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CZĘŚĆ I – INFORMACJE OGÓLNE 

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego: 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ „CHEMIK” 

Ul. Korotyńskiego 10, 02-121 Warszawa 

Tel./fax 22 823-50-12 

Adres strony internetowej: www.dpschemik.pl 

Godziny pracy: poniedziałek-piątek 730-1530 

2. Tryb udzielenia zamówienia. 

2.1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na 

podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych 

zwanej dalej „ustawą PZP”. 

2.2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, 

zwaną dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP.  

2.3. Wartości zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach 

wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP. 

3. Opis przedmiotu zamówienia  

3.1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostawa całodziennego wyżywienia dla 

podopiecznych Domu Pomocy Społecznej „Chemik” w Warszawie przy 

ul. Korotyńskiego 10 oraz  wywiezienie i utylizacja odpadków spożywczych.  

3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. 

3.3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach 

opisanych w niniejszej SIWZ. 

3.4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

3.5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

3.6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

3.7. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień podobnych, o których mowa w art. 67 

ust. 1 pkt 6  ustawy PZP.  

3.8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem 

art. 93 ust. 4 ustawy. 

3.9. Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla 

Wykonawców, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy. 

3.10. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 

3.11. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę 

kluczowych części zamówienia na usługi. 

3.12. Klauzule społeczne: 

                3.12.1 Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na  

                            podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w  

                            zakresie realizacji zamówienia: 

3.12.1.1.  pracownik wykonujący obowiązki dietetyka - 1 osoba; 

3.12.1.2. Pracownik wykonujący obowiązku kucharza -  1 osoba 
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3.12.2 W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez 

wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o 

pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 3.12.1.1 i 3.12.1.2  czynności. 

Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

3.12.2.1 żądania oświadczeń w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów i dokonywania ich oceny, 

3.12.2.2 żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia 

spełniania ww. wymogów, 

3.12.2.3 przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania świadczenia 

 

3.12.3 W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w 

wyznaczonym terminie, jednak nie krótszym niż 10 dni, Wykonawca przedłoży 

Zamawiającemu wskazany poniżej dowód w celu potwierdzenia spełnienia 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w opisie przedmiotu zamówienia 

czynności w trakcie realizacji zamówienia:  

-  oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie 

Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne 

określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, 

wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na 

podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju 

umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia 

oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; 

 

3.12.4. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w 

punkcie 3.12.1.1 i 3.12.1.2 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w 

postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości 

określonej we wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego, stanowiącym 

załącznik do SIWZ. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu 

potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie 

przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 3.12.1.1. i 3.12.1.2. 

czynności. 

 

3.12.5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy 

przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się 

o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 

3.13. Wszystkie załączniki do niniejszej SIWZ stanowią jej integralną część. 
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CZĘŚĆ II - WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

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

1.1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt. 12-23  ustawy 

PZP.; 

1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

1.2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający nie określa sposobu spełniania 

warunku w tym zakresie.   

1.2.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że 

posiada polisę lub inny dokument potwierdzający, że  jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej 

związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 600.000,00 PLN 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

przedmiotowy warunek musi spełniać każdy z Wykonawców.  

1.2.3. zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: 

1.2.3.1. posiada doświadczenie w wykonaniu co najmniej 3 usług polegających na 

świadczeniu usług przygotowywania posiłków całodziennych lub 

całodziennego zbiorowego żywienia w domach pomocy społecznej, domach 

opieki, podmiotach wykonujących działalność leczniczą, szpitalach, 

zakładach opiekuńczo – leczniczych o wartości co najmniej 600 000,00 zł 

brutto każda oraz trwających minimum 18 miesięcy.. W przypadku 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

przedmiotowy warunek Wykonawcy mogą spełniać łącznie. 

W przypadku gdy rozliczenie pomiędzy Wykonawcą/Podmiotem 

a Zamawiającym/Odbiorcą za wykonane zamówienie zostało dokonane 

w innej walucie niż w złotych polskich, Zamawiający dokona przeliczenia 

wartości wykonanych zamówień w innej walucie na złote polskie – na 

podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego 

w Tabeli Kursów NBP na dzień opublikowania ogłoszenia. 

1.2.3.2. dysponuje co najmniej 1 osobą, z wykształceniem minimum średnim w 

zakresie technologii żywienia lub dietetyki i co najmniej 3 letnim 

doświadczeniem w żywieniu osób w domach pomocy społecznej lub domach 

opieki  lub podmiotach wykonujących działalność leczniczą lub szpitalach 

lub zakładach opiekuńczo leczniczych, która będzie odpowiedzialna za 

wykonywanie usług w zakresie merytorycznym i jakościowym, 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia przedmiotowy warunek Wykonawcy musi spełniać co najmniej 

jeden Wykonawca . 

1.2.3.3. dysponuje kuchnią podstawową w pełni wyposażoną dostosowaną do 

przygotowywania posiłków, znajdującą się w odległości nie większej niż 

40 km od siedziby Zamawiającego wpisaną do rejestru zakładów 

podlegających kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zgodnie z 

ustawą  z  dnia  25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia 

(t.j.  Dz.  U. z 2019 r. poz. 1252 ze zm.) oraz  dysponuje  kuchnią  rezerwową 

w pełni wyposażoną (na wypadek awarii kuchni podstawowej) znajdującą się 
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w odległości nie większej niż 40 km od siedziby Zamawiającego wpisaną do 

rejestru zakładów podlegających kontroli organów Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej, zgodnie z ustawą  z  dnia  25 sierpnia 2006 roku o 

bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1252 ze zm.) 

Kuchnie muszą być wpisane do rejestru zakładów podlegających urzędowej 

kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz posiadać wydaną 

decyzje właściwego dla siedziby wykonawcy Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego zatwierdzająca zakład, w którym przygotowywane 

będą posiłki na prowadzoną działalność związaną z produkcją i obrotem 

żywnością w zakresie przygotowania posiłków od surowca do gotowej 

potrawy. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia przedmiotowy warunek Wykonawcy mogą spełniać łącznie. 

1.2.3.4. dysponuje  samochodem dostawczym przeznaczonym do transportu 

posiłków, 

1.2.3.5. dysponuje wózkami do transportu pożywienia bezpośrednio do 

podopiecznych z podgrzewaczem, pojemnikami, termosami, posiadającymi 

atesty dopuszczające do kontaktu z żywnością minimum 2 szt., 

1.2.3.6. posiada wdrożony system HACCP oraz zgodność systemu  z Normą PN-EN 

ISO 22000 w kuchni podstawowej oraz rezerwowej, w której będą 

produkowane posiłki.  

2. Poleganie na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 

ekonomicznej innych podmiotów 

2.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w Części II 

ppkt 1.2.2. i 1.2.3 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. Zamawiający żąda 

wskazania przez Wykonawcę w oświadczeniu, o którym mowa w Części III pkt 1 ppkt 1.1. 

SIWZ informacji o podmiotach, na których zasobach będzie polegał. 

2.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić 

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. 

2.3. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności 

techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na 

wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy 

nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 

pkt 13–22 ustawy PZP. 

2.4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli 

podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

 

3. Podwykonawstwo 

3.1. Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom. 

3.2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w oświadczeniu zawartym w druku Oferta, 

o którym mowa w Części III pkt 1 SIWZ, części zamówienia, których wykonanie zamierza 

powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. 
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CZĘŚĆ III – WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, 

POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW 

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW 

WYKLUCZENIA 
 

1. DOKUMENTY SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ (formularz oferty stanowi 

załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ) 

1.1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne 

potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia, sporządzone wg załącznika nr 3 do SIWZ.  

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie 

składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te 

potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 

wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

1.2. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów, do oddania do dyspozycji Wykonawcy 

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia sporządzone wg załącznika 

nr 4 do SIWZ, jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów 

na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP. 

Zamawiający wymaga aby składany dokument w szczególności zawierał informacje 

dotyczące: 

1) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;  

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy 

wykonywaniu zamówienia;  

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia  

4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków 

udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności 

dotyczą.  

Uwaga! 

Informację o podmiotach, na zdolnościach lub sytuacji których Wykonawca polega na 

zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP. należy zawrzeć w oświadczeniu, 

o którym mowa w  pkt 1.1. niniejszej tabeli. 

1.3.  Formularz cenowy sporządzony wg załącznika nr 5 do SIWZ. 

1.4.  Pełnomocnictwo, jeżeli oferta, w tym wszelkie oświadczenia i dokumenty, zostaną 

podpisane przez osobę albo osoby działające na podstawie pełnomocnictwa. Jeżeli 

osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo 

musi obejmować uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo należy przedłożyć 

w oryginale lub notarialnie potwierdzonej kopii. Do pełnomocnictwa należy załączyć 

dokumenty potwierdzające, że osoba udzielająca pełnomocnictwa była upoważniona do 

reprezentowania Wykonawcy w dacie udzielania pełnomocnictwa [co można wykazać w 

szczególności przez załączenie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub informacji 

odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobieranej na podstawie 

art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20.08.1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2007r. 

Nr 168, poz. 1186 ze zm.) albo zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji 
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i Informacji o Działalności Gospodarczej zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy o swobodzie 

działalności gospodarczej z dnia 02.07.2004r. (Dz.U. z 2015r., poz. 584 ze zm.)]. 

2. DOKUMENTY SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO  

2.1. Wykaz 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 usługi zostały wykonane, oraz załączeniem 

dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, 

przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione 

przez podmiot, na 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 w postępowaniu. 

2.2. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, 

w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat 

ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do 

wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności 

oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.  

2.3 Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych 

wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do 

dysponowania tymi zasobami. 

2.4 Dokumenty potwierdzające wdrożenie sytemu HACCP oraz zgodność systemu z Normą 

PN-EN ISO 22000 w kuchni podstawowej oraz kuchni rezerwowej, w której będą 

produkowane posiłki 

2.5 Dokument potwierdzający wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli 

organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Dotyczy kuchni podstawowej i rezerwowej. 

2.6 Decyzja właściwego dla siedziby wykonawcy Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego zatwierdzająca zakład, w którym przygotowywane będą posiłki na 

prowadzoną działalność związaną z produkcją i obrotem żywnością w zakresie 

przygotowania posiłków od surowca do gotowej potrawy. Dotyczy kuchni podstawowej i 

rezerwowej.  

2.7. 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 

2.8. Dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na 

sumę gwarancyjną 600 000,00 PLN. 

2.9. Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na 

zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp., Wykonawca przedstawia 

dokumenty na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia tych podmiotów w oparciu 

o art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy Pzp., w zakresie wymaganym od Wykonawcy 
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3. DOKUMENTY SKŁADANE BEZ WEZWANIA ZAMAWIAJĄCEGO 

3.1 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, 

o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. sporządzone wg załącznika nr 7 do 
SIWZ. Wykonawca składa oświadczenie w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na 

stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy PZP. Wraz ze 

złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 

wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, 

oświadczenie składa każdy z wykonawców. 

 

4. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów, o których mowa 

w pkt 2 powyższej tabeli, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące 

tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, 

w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. 

o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. 

poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).  

5. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o 

których mowa w pkt 2 powyższej tabeli, w formie elektronicznej pod określonymi adresami 

internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie 

z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.  

6. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w 

pkt 2 powyższej tabeli, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności 

oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 

ustawy, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 

i 3 ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 

7.  Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w Części III pkt 1 ppkt 1.1. 

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. 

8. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe 

pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, 

chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby 

unieważnienie postępowania. 

9. Wykonawca zagraniczny składa dokumenty zgodnie z zapisami w Części III SIWZ, 

ze szczególnym uwzględnieniem, aby dokumenty złożone wraz z ofertą potwierdzały, że oferta 

została podpisana przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.  

10. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 

zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do 

złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie 

podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli 

zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub 

dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 
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CZĘŚĆ IV - OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY  ORAZ 

TERMINY 

1. Oferta. 
1.1. Oferta musi być napisana w języku polskim oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do 

reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości 

odpowiadającej cenie oferty. 

1.2. 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. 

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

1.4. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną 

propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych 

przez danego Wykonawcę. 

1.5. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

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

1.7. 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). 

1.8. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane 

własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. 

1.9. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego ul. Korotyńskiego 

10,  02-121 Warszawa, sekretariat i oznakować w następujący sposób: 


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

 

Pieczęć Wykonawcy: 
Nazwa Zamawiającego 

 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ „CHEMIK” 

ul. Korotyńskiego 10, 02-121 Warszawa 

Oferta na: 

 

Dostawa całodziennego wyżywienia dla podopiecznych Domu Pomocy Społecznej 

„Chemik” w Warszawie przy ul. Korotyńskiego 10 

 
 „Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert”, tj. 18.09.2020r. godz. 10.30 

 
*niepotrzebne skreślić 

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

 

1.10. 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 2019 r. , 

poz. 1010, 1649 ), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być 
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udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa. 

1.11. 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. 

1.12. 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. 

1.13. 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. 

1.14. 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. 

1.15. 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. 

1.16. 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. 

1.17. 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 obiekcje dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed 

terminem składania ofert w trybie przewidzianym w Części IV pkt 4 niniejszej SIWZ. 

Przepisy ustawy PZP nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym 

zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert. 

2. Forma dokumentów. 

Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kopii.  Formę dokumentów 

określa ustawa Prawo zamówień publicznych oraz rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 27 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). Poświadczenia za zgodność 
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z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji 

polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo 

podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.  

 

3. Oferta wspólna. 

3.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 

3.2. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. 

3.3. Oryginał pełnomocnictwa powinien być załączony do oferty i zawierać w szczególności    

wskazanie: 

3.3.1. postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, 

3.3.2. wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia  

wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby, 

3.3.3. ustanowionego Pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania. 

Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich Wykonawców 

ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Podpisy muszą być złożone przez 

osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze 

lub ewidencji Wykonawców. 

3.4. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców występujących 

wspólnie.  

3.5. Wszelka korespondencja dotycząca złożonej oferty będzie prowadzona przez    

 Zamawiającego wyłącznie z Pełnomocnikiem, którego adres należy wpisać    

 w formularzu oferty 

3.6. Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający może 

żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej 

współpracę tych wykonawców. 

        

4.  Informacja o sposobie porozumiewania się z Wykonawcami. 
4.1. 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 Części III niniejszej 

SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania o którym mowa w art. 26 

ust. 3 ustawy PZP) dla których Prawodawca przewidział wyłącznie formę pisemną. 

4.2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się 

numerem sprawy określonym w SIWZ. 

4.3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę 

pisemnie winny być składane na adres: Dom Pomocy Społecznej „Chemik”, ul. 

Korotyńskiego 10, 02-121 Warszawa, Sekretariat. 

4.4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę 

drogą elektroniczną winny być kierowane na adres: sekretariat.chemik@idsl.pl,  a 

faksem na nr (22) 823-50-12. 

4.5. 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. 
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4.6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.  

4.7. 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.  

4.8. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, 

o którym mowa w powyższym pkt 4.7. 

4.9. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych 

odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze 

oświadczenie Zamawiającego. 

4.10. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców. 

4.11. Osoba uprawniona przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami w 

sprawach merytorycznych i proceduralnych:  

 

Włodzimierz Dobrzyński – kierownik działu administracyjno-gospodarczego 

tel. 668 557 595, e-mail: kierownik.chemik@idsl.pl 

5. Terminy. 

5.1. Związanie ofertą. 

5.1.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni, tj. do dnia 17.10.2020r. 
5.1.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu   

składania ofert. 
5.1.3. 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. 

5.1.4. 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. 

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

wadium. 

5.2. Składanie ofert. 

5.2.1. Miejsce  złożenia:  siedziba Zamawiającego, Warszawa ul. Korotyńskiego 10, 

Sekretariat, 

5.2.2. Termin składania ofert upływa dnia 18.09.2020r. o godz. 10.00 

5.2.3. Zamawiający zwraca niezwłocznie ofertę, która została złożona po terminie.  
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5.3. Otwarcie ofert. 

5.3.1 Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, na parterze, w dniu 18.09.2020r.  

o godz. 10.30 
5.3.2 Otwarcie ofert jest jawne. 

5.3.3 Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

5.3.4 Po otwarciu oferty Zamawiający poda nazwę firmy, oraz adres Wykonawcy, którego 

oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania 

zamówienia publicznego, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie. 

5.3.5 Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej 

informacje dotyczące: 

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

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

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 

zawartych w ofertach. 

 

 

1. Oferty będą oceniane wg procedury określonej w art. 24aa ustawy PZP. 
 

2. Opis kryterium i sposobu oceny ofert. 

2.1. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami przypisując 

im wagę procentową: 

 

2.1.1. KRYTERIUM  nr I  -  cena (C)  - waga 60 %. 

 

Zamawiający dokona oceny oferty na podstawie oświadczenia złożonego w formularzu 

Oferta. Brak określenia ceny w druku Oferta spowoduje odrzucenie oferty. 

W trakcie oceny ofert kolejno ocenianym ofertom, zostaną przyznane punkty według  

następującego wzoru:     

       

   cena oferowana minimalna brutto 

P(C) =   -----------------------------------------------  x 100 pkt. x 60% 

cena badanej oferty brutto 

 

gdzie: 

P(C) – ilość punktów badanej oferty w kryterium ceny. 

Oferta w kryterium nr 1 może uzyskać maksymalnie – 60 punktów,  

60 %  = 60 pkt. – waga kryterium 

 

2.1.2. KRYTERIUM  nr II  -  kwalifikacje dietetyka (KD)  - waga 20 %. 

Zamawiający dokona oceny oferty na podstawie oświadczenia zał. nr 9 złożonego 

wraz z ofertą. W trakcie oceny ofert kolejno ocenianym ofertom, zostaną przyznane 

punkty według poniższych wymagań:  

 

CZĘŚĆ V - OPIS KRYTERIUM I SPOSOBU OCENY OFERT  

ORAZ OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 
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2.1.2.1 - wykształcenie średnie gastronomiczne oraz minimum trzyletnie 

doświadczenie w komponowaniu jadłospisów w domach pomocy 

społecznej, domach opieki, podmiotach wykonujących działalność 

leczniczą, szpitalach, zakładach opiekuńczo – leczniczych  - 1 pkt., 

 

2.1.2.2    -    wykształcenie średnie w specjalności dietetyka lub technologia żywienia 

oraz minimum trzyletnie doświadczenie w komponowaniu jadłospisów w 

domach pomocy społecznej, domach opieki, podmiotach wykonujących 

działalność leczniczą, szpitalach, zakładach opiekuńczo – leczniczych  - 

2 pkt., 

 

2.1.2.3    -    wykształcenie wyższe w specjalności dietetyka lub technologia żywności   

oraz minimum trzyletnie doświadczenie w komponowaniu jadłospisów w 

domach pomocy społecznej, domach opieki, podmiotach wykonujących 

działalność leczniczą, szpitalach, zakładach opiekuńczo – leczniczych  - 

3 pkt. 

 

W trakcie oceny ofert kolejno ocenianym ofertom, zostaną przyznane punkty według 

następującego wzoru:           

                      W(KD) 

P(KD) =     -------------  x 100 pkt. x 20 % 

                       M(KD) 

gdzie: 

P(KD)  -  ilość punktów badanej oferty w kryterium. Oferta w kryterium nr II może  

                  uzyskać maksymalnie – 20 punktów, 20 %  = 20 pkt. – waga kryterium 

W(KD)   -  liczba punktów otrzymanych wg powyższych wymagań 

M(KD)   -  maksymalna ilość punktów w kryterium (KD) 3 pkt.  

 

2.1.3. KRYTERIUM  nr III  -  kwalifikacje kucharza (KK)  - waga 20 %. 

 

Zamawiający dokona oceny oferty na podstawie oświadczenia zał. nr 9 złożonego 

wraz z ofertą. W trakcie oceny ofert kolejno ocenianym ofertom, zostaną przyznane 

punkty według poniższych wymagań:  

 

2.1.3.1  - wykształcenie zawodowe kucharz oraz minimum trzyletnie doświadczenie  

   w komponowaniu jadłospisów w domach pomocy społecznej, domach  

   opieki, podmiotach wykonujących działalność leczniczą, szpitalach,  

   zakładach  opiekuńczo – leczniczych  - 1 pkt., 

 

2.1.3.2  - wykształcenie średnie kucharz oraz minimum trzyletnie doświadczenie w  

                           komponowaniu jadłospisów w domach pomocy społecznej, domach opieki,  

                           podmiotach wykonujących działalność leczniczą, szpitalach, zakładach   

                           opiekuńczo – leczniczych  - 2 pkt., 

 

         2.1.3.3 - wykształcenie średnie kucharz, minimum trzyletnie doświadczenie w  

                           komponowaniu jadłospisów w domach pomocy społecznej, domach opieki,  

                           podmiotach wykonujących działalność leczniczą, szpitalach, zakładach  

                           opiekuńczo – leczniczych  oraz posiadanie co najmniej jednego nagrody  
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                           lub certyfikatu zdobytego w konkursie czy plebiscycie organizowanym  

                           przez stowarzyszenia lub organizacje branży gastronomicznej - 3 pkt. 

 

W trakcie oceny ofert kolejno ocenianym ofertom, zostaną przyznane punkty według 

następującego wzoru:       

     

                       W(KK) 

P(KD) =      -------------  x 100 pkt. x 20 % 

                       M(KK) 

gdzie: 

P(KK)    -   ilość punktów badanej oferty w kryterium. Oferta w kryterium nr II może  

                   uzyskać maksymalnie – 20 punktów, 20 %  = 20 pkt. – waga kryterium 

W(KK)   -  liczba punktów otrzymanych wg powyższych wymagań 

M(KK)   -  maksymalna ilość punktów w kryterium (KD) 3 pkt.  

 

2.1.4. Każda z ofert będzie oceniana wg powyższych kryteriów zgodnie z 

poniższym wzorem: 

P = P(C)  + P(KD) + P(KK) 

gdzie:  

P – łączna liczba punktów  

P(C) – liczba punktów w kryterium „cena oferty brutto”.  

P(KD) – liczba punktów w kryterium „kwalifikacje dietetyka”. 

P(KK) – liczba punktów w kryterium „kwalifikacje kucharza”. 

 

2.2. Jeżeli dwie lub więcej ofert uzyska taką samą liczbę punktów, Zamawiający spośród tych 

ofert wybierze ofertę zgodnie z art. 91 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2.3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie zostanie odrzucona, spełni wymogi 

ustawy PZP i SIWZ oraz uzyska najwyższą liczbę punktów. 

2.4. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
 

3. Opis obliczenia ceny oferty 

3.1. Wykonawca określi ceny na wszystkie elementy zamówienia wymienione w formularzu  

cenowym (załącznik nr 5 do SIWZ), który po wypełnieniu przez Wykonawcę stanowić 

będzie formularz cenowy – załącznik do oferty. 

3.2.  Wszystkie pozycje w formularzu cenowym muszą zawierać cenę, 

3.3. 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). 

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

3.5. Ostateczną łączną cenę oferty brutto za realizację przedmiotu zamówienia (z wiersza 

„RAZEM”, stanowiącą sumę wartości poszczególnych pozycji formularza cenowego, 

zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ, należy przenieść do formularza OFERTY, 

stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ. 

3.6. Łączna cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją 

przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz postanowieniami 

umowy określonymi w niniejszej SIWZ.  
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3.7. Upusty oferowane przez Wykonawcę muszą być zawarte w cenie brutto, która po 

zastosowaniu upustu nie może być niższe niż koszty własne lub koszty wytworzenia. 

3.8. Zamawiający przewiduje możliwości zmian wynagrodzenia brutto w sytuacjach 

wymienionych w § 11 ust. 2.4  umowy. 

3.9. Przy obliczaniu ceny należy przyjąć stawkę podatku od towarów i usług właściwą dla 

przedmiotu zamówienia obowiązującą według stanu prawnego na dzień składania oferty, 

3.10. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu 

oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który 

miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, 

informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania 

u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, 

których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich 

wartość bez kwoty podatku. 

 

4. Badanie rażąco niskiej ceny 

Badanie rażąco niskiej ceny zostanie przeprowadzone na podstawie i zgodnie z zapisami 

art. 90 ustawy PZP. 

Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu, spoczywa na 

Wykonawcy. 

 

CZĘŚĆ VI   -   ZABEZPIECZENIE OFERTY I UMOWY 

 

1. Kwota i termin wniesienia wadium 

1.1 Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 

25 000,00 - PLN (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych) 

1.2 Wadium musi obejmować okres związania ofertą tj. do dnia 17.10.2020r. 

1.3 Termin wniesienia wadium upływa dnia 18.09.2020r. o godz. 10.00 

 

2. Formy i miejsce wnoszenia wadium 

2.1 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:  

 

2.1.1 w pieniądzu - przelewem na rachunek Zamawiającego 

Numer rachunku Zamawiającego: 53103015080000000550083108 

Uwaga!!! O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono 

w wymaganym terminie, decyduje data wpływu środków na rachunek Zamawiającego. 

Zamawiający informuje o braku możliwości wpłaty wadium w siedzibie w formie 

pieniężnej. 
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2.1.2 w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo 
kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

2.1.3 gwarancjach bankowych, 

2.1.4 gwarancjach ubezpieczeniowych,  

2.1.5 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 (Dz. U. z 2000 r. Nr 109, poz. 1158, ze zm.) 

 

2.2. Oryginał wadium w formie innej niż w pieniądzu należy załączyć do oferty. 

2.3. Złożone poręczenie lub gwarancja musi zawierać zobowiązanie zgodne z art. 46 ust. 4a i 5 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2.4. Wykonawca, który nie wniesie wadium, w tym również na przedłużony okres związania 

ofertą lub nie zgodzi się na przedłużenie okresu związania ofertą, zostanie wykluczony 

z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego.  

2.5. Zamawiający dokona zwrotu wadium Wykonawcy lub przekaże dyspozycję do banku 

zgodnie z warunkami określonymi w art. 46 ustawy. 

 

3. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

3.1 Wysokość wniesienia zabezpieczenia: 10 % wynagrodzenia umownego brutto. 

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest do 

wniesienia całości zabezpieczenia przed zawarciem umowy. 

3.2 Zabezpieczenie należytego wykonania usługi może być wniesione w jednej lub kilku 

następujących formach: 

 

3.2.1 w pieniądzu - przelewem na rachunek Zamawiającego 

Numer rachunku Zamawiającego:  

Nr konta: 53103015080000000550083108 

Uwaga!!! O uznaniu przez Zamawiającego, że zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie, decyduje data 

wpływu środków na rachunek Zamawiającego. 

Zamawiający informuje o braku możliwości wpłaty zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy w siedzibie w formie pieniężnej. 
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3.2.2 w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem 

pieniężnym, 

3.2.3 gwarancjach bankowych, 

3.2.4 gwarancjach ubezpieczeniowych,  

3.2.5 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 (Dz. U. z 2000 r. Nr 109, poz. 1158, ze zm.) 

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji i poręczeń powinny być one 

wystawione na okres obejmujący wykonanie zamówienia oraz okres rękojmi. 

 

3.3  zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy został określony we wzorze umowy 

stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ, w § 9 w punkcie 2 i 3. 

 

 

CZĘŚĆ VII   -   INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH PO 

WYBORZE OFERTY 
 

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. 

5. 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. 

 

CZĘŚĆ VIII -  POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

Wykonawcom, 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, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w Dziale VI 

ustawy Pzp. 
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Załącznik Nr 1 do SIWZ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 

O F E R T A 
 

Nazwa i adres Wykonawcy/ Wykonawców:  

w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia należy wymienić 

wszystkich Wykonawców ze wskazaniem Pełnomocnika. 

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

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

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

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

NIP: ...................................................... REGON: ..................................................................................   

Informacje do porozumiewania się z Wykonawcą/Pełnomocnikiem 

ADRES…………………………TELEFON……………………..…E–MAIL …………………  

 

Wykonawca zalicza się do sektora małych i średnich przedsiębiorstw:   TAK / NIE* 

*należy zaznaczyć/podkreślić właściwe 

  

1. Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu składam niniejszą ofertę na: 

 

Dostawa całodziennego wyżywienia dla podopiecznych Domu Pomocy 

Społecznej „Chemik” w Warszawie przy ul. Korotyńskiego 10 
 

 

2. Oferuję: 

2.1. Cena oferty brutto zł . ……………………………………………… 

słownie:............................................................................................................................. 

zgodnie z formularzem cenowym załączonym do oferty; 

2.2. Termin realizacji 15 miesięcy tj: od 01.10.2020r.  do 31.12.2021r.. 

 

2.3. Adres lokalizacji kuchni podstawowej (max 40 km): ......................................................... 

 

2.4. Adres lokalizacji kuchni rezerwowej (max 40 km): ............................................................ 

 

2.5. Warunki płatności: zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ. 
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3. Składając niniejszą ofertę, oświadczam, że: 

3.1. Zapoznałem/zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, w tym 

z postanowieniami umowy, jak też z wszystkimi innymi dokumentami oraz warunkami 

spełnienia świadczenia. Do dokumentów i warunków nie wnosimy żadnych zastrzeżeń 

i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami, a w przypadku wyboru 

naszej oferty podpiszemy umowę zgodnie z treścią przedstawioną przez Zamawiającego; 

 

3.2. Łączna cena ofertowa stanowi całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające 

wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z treścią SIWZ; 

 

3.3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego 

brutto, wnisione zostanie przed terminem zawarcia umowy; 

 

3.4. Wybór mojej/naszej oferty będzie/nie będzie* prowadzić do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego (konieczności odprowadzenia przez Zamawiającego podatku VAT 

do Urzędu Skarbowego) o którym mowa w ustawie z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie 

ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych (w 

sytuacji, gdy wybór oferty prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku 

podatkowego należy wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub 

świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty 

podatku). 

* należy zaznaczyć/podkreślić właściwe (w sytuacji, gdy Wykonawca nie zaznaczy/podkreśli żadnej 

opcji, Zamawiający uzna, że wybór oferty Wykonawcy nie będzie prowadzić do powstania 

u Zamawiającego obowiązku podatkowego) 

 

3.5. Zamówienie wykonamy sami*/ część zamówienia zlecimy podwykonawcom*.   

Podwykonawcom zamierzamy powierzyć określoną część (zakres) prac, tj.: 

Firma (nazwa) Podwykonawcy  Zakres prac wykonywanych przez 

Podwykonawcę  

  

Uwaga! 

Jeżeli Wykonawca nie wypełni formularza ofertowego w zakresie niniejszego punktu, to 

Zamawiający uzna, że zamówienie zostanie wykonane osobiście, bez udziału 

podwykonawców.  

3.6. wszystkie informacje podane w załączonych do oferty dokumentach 

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

świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu 

informacji. 
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3.7. Uważamy się za związanych ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia upływu terminu 

składania ofert. Na potwierdzenie powyższego wnieśliśmy wadium w wysokości  

………………. złotych, w dniu .........................................................., w formie: 

…..……..............................................................................; 

prosimy o zwrot wadium (wniesionego w pieniądzu), na zasadach określonych w art. 46 

ustawy PZP, na następujący rachunek: 

 

……………………………………………………………………………………………                             
/wypełnia Wykonawca, który wniósł wadium w formie pieniądza/ 

 

 

 

 

................................, dn. .....................       ...................................................................................... 
  /miejscowość/ /data/ /podpis Wykonawcy// 

Uwaga: W przypadku podmiotów występujących wspólnie podpisuje pełnomocnik.  
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Załącznik nr 3 do SIWZ 

 
Wykonawca: 

……………………………………………… 

……………………………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: 

NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

……………………………………………… 

……………………………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 

Oświadczenie Wykonawcy  

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

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa PZP),  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA i SPEŁNIANIA 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

Przystępując do postępowania na: 

  

Dostawę całodziennego wyżywienia dla podopiecznych Domu Pomocy Społecznej 

„Chemik” w Warszawie przy ul. Korotyńskiego 10 
 

oświadczam, co następuje: 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy PZP. 

 

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

          ………………………………………… 
(podpis) 
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Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie 

art. …………. ustawy PZP (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród 

wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20). Jednocześnie oświadczam, że w związku 

z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy PZP podjąłem następujące środki naprawcze:  

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

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

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

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

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

 

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

 

          ………………………………………… 
(podpis) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 

WYKONAWCA: 

 

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

postępowaniu, tj.:  ..................................................................................................................................  

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

…………………………………………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, 

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

o udzielenie zamówienia. 

 

 

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

 

          ………………………………………… 
(podpis) 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego 

w Części II, pkt 1 ppkt 1.2. SIWZ  

 

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

         

 ………………………………………… 
(podpis) 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:  

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

Zamawiającego w Części II, pkt 1 ppkt 1.2. SIWZ, polegam na zasobach następującego/ych 

podmiotu/ów:  

 ................................................................................................................................................................  
(wskazać podmiot/y) 

w następującym zakresie:  ......................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  
(określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu)\ 

 

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

          ………………………………………… 
(podpis) 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

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

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

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

          ………………………………………… 
(podpis) 
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Załącznik nr 4 do SIWZ  
 

ZOBOWIĄZANIE DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY NIEZBĘDNYCH 

ZASOBÓW NA POTRZEBY WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

Dotyczy postępowania na:  

Dostawę całodziennego wyżywienia dla podopiecznych Domu Pomocy Społecznej 

„Chemik” w Warszawie przy ul. Korotyńskiego 10 

 ................................................................................................................................................................  
(nazwa i adres podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby) 

 

Zobowiązuję się do oddania na rzecz:  ...............................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  
(nazwa i adres Wykonawcy, któremu inny podmiot oddaje do dyspozycji zasoby) 

 

zasobów w niżej określonym zakresie (zaznaczyć właściwe): 

 zdolności zawodowe (kwalifikacje zawodowe, doświadczenie) 

na okres  ................................................................................................................................................  
(wskazać okres na jaki udostępniany jest zasób) 

Z Wykonawcą łączy mnie stosunek prawny wynikający z: 

 

 ................................................................................................................................................................  
 (wskazać charakter stosunku) 

 

Sposób udziału w realizacji zamówienia w: 

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

Uwaga: Jeżeli podmiot udostępnia Wykonawcy zdolności zawodowe (kwalifikacje zawodowe, 

doświadczenie) wymagane jest opisanie udziału w sposób wskazujący, czy podmiot udostępniający 

zdolności zrealizuje (podwykonawstwo) usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

 

 

 

  ........................... dnia .................................  

……………………………………… 
/podpis podmiotu udostępniającego/ 

 

UWAGA 

Powyższe zobowiązanie musi być złożone w formie oryginału i podpisane przez podmiot 

udostępniający zasób. 
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Załącznik nr 5 do SIWZ  
 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULARZ CENOWY  
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Załącznik nr 6 do SIWZ  

 
 

 

 

 

 

 

 

WZÓR UMOWY 
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Załącznik nr 7 do SIWZ 

 

 

 

 

 

dotyczy postępowania: ZP/1/2020 

 

Dostawa całodziennego wyżywienia dla podopiecznych Domu Pomocy Społecznej „Chemik” w 

Warszawie przy ul. Korotyńskiego 10 

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

(o której mowa w ustawie z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów 

(Dz. U. z 2020, poz. 1076, 1086) z innymi wykonawcami biorącymi udział w postępowaniu 

 

Oświadczam, że: 

 przynależę – wskazać wykonawcę …………………………………………………………………………. 

 nie przynależę 

do grupy kapitałowej z wykonawcami, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu. 

 

   

........................... dnia .................................  
                                                                             ................................................................................... 
 /Podpis Wykonawcy/ 

 

 

DOKUMENT SKŁADANY PRZEZ WYKONAWCĘ BEZ WEZWANIA ZAMAWIAJĄCEGO 

             

 

Oświadczenie Wykonawca składa bez wezwania w terminie trzech dni od dnia zamieszczenia przez 

zamawiającego na stronie internetowej informacji dotyczących: kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia; firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty 

w terminie; ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych 

w ofertach. 

 

Uwaga: 

W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz 

z oświadczeniem dokumenty bądź informacje  potwierdzające,  że powiązania z innym wykonawcom nie 

prowadzą do zakłócenia konkurencji w postepowaniu. 

 

Powyższe oświadcznie musi być złożone w formie oryginału.  

 

W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, powyższe oświadczenie składa 

każdy Wykonawca. 
  

 

 

 

 
Pieczęć Wykonawcy 
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Załącznik Nr 8 do SIWZ 

 

Pieczęć adresowa Wykonawcy 

 

Wykaz usług 

Wykaz 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 usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi 

zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 

 

Wymagane jest wykazanie wykonania lub wykonywania co najmniej 3 usług polegających na świadczeniu usług 

przygotowywania posiłków całodziennych lub całodziennego zbiorowego żywienia w domach pomocy społecznej, 

domach opieki, podmiotach wykonujących działalność leczniczą, szpitalach, zakładach opiekuńczo – leczniczych o 

wartości co najmniej 600 000,00 zł brutto każda oraz trwających minimum 24 miesiące.  

 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia przedmiotowy warunek 

Wykonawcy mogą spełniać łącznie. 

 

Przedmiot umowy 
Wartość brutto 

umowy 

Daty wykonywania 
(od-do należy podać rok 

miesiąc) 

Odbiorca usług 

    

    

    

 

 
 

 

....................................., dn. ...................    ............................................................  
 /miejscowość/ /data/ /Podpis Wykonawcy/ 
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Załącznik Nr 9 do SIWZ 

 

 

Pieczęć adresowa Wykonawcy 

 

1. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,  
 

Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 

uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także 

zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 

 

Wymagane jest wykazanie dysponowania co najmniej 1 osobą, z wykształceniem minimum średnim w 

zakresie technologii żywienia lub dietetyki  i co najmniej 3 letnim doświadczeniem w żywieniu osób 

domach pomocy społecznej lub domach opieki  lub podmiotach wykonujących działalność leczniczą lub 

szpitalach lub zakładach opiekuńczo leczniczych, która będzie odpowiedzialna za wykonywanie usług w 

zakresie merytorycznym i jakościowym.  

 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia przedmiotowy warunek 

Wykonawcy musi spełniać co najmniej jeden Wykonawca 
 

Lp. 

 

Imię i nazwisko 

 

        Wykształcenie i 

doświadczenie zawodowe 

( należy podać nazwę i specjalność    
ukończonej szkoły oraz opisać 

przebieg doświadczenia 

zawodowego podając miejsca, okres 
pracy  oraz stanowisko) 

Zakres wykonywanych 

czynności 

Podstawa 

Wykonawcy do 

dysponowania 

osobą 

1 

 

 

 

   

2     

3     
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2. Wykaz osób, w celu potwierdzenia kryterium wyboru „kwalifikacje 

dietetyka”  

 

Lp. 

 

Imię i nazwisko 

 

        Wykształcenie  
(należy podać nazwę i specjalność    

ukończonej szkoły) 

Doświadczenie zawodowe 

(Należy opisać przebieg doświadczenia 

zawodowego podając miejsca, okres pracy  
oraz stanowisko) 

1 

 

 

 

  

2    

 

 

3. Wykaz osób, w celu potwierdzenia kryterium wyboru „kwalifikacje 

kucharza”  

 

Lp. 

 

Imię i nazwisko 

 

           Wykształcenie  
(należy podać nazwę i specjalność    
ukończonej szkoły) 

Doświadczenie zawodowe 

(Należy opisać przebieg 

doświadczenia zawodowego 
podając miejsca, okres pracy  oraz 

stanowisko) 

Nagrody lub 

certyfikaty 

(należy wpisać otrzymane 

nagrody lub certyfikaty 

zdobyte w konkursach lub 

plebiscytach organizowanych 
przez organizacje lub 

stowarzyszenia branży 

gastronomicznej)  

1 

 

 

 

   

2     
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DOM POMOCY SPOŁECZNEJ „CHEMIK” 
02-121 Warszawa, ul. Korotyńskiego 10 

Tel.: (0 22) 823-50-12, Fax.: (0 22) 823-50-12 

www.dpschemik.pl; e-mail: sekretariat.chemik@idsl.pl 

 

 

 

 

Załącznik Nr 10 do SIWZ 

 

 

Pieczęć adresowa Wykonawcy 

 

Wykaz narzędzi  
 
Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania 

zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. 

Wymagane jest wykazanie dysponowania następującym sprzętem: 

a) samochodem dostawczym przeznaczonym do transportu posiłków – min. 1 szt. 

b) wózkami do transportu pożywienia bezpośrednio do podopiecznych z podgrzewaczem,  

    pojemnikami, termosami, posiadającymi atesty dopuszczające do kontaktu z żywnością   

    min. 2 szt. 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia przedmiotowy warunek 

Wykonawcy mogą spełniać łącznie. 

 

Lp. Nazwa urządzenia 
Podstawa do dysponowania 

(własność, użyczenie, leasing itp.) 

1 
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