcji 
elektronicznej. 

29. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
30. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w formularzu ofertowym (Załącznik Nr 1 do SIWZ), 

części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez 
Wykonawcę firm podwykonawców. 

31. Zgodnie z dyspozycją art. 29 ust. 3a ustawy PZP Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę 
lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego 
czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w 
sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. 

32. W nawiązaniu do pkt 26 Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, przez 
wykonawcę lub podwykonawcę, osób wykonujących w trakcie realizacji niniejszego zamówienia 
następujące rodzaje czynności:  
a)   przygotowanie posiłków – kucharze.  
b)   przygotowanie posiłków  -  personel zatrudniony w kuchni.   

33. Sposób dokumentowanie zatrudnienia osób, o których mowa w pkt. 13 oraz uprawnienia 
zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 
ust. 3a ustawy Pzp: Zamawiający wymaga przekazania w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy 
oświadczenia Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, 
o których mowa w pkt. 14. W przypadku wątpliwości Zamawiającego co do zatrudnienia na umowę o 
pracę Zamawiający zastrzega możliwość weryfikacji zatrudnienia przy udziale Państwowej Inspekcji 
Pracy (PIP). 

34. Za niedopełnienie wymogu zatrudniania Pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o 
pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w 
wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o 
minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego 
niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania Pracowników świadczących usługi na 
podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) oraz liczby dni w okresie realizacji 
Umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu. 

35. Zamawiający nie przewiduje określania w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z 
realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

36. Zgodnie z art. 29 ust. 5 opis przedmiotu zamówienia sporządzono z uwzględnieniem wymagań w 
zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych. 

37. Personel zatrudniony w kuchni oraz osoby rozwożące posiłki powinny legitymować się aktualną 
książeczką zdrowia. 

38. Wykonawca zobowiązuje się odebrać resztki niespożytych dań ze szkół, przedszkoli i pozostałych 
placówek objętych przedmiotem zamówienia na koniec dnia w którym dostarczono dania. 
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ROZDZIAŁ IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie od 04 września 2017 r. do 26 
stycznia 2018r. 

 
 

ROZDZIAŁ V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1) nie podlegają wykluczeniu,  
2) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania, 
3) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

 
a) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Wykonawca spełni  warunek jeżeli wykaże, że: 
i. posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku - inny dokument potwierdzający, że 
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej deliktowej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Suma gwarantowana 
polisy powinna wynosić minimum 100 000,00 zł (sto tysięcy złotych 00/100)  i, 
ii. posiada środki finansowe na rachunku bankowym bądź w spółdzielczej kasie 
oszczędnościowo -kredytowej lub zdolnością kredytową na kwotę minimum 120 000,00 zł 
(słownie: sto dwadzieścia tysiecy złotych 00/100). 
b) zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni  warunek jeżeli wykaże, że: 
i. Wykonawca spełni  warunek jeżeli w złożonych dokumentach i oświadczeniach 
jednoznacznie wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonywał, a w przypadku 
świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje co najmniej 1 usługę odpowiadającą 
przedmiotowi zamówienia tj. w zakresie przygotowania i podawania posiłków dla min. 300 
osób / dziennie (średnia miesięczna) – dzieci szkolnych i/lub przedszkolnych o łącznej wartości 
usługi min. 300 000 zł każda  wraz z załączeniem dowodów, że usługi te zostały wykonane 
lub są wykonywane należycie. W przypadku aktualnie wykonywanych świadczeń ciągłych, 
Wykonawca musi wykazać, że w zrealizowanej dotąd części wykonał usługi dla 300 osób 
/dziennie (średnia miesięczna) – dzieci szkolnych i/lub przedszkolnych o wartości łącznej min 
300 000 zł.  
ii. dysponuje środkami transportu, tj. co najmniej jeden samochód wykorzystywany w celu 
realizacji zamówienia, posiadający odpowiednie zaświadczenie stwierdzające spełnienie 
wymagań sanitarnych dotyczących transportu posiłków wydane przez właściwego 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Ocena spełniania warunku zostanie 
dokonana na podstawie dołączonego do oferty wykazu narzędzi. 
 

2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada 
wymaganych zdolności o których mowa w pkt 1, jeżeli zaangażowanie zasobów wykonawcy w inne 
przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.  

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w rozdz. V. 1. 3) a-c 
niniejszej SIWZ 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. 

4. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w rozdz. V. 3. niniejszej SIWZ 
wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy: 

1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni zamawiającemu, 
że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności 
przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 
potrzeby realizacji zamówienia. 

2) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty warunki , o których mowa w 
rozdz. V. 1. 3) a-c , pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w 
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postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których 
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5. 

3) 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. 

 
ROZDZIAŁ Va. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 5 

 

Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy: 

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 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) 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 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 
1844 oraz z 2016 r. poz. 615); 

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

3)  jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 14, uprawnione do reprezentowania 
wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2–4 z: 

a)  zamawiającym, 

b)  osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego, 

c)  członkami komisji przetargowej, 

d)  osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a 

– chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż przez 
wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

4)  który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu 
wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, 
o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia 
odszkodowania; 

5)  będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika 
lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia 
wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych; 

6)  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 wykroczenie, o którym mowa w pkt 5; 

7)  wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z 
przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli 
wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych; 

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. 

 
ROZDZIAŁ VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓWW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA 
 
1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie 

wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne 
potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.  
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2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o którym mowa w 
rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 
Oświadczenie te ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw 
wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.  

3. Zamawiającego żąda aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w 
postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. VI. 1 
niniejszej SIWZ. 

4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec 
nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków 
udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w 
rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ. 

5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, może wezwać wykonawcę, którego oferta została najwyżej 
oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia 
następujących oświadczeń lub dokumentów: 

a) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w 
wysokości minimum 100 000,00 zł; 

b) dokumentów potwierdzających posiadanie środków finansowych na rachunku bankowym bądź w 
spółdzielczej kasie oszczędnościowo -kredytowej lub zdolnością kredytową na kwotę minimum 
120 000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych 00/100). 

c) dokumentów i oświadczeń potwierdzających  jednoznacznie, że w okresie ostatnich trzech lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy, w tym okresie, 
wykonywał , a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje co najmniej 1 
usługę odpowiadającą przedmiotowi zamówienia tj. w zakresie przygotowania i podawania 
posiłków dla min. 300 osób / dziennie (średnia miesięczna) – dzieci szkolnych i/lub przedszkolnych 
o łącznej wartości usługi min. 300 000 zł każda  wraz z załączeniem dowodów, że usługi te 
zostały wykonane lub są wykonywane należycie. W przypadku aktualnie wykonywanych świadczeń 
ciągłych, Wykonawca musi wykazać, że w zrealizowanej dotąd części wykonał usługi dla 300 
osób /dziennie (średnia miesięczna) –  dzieci szkolnych i/lub przedszkolnych o wartości łącznej 
min 300 000 zł.  

d) dokumentów potwierdzających zdolności techniczne lub zawodowe w zakresie dysponowania 
środkami transportu, tj. co najmniej jednym samochodem wykorzystywanym w celu realizacji 
zamówienia, posiadającym odpowiednie zaświadczenie stwierdzające spełnienie wymagań 
sanitarnych dotyczących transportu posiłków wydane przez właściwego Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego.  

6. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający 
może wezwać wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie 
krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:  

a)    odpis 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; 

b)   zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega 
z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert 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; 

c)    zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 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,  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; 
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d)   informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,14 i 21 
ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez 
zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy,  wystawionej nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

e)    oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub 
ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – 
dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami 
lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 

f)    oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu 
ubiegania się o zamówienia publiczne; 

g) oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie 
na karę ograniczenia  wolności  lub  grzywny  w zakresie  określonym przez  zamawiającego  na  
podstawie  art. 24  ust. 5  pkt 5 i 6; 

h) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o 
naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub 
przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie 
art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy; 

i)    oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa 
w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716). 

7. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
zamiast dokumentów, o których mowa w pkt.6, dla: 
1) ppkt a-c) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednie, 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 
właściwego organu; 
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

2) ppkt d) – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny 
równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym 
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy 
informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 
ustawy;  

8. Dokumenty, o których mowa w pkt 7 ppkt. 1) lit. b) i pkt 7 ppkt 2) powinny być wystawione nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 7 ppkt 1) lit. a, 
powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.  

9. 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 pkt 7, zastępuje się je 
dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem, lub oświadczenie 
osoby lub osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał 
dotyczyć, złożone przez 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. Przepisuje o którym mowa w pkt 8 nie stosuje się. 

10. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może 
zwrócić się do właściwych organów odpowiedniego kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania lub zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji 
dotyczących tego dokumentu.  

11. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej 
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w 
pkt.6 lit d) składa dokument, o którym mowa w pkt 7 ppkt 2) w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 
14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której 
dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym 
oświadczenie tej osoby złożony przez notariuszem lub organem sądowym, administracyjnym albo 
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej 
osoby. Przepis pkt 8 (pierwsze zdanie) stosuje się. 



SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

ZEAS 271.6.2017 

 

 

10 

12. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może 
zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument 
dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 

13. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w 
art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o 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. 

14. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia 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).  

15. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdz. VI. 1. niniejszej SIWZ, 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 
wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo 
ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 
postępowania. 
 

ROZDZIAŁ VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE 

OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 
 

1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą 
przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i 
dokumentów wymienionych w rozdziale VI niniejszej SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku 
wezwania, o którym mowa w art. 26 ust. 2 i 3 ustawy PZP), dla których Zamawiający przewidział 
wyłącznie formę pisemną. 

2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy 
określonym w SIWZ. 

3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie winny 
być składane na adres: Gmina Sierakowice, 83-340 Sierakowice, ul. Lęborska 30.            

4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą 
elektroniczną winny być kierowane na adres: mazur.jacek@sierakowice.pl lub 
maszke.tomasz@sierakowice.pl, a faksem na nr: (58) 681-95-75. 

5. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub w 
formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich 
otrzymania. 

6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.  
7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w 

którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak 
nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści 
SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, 
Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści 
wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.  

8. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa 
w rozdz. VII. 7 niniejszej SIWZ. 

9. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako 
obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 

10. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców. 
11. Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest Jacek Mazur 

oraz Tomasz Maszke. 
 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy PZP nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt - 
zarówno z Zamawiającym  jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami - niż 
wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy 
kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie. 
 

mailto:mazur.jacek@sierakowice.pl
mailto:maszke.tomasz@sierakowice.pl
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ROZDZIAŁ VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
 
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 

00/100). 
2. Wadium może być wniesione w: 

1) pieniądzu;  
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że 

poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 
3) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
4) gwarancjach bankowych; 
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 
275 z późn. zm.)  

3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku Spółdzielczym w 
Sierakowicach, nr rachunku: 47 8324 0001 0000 0358 2000 0040, z dopiskiem na przelewie: 
„Wadium w postępowaniu ZEAS 271.6.2017 / na „Przygotowanie i dostarczanie posiłków dla 
uczniów szkół, przedszkoli i placówek oświatowych z terenu Gminy Sierakowice w okresie 
od 04 września 2017 r. do 26 stycznia 2018 r”. 

4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku 
bankowym Zamawiającego, o którym mowa w rozdz. VIII. 3 niniejszej SIWZ, przed upływem terminu 
składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).  

5. Zamawiającego zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: 

1) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium zostanie załączony do oferty; 

2) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie. 

6. W treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe na każde pisemne żądanie zgłoszone przez 
Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej 
kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP. 

7. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona.  

8. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy określa ustawa PZP. 

 

ROZDZIAŁ IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się 
wraz z upływem terminu składania ofert. (art. 85 ust. 5 ustawy PZP). 

2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy, 
samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 
3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na 
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

3. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium. 

4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu 
ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres 
związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty 
najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie 
Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

 
ROZDZIAŁ X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 

1.  Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:  

1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 
1 do SIWZ, zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, łączną 
cenę ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, okresu gwarancji 
i warunków płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich 
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postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń, a także informację którą część zamówienia 
Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy; 

2) oświadczenia wymienione w rozdziale VI. 1-4 niniejszej SIWZ. 

2. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą 
i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na 
zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. 

3. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez 
osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty 
dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 

4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

5. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję. 
Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę. 

6. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  

8. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta 
wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta uniemożliwiając 
jej samoistną dekompletację), oraz zawierała spis treści. 

9. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane własnoręcznie 
przez osobę podpisującą ofertę. 

10. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący 
sposób: 

 

„Przygotowanie i dostarczanie posiłków dla uczniów szkół, przedszkoli i placówek 
oświatowych z terenu Gminy Sierakowice w okresie od 04 września 2017 r. do 26 stycznia 

2018 r”   
Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 04.08.2017 r. o godz. 12:00  

 

i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy. 

11. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty składane 
w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, 
z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), 
jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie 
wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

12. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę 
złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte 
(zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które 
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia 
i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń. 

13. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z 
uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem. 

14. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 
ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo 
zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za 
skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż 
dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

15. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod 
warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem 
składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak 
składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone 
„ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu 
poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty. 
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16. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez 
złożenie pisemnego powiadomienia, według  tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek 
z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej 
kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi 
ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane. 

17. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni 
kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia postępowania. 

18. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP 
zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Wszelkie niejasności i wątpliwości dotyczące treści 
zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie 
przewidzianym w rozdziale VII niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy PZP nie przewidują negocjacji warunków 
udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert. 

 
ROZDZIAŁ XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (Urząd Gminy Sierakowice) przy ul. Lęborskiej 30  
w Sierakowicach – pok. 102 (Biuro Podawcze) do dnia 04.08.2017 r., do godziny 1150 i zaadresować 
zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale X SIWZ.  

2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do 
Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.  

3. Oferta złożona po terminie wskazanym w rozdz. XI. 1 niniejszej SIWZ zostanie zwrócona wykonawcy 
zgodnie z zasadami określonymi w art. 84 ust. 2 ustawy PZP. 

4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – pok. 103 (Sala Konferencyjna), w dniu 04.08.2017 r., 
o godzinie 1200. 

5. Otwarcie ofert jest jawne. 

6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP.  

7. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie www.sierakowice.biuletyn.net 
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, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 

 

ROZDZIAŁ XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 
 

1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu ofertowym 
sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załączniki nr 1 do SIWZ łącznej ceny ofertowej brutto za 
realizację przedmiotu zamówienia. 

2. Łączna cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 
zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy określonym w niniejszej 
SIWZ. 

3. Ceny muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia 
– poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę). 

4. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN). 

5. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego 
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny 
takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek 
rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany 
poinformować zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego 
obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru / usługi, których dostawa / świadczenie 
będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.  

 
 

ROZDZIAŁ XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE 
OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

http://www.sierakowice.biuletyn.net/
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1. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, którego oferta będzie przedstawiała najkorzystniejszy bilans 
kryteriów oceny ofert (Cena oferty, Miesięczna cena wynajmu pomieszczeń kuchennych, Termin 
płatności faktury). Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą sumę punktów 
w ww. kryteriach. 

2. Zamawiający wyznaczył następujące kryteria i ich znaczenie. 

a) Kryterium nr 1:  Cena oferty (C) - waga 60 %. 
b) Kryterium nr 2:   Miesięczna cena wynajmu pomieszczeń kuchennych (CW) – waga 15% 
c) Kryterium nr 3:  Termin płatności (T) - waga 25 %. 

3. Wartość punktowa dla kryterium wyboru obliczona zostanie wg wzoru: 
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Gdzie: 

WP – ilość punktów przyznanych Wykonawcy  
Cn  – najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu,  
Cbo – cena zaoferowana w badanej ofercie,  
CWbo- miesięczna cena wynajmu pomieszczeń kuchennych, zaoferowanej w badanej ofercie 
CWn-najwyższa zaoferowana  miesięczna cena wynajmu pomieszczeń kuchennych, spośród 

wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu, 

Tbo – liczba punktów za termin płatności badanej oferty, 
Tm – możliwa maksymalna do uzyskania ilość punktów za termin płatności, 

 

Zasada przyznawania punktów za Termin płatności: 
UWAGA: Wykonawca nie może zaproponować krótszego niż 14 dniowy okres płatności. W 

przypadku złożenia oferty z terminem płatności krótszym niż 14 dni, oferta zostanie 
odrzucona jako niezgodna z treścią SIWZ. 

 

Termin płatności faktury Ilość pkt 
14 dni 0 

15 - 17 dni 5 
18 - 20 dni 10 
21 - 23 dni 15 
24 - 25 dni 20 
26 - 28 dni  25 

 
W przypadku zaoferowania przez wykonawcę terminu płatności przekraczającego 28 dni Zamawiający uzna, 
że wykonawca oferuje 28 dniowy termin płatności faktury. 
 
4. Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 pkt. 
5. Za najkorzystniejszą ofertę uznawać się będzie ofertę spełniającą wymagania Zamawiającego 
przedstawiającą najwyższą wartość punktową za w/w kryterium wyboru. 
6. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch 
miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę. 
7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom 
przedstawionym w ustawie PZP, oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane 
kryteria wyboru.  
8. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert 
przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert dokona 
wyboru oferty z niższą ceną (art. 91 ust. 4 ustawy PZP). 
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ROZDZIAŁ XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE 
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty 
potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać 
z dokumentów załączonych do oferty. 

2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej 
współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób 
współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność 
za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji 
przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum 
przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia. 

3. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego. 

4. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom. 

W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od 
zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, 
bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w 
art. 93 ust. 1 ustawy PZP. 

 
 

ROZDZIAŁ XIV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO  
WYKONANIA UMOWY 

 
1. Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy  

należytego wykonania umowy w wysokości 5% całkowitej ceny brutto podanej w ofercie.  
a) w pieniądzu; 
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że 

zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 
c) gwarancjach bankowych; 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2  ustawy z dnia 9 

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j.Dz. U. z 2016r, poz. 
359 ze zm) 
 

2.  Zabezpieczenie należy dostarczyć najpóźniej w dniu podpisania umowy. 
3.  Z treści zabezpieczenia w formie gwarancji/poręczenia winno wynikać, że bank, ubezpieczyciel, 

poręczyciel zapłaci, na rzecz zamawiającego w terminie 30 dni od pisemnego żądania kwotę 
zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiającego, bez odwołania, bez warunku, niezależnie od 
kwestionowania czy zastrzeżeń Wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie Zamawiającego jest 
uzasadnione czy nie. 

 

XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy 
w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający 
wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich 
warunkach. 

 

Wzór umowy, stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ. 

 

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.  

 

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego 
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów 
ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP jak dla postępowań 
poniżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP. 
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2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom 
wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP. 

 

 
XVIII. ZAŁĄCZNIKI 

 
1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy. 
2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnieniu  warunków udziału w 

postępowaniu. 
3. Załącznik nr 3 - Projekt umowy,   
4. Załącznik nr 4 – Wykaz sprzętu 
5. Załącznik nr 5 - Wykaz usług. 
6. Załącznik nr 6 - Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej. 
7. Załącznik nr 7 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 


