
Ogłoszenie nr 506154-N-2020 z dnia 2020-01-24 r.  

Szkoła Podstawowa nr 3 im. gen. M. Zaruskiego: Usługa gastronomiczna polegająca na 

przygotowaniu, dostarczaniu i wydawaniu posiłków dla dzieci w wieku szkolnym w roku 

szkolnym 2020 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi  

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe  

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego  

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej  
Nie  

 

Nazwa projektu lub programu  
 

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

których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które 

będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących 

członkami grup społecznie marginalizowanych  
Nie  

 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub 

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

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

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  
Nie  

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 

przeprowadzenie postępowania  
Nie  

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie 

postępowania:  

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających  
Nie  

 

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie 

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

z danymi do kontaktów:  

 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw 

członkowskich Unii Europejskiej  
Nie  

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych 

państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo 

zamówień publicznych:  

Informacje dodatkowe:  
I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa nr 3 im. gen. M. Zaruskiego, krajowy numer 

identyfikacyjny 77098377900000, ul. Wróblewskiego  7 , 76-270  Ustka, woj. pomorskie, 

państwo Polska, tel. 598 144 413, , e-mail administracja@sp3-ustka.pl, , faks 598 144 413.  

Adres strony internetowej (URL): www.sp3-ustka.pl  



Adres profilu nabywcy:  

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

formatów plików, które nie są ogólnie dostępne  

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej  

 

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

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z 

zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających 

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

przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie 

udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone 

w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):  

 

I.4) KOMUNIKACJA:  

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można 

uzyskać pod adresem (URL)  
Tak  

www.sp3-ustka.pl  

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia  
Nie  

 

 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można 

uzyskać pod adresem  
Nie  

 

 

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

Elektronicznie  
Nie  

adres  

 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób:  
Nie  

Inny sposób:  

 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób:  
Tak  

Inny sposób:  

Oferty nalezy składać w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zamawiający nie 

dopuszcza składania ofert w formie elektronicznej.  

Adres:  

Szkoła Podstawowa nr 3 w Ustce ul. Wróblewskiego 7 76-270 Ustka,  



 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów 

plików, które nie są ogólnie dostępne  
Nie  

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

adresem: (URL)  

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa gastronomiczna polegająca 

na przygotowaniu, dostarczaniu i wydawaniu posiłków dla dzieci w wieku szkolnym w roku 

szkolnym 2020  

Numer referencyjny: ZP/SP3/01/2020  

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog 

techniczny  
Nie  

 

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi  

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

Nie  

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

odniesieniu do:  
wszystkich części  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup 

części:  
 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie 

jednemu wykonawcy:  
 

 

 

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

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku 

partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, 

usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest usługa gastronomiczna 

polegająca na przygotowywaniu, dostarczaniu i wydawaniu posiłków dla dzieci w wieku 

szkolnym w 2020 roku. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 zadanie częściowe: 

ZADANIE 1 - Usługa gastronomiczna polegająca na przygotowaniu i dostarczaniu posiłków 

regeneracyjnych dla uczniów klas mistrzostwa sportowego finansowanego z budżetu szkoły. 

Zamówienie obejmuje dostarczenie dziennie około 134 posiłków regeneracyjnych. Posiłek 

regeneracyjny musi spełniać następujące warunki ilościowe i rodzajowe: tzw. drugie danie: 

gramatura nie mniej niż 500 g i kaloryczność nie mniej niż 700 kcal, w tym: ziemianki, kasza, 

ryż – nie więcej niż 200 g, mięso/ ryba nie mniej niż 150, surówka nie mniej niż 150 g oraz 

kompot: gramatura: nie mniej niż 200 ml. Szacunkowa ilość dzieci dożywianych: 134 osoby 

ZADANIE 2 - Usługa gastronomiczna polegająca na przygotowaniu i dostarczaniu obiadu dla 

pozostałych uczniów. Obiad musi spełniać następujące warunki ilościowe i rodzajowe: zupa: 

gramatura nie mniej niż 250 ml i kaloryczność nie mniej niż 200 kcal, drugie danie: 

gramatura nie mniej niż 400 gram i kaloryczność nie mniej niż 500 kcal, w tym: ziemniaki, 

kasza, ryż – nie więcej niż 150 gram, mięso / ryba – nie mniej niż 100g, surówka nie mniej 



niż 150 g, kompot: gramatura nie mniej niż 200 ml. Szacunkowa ilość dzieci dożywianych: 

60 osób Posiłek - Obiad finansowany jest ze środków finansowych rodziców uczniów lub ich 

opiekunów prawnych. Posiłki będą opłacane bezpośrednio przez rodziców (opiekunów) lub 

uczniów na podstawie miesięcznego abonamentu albo na jednorazowej zapłacie podczas 

odbioru przez ucznia obiadu. Szacunkowe ilości dzieci dożywianych w ramach 

poszczególnych zadań, wskazane powyżej, zostały określone na podstawie aktualnej wiedzy 

Zamawiającego w zakresie potrzeb dożywiania dzieci w okresie objętym przedmiotem 

zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości dzieci dożywianych o 

maksymalnie 50% w każdym zadaniu, w zależności od frekwencji dzieci w szkole, a 

Wykonawca nie będzie podnosił wobec Zamawiającego żadnych roszczeń z tego tytułu, w 

tym zwrotu poniesionej szkody oraz utraconych korzyści. Dostawa posiłków regeneracyjnych 

i obiadów będzie odbywać się od dnia podpisania umowy do dnia 22 grudnia 2020 roku, od 

poniedziałku do piątku w wyłączeniem okresu przerw świątecznych, ferii szkolnych, wakacji 

i dni ustawowo lub dodatkowo wolnych od nauki. Wydawanie posiłków i obiadów powinno 

odbywać się w godzinach 12:00 – 14:30. W wyjątkowej sytuacji związanej ze zmianą 

organizacji dnia pracy szkoły, dostawa posiłków odbędzie się o innej godzinie po 

wcześniejszym uzgodnieniu z Wykonawcą. Wydawanie posiłków w ww. godzinach należy do 

obowiązków Wykonawcy, który zabezpiecza personel oraz niezbędne do wydania pojemniki i 

inne niezbędne naczynia itp. Wykonawca zabezpiecza mycie naczyń, talerzy, sztućców. 

Wykonawca zobowiązany będzie do składania w pierwszy dzień tygodnia, jadłospis na cały 

tydzień zawierający składniki wagowe (gramatury) potraw do wiadomości Zamawiającego. 

Wykonawca zobowiązany jest do zachowania jakości obiadów zgodnie z przedstawionym 

jadłospisem. Wymagania odnośnie przedmiotu zamówienia mogą ulec zmianie w trakcie 

realizacji umowy w przypadku zmiany przepisów prawa dotyczących bezpieczeństwa 

żywności i żywienia, wymagań odnośnie żywienia dzieci i młodzieży w placówkach 

oświatowych oraz norm żywienia i zaleceń Instytutu Żywności i Żywienia dotyczących 

docelowej grupy żywieniowej. Zamawiający zastrzega, że posiłki wskazane w zadaniu 

częściowy nr 1 oraz w zadaniu częściowym nr 2 muszą spełniać następujące warunki 

jakościowe: - jadłospis powinien być urozmaicony; rodzaj potrawy nie może powtarzać się w 

tym samym tygodniu, - drugie danie powinno uwzględniać: co najmniej 3 razy w tygodniu 

drugie danie winno być z porcją mięsną (indyk, kurczak, wołowina, wieprzowina) wraz z 

surówką, raz w tygodniu danie rybne (zamawiający nie dopuszcza dania z rybą panga) wraz z 

surówką i raz w tygodniu winno to być danie mączne (w tym naleśniki , kluski leniwe, knedle 

ze śliwkami, pierogi: z mięsem, ruskie, z serem), -potrawy powinny być lekkostrawne, 

przygotowywane z surowców wysokiej jakości, świeżych, naturalnych, mało przetworzonych, 

z ograniczoną ilością substancji dodatkowych – konserwujących, zagęszczających, 

barwiących lub sztucznie aromatyzowanych, - w jadłospisie powinny przeważać potrawy 

gotowane, pieczone i duszone, natomiast wyjątkowo okazjonalnie smażone, -do 

przygotowania posiłku zalecane jest: stosowanie tłuszczów roślinnych (ograniczone 

stosowanie tłuszczów zwierzęcych – nie więcej niż 20%), stosowanie dużej ilości warzyw i 

owoców, w tym także nasion roślin strączkowych, różnego rodzaju kasz, umiarkowane 

stosowanie jaj, cukru i soli, - zupy powinny być sporządzone na wywarze warzywno-

mięsnym. Warunki dodatkowe: 1. Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego użyczania 

pojemników do przechowania danej dostawy przy każdorazowej dostawie potraw - na okres 

do następnej dostawy. 2. Podane ilości zamawianych potraw mają charakter szacunkowy, co 

oznacza, że nie stanowią ostatecznego wymiaru zamówienia, w wyniku czego nie mogą być 

podstawą do zgłaszania roszczeń z tytułu niezrealizowanych dostaw lub odmowy realizacji 

dostaw. 3. Ewentualne zmiany w ilości posiłków regeneracyjnych (z wyłączeniem obiadów) 

Zamawiający zgłaszać będzie Wykonawcy najpóźniej do godziny 9.00 na dzień dostawy. 4. 

W przypadku awarii lub innych nieprzewidzianych okoliczności, które uniemożliwią 



dostarczenie posiłków, Wykonawca jest zobowiązany zapewnić dostawę posiłków zgodnych 

z wymogami zawartymi w SIWZ z innych źródeł. 5. Na Wykonawcy ciąży obowiązek 

zagospodarowania i wywozu odpadów pokonsumpcyjnych oraz innych odpadów 

powstających przy świadczeniu usługi stanowiącej przedmiot niniejszej umowy zgodnie z 

obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 6. Wykonawca będzie przygotowywał i 

dostarczał posiłki zachowując wymogi sanitarno-epidemiologiczne w zakresie personelu i 

warunków produkcji oraz weźmie odpowiedzialność za ich przestrzeganie. 7. Wykonawca 

zobowiązany jest do przygotowania posiłków o najwyższym standardzie, na bazie produktów 

najwyższej jakości i bezpieczeństwem zgodnie z normami HACCP. 8. Obowiązkiem 

Wykonawcy jest przechowywanie próbek pokarmowych ze wszystkich przygotowanych i 

dostarczonych posiłków, każdego dnia przez okres 72 godzin z oznaczeniem daty, godziny, 

zawartości próbki pokarmowej z podpisem osoby odpowiedzialnej za pobieranie tych próbek. 

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo bieżącej kontroli w zakresie przestrzegania przez 

Wykonawcę przepisów dotyczących technologii produkcji i jakości wykonywanych usług. 10. 

Transport posiłków powinien odbywać się w termosach zapewniających właściwą ochronę i 

temperaturę oraz jakość przewożonych potraw środkami transportu przystosowanymi do 

przewozu żywności. 11.Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć Zamawiającego (stołówkę 

szkolną) w niezbędną ilość– specjalnych bemarów nastawnych na prąd w celu uzyskania 

stałej temperatury posiłków i zapewnienia, że posiłki podczas wydawania będą ciepłe. 

12.Dostarczenie posiłków z miejsca produkcji do pomieszczeń dystrybucji w szkole 

realizowane będzie przez Wykonawcę na jego koszt. 13. Zamawiający udostępnia własne 

naczynia (talerze, kubki, sztućce) oraz maszynę zmywającą. 14.Wykonawca przyjmuje na 

siebie wszelkie sprawy organizacyjne związane z bezpośrednim wydawaniem posiłków 

dzieciom korzystającym z usług cateringowych w stołówce szkolnej. 15. Koszty związane z 

wydawaniem posiłków, myciem naczyń i termosów, sprzątaniem stołówki ponosić będzie 

Wykonawca, w tym koszty zakupu środków myjących. 16 Wykonawca zobowiązany będzie 

do pozmywania naczyń, posprzątania stołówki, a także do wywiezienia resztek żywieniowych  

 

II.5) Główny kod CPV: 55322000-3  

Dodatkowe kody CPV:  

Kod CPV 

55520000-1 

55524000-9 

 

 

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

zamówienia):  

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

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

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego 

systemu zakupów)  

 

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

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

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

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

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

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



zakupów:  
miesiącach:    lub dniach:  

lub  

data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-12-22  

 

II.9) Informacje dodatkowe: Przygotowywanie i dostarczanie posiłków regeneracyjnych i 

obiadów będzie realizowane w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 22 grudnia 2020 r., 

zgodnie z kalendarzem roku szkolnego, z uwzględnieniem przerw w nauce szkolnej (ferie, dni 

świąteczne, wakacje, pozostałe dni wolne od zajęć szkolnych);  

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM  

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów  
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunków;  

Informacje dodatkowe  

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunków;  

Informacje dodatkowe  

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  
Określenie warunków: Warunki udziału dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej – 

warunek ten będzie spełniony, jeżeli Wykonawca: 1.wykaże, że wykonał (a w przypadku 

świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje) należycie w okresie ostatnich trzech 

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

krótszy – w tym okresie, minimum 1 usługę w zakresie przygotowywania i dostawy posiłków 

dla dzieci przez okres minimum 6 miesięcy, o wartości usługi nie mniejszej niż: 70 000,00 zł 

brutto (usługi świadczone w ramach jednej umowy traktuje się jako jedną usługę); 2. skieruje 

do realizacji przedmiotu zamówienia minimum jedną osobę pełniącą funkcję kucharza: a) 

posiadającą wykształcenie min. średnie gastronomiczne, legitymującą się co najmniej 2-

letnim doświadczeniem w przygotowaniu posiłków dla uczniów szkół podstawowych, lub b) 

posiadającą wykształcenie zawodowe gastronomiczne, legitymującą się co najmniej 3-letnim 

doświadczeniem w przygotowaniu posiłków dla uczniów szkół podstawowych. 

Doświadczenie zawodowe kucharza stanowi kryterium oceny ofert.  

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

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

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

Tak  

Informacje dodatkowe: Wykonawca, który polega na zdolnościach 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. 

Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności 

techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków 

udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy 

wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 i ust. 5 pkt 2 ustawy PZP. 

Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada 

wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych 

wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ 

na realizację zamówienia.  

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA  



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

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

ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:  

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)  

 

 

 

 

 

 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU 

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ 

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA 

SELEKCJI  

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu  
Tak  

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji  
Nie  

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:  

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP  

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:  
1.Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy PZP Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na 

stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką Zamawiający 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, przekazuje 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. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP stanowi załącznik 

nr 6 do SIWZ.  

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:  
 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP  
1.W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub 

zawodowej, Zamawiający żąda od Wykonawcy: 1.1. wykazu usług, o których mowa w pkt. 

7.2.3.1. SIWZ wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

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

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, 



przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały 

wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są 

wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 

dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w 

przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej 

przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 

dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 

nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte 

wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; przygotowany 

zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ; 1.2.wykazu osób, o których mowa 

w pkt. 7.2.3.2. SIWZ skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, 

w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie 

robotami budowlanymi, 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, przygotowany zgodnie ze wzorem stanowiącym 

załącznik nr 8 do SIWZ.  

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)  
Na ofertę składają się następujące dokumenty: 1. Formularz oferty przygotowany zgodnie ze 

wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ; 2. Formularz cenowy przygotowany zgodnie 

ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2.1, 2.2, do SIWZ; 3. oświadczenie dotyczące 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu, sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym 

załącznik nr 3 do SIWZ; 4. oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, 

sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ; 5. w przypadku 

działania Wykonawcy przez pełnomocnika, należy dołączyć do oferty pełnomocnictwo w 

oryginale lub jego kopię poświadczoną notarialnie; 6. pełnomocnictwo do reprezentowania 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o realizację zamówienia, zgodnie z pkt. 11.2. SIWZ, 

jeżeli dotyczy.  

SEKCJA IV: PROCEDURA  

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

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:  
Nie  

Informacja na temat wadium  

 

 

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

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:  

 

 

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

do ofert katalogów elektronicznych:  
Nie  

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

katalogów elektronicznych:  

Nie  

Informacje dodatkowe:  

 



 

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

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej  

Nie  

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty 

zasadniczej:  

 

 

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

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

innowacyjne)  

Liczba wykonawców    

Przewidywana minimalna liczba wykonawców  

Maksymalna liczba wykonawców    

Kryteria selekcji wykonawców:  

 

 

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

 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:  

 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:  

 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące 

dynamicznego systemu zakupów:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

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

formie katalogów elektronicznych:  

 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do 

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:  

 

 

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

przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie  

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

 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:  

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu 

przedmiotu zamówienia:  



 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji 

elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:  

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:  

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

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

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji 

technicznych w zakresie połączeń:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:  

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:  

 

Czas trwania:  

 

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

następnego etapu:  

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:  

 

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  

IV.2.2) Kryteria  

Kryteria Znaczenie 

Cena 60,00 

Doświadczenie 40,00 

 

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

nieograniczony)  

Tak  

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

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

Nie dotyczy  

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych 

bez przeprowadzenia negocjacji Nie  

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

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

 

Informacje dodatkowe  

 

 

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

Nie dotyczy  

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego 

przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający 

przewiduje nagrody:  

 

Wstępny harmonogram postępowania:  

 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie  



Należy podać informacje na temat etapów dialogu:  

 

 

Informacje dodatkowe:  

 

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

odpowiadać wszystkie oferty:  

 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom 

poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia:  

Nie  

Informacje dodatkowe:  

 

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

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

elektronicznej:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w 

tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:  

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych 

wysokości postąpień:  

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:  

Czas trwania:  

 

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

etapu:  

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:  

Data: godzina:  

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:  

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:  

 

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

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

 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:  

 

Informacje dodatkowe:  

IV.5) ZMIANA UMOWY  

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

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak  

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:  

Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy PZP przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych 

zmian do treści zawartej umowy w następującym zakresie: 1. ceny, na skutek: a) zmiany 

obowiązującej stawki podatku od towarów i usług VAT, o ile okoliczności te powodują 

konieczność zmiany ceny, przy czyn cena netto jest stała, b) odstąpienia Zamawiającego od 

realizacji części zamówienia w efekcie okoliczności, których nie można było wcześniej 

przewidzieć – wówczas wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie obniżeniu o wartość dostaw 

niezrealizowanych, - o ile okoliczności te spowodują konieczność zmiany postanowień 



umowy i w zakresie wynikających z tych okoliczności będą dokonane; 2. sposobu spełnienia 

świadczenia w stosunku do określonego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, w 

szczególności w zakresie miejsca i terminu dostawy posiłków oraz częstotliwości podawania 

poszczególnych dań, na skutek błędu ludzkiego przy ustalaniu opisu lub też sytuacji 

niemożliwych wcześniej do przewidzenia, przy zachowaniu cen jednostkowych wskazanych 

w ofercie; 3. osób skierowanych do realizacji zamówienia (kucharz) – pod warunkiem 

spełnienia przez te osoby wymagań określonych w pkt. 7.2.3.2. SIWZ oraz wymagań 

określonych w 20.4.2. SIWZ w zakresie jakim wykonawcy przyznano punkty za kryterium 

doświadczenia; 4. zmiany podwykonawcy wskazanego w ofercie, bądź też rezygnacji z 

podwykonawcy, z uwzględnieniem zasad określonych w pkt. 12.3. SIWZ. Każda zmiana 

umowy musi być dokonana na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności oraz 

wymaga zgody drugiej strony.  

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  
 

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

 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym  
 

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

postępowaniu:  
Data: 2020-02-03, godzina: 13:30,  

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

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

Nie  

Wskazać powody:  

 

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

udziału w postępowaniu  

> Język polski  

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

ofert)  

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

przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie 

całości lub części zamówienia: Nie  

IV.6.5) Informacje dodatkowe:  
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 

informuję, że: 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 3 

im. gen. Mariusza Zaruskiego w Ustce reprezentowana przez dyrektora szkoły, 2. 

administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować 

pisząc na adres e-mail: biuro@sp3-ustka.pl, 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie 

niniejszego zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, 4. 

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), 

dalej „ustawa Pzp”; 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 



ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a 

jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas 

trwania umowy; 6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio 

Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, 

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje 

niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7. w odniesieniu do Pani/Pana 

danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie 

do art. 22 RODO; 8. posiada Pani/Pan: -na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych 

osobowych Pani/Pana dotyczących; -na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania 

Pani/Pana danych osobowych; -na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora 

ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa 

w art. 18 ust. 2 RODO; 9. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 

narusza przepisy RODO 10. nie przysługuje Pani/Panu: - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d 

lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; - prawo do przenoszenia danych 

osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, 

wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana 

danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  

 

 

Część 

nr:  
1 Nazwa:  

Usługa gastronomiczna polegająca na przygotowaniu i dostarczaniu 

posiłków regeneracyjnych dla uczniów klas mistrzostwa sportowego 

finansowanego z budżetu szkoły 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane:Zamówienie obejmuje dostarczenie dziennie około 134 posiłków 

regeneracyjnych. Posiłek regeneracyjny musi spełniać następujące warunki ilościowe i 

rodzajowe: tzw. drugie danie: gramatura nie mniej niż 500 g i kaloryczność nie mniej niż 700 

kcal, w tym: ziemianki, kasza, ryż – nie więcej niż 200 g, mięso/ ryba nie mniej niż 150, 

surówka nie mniej niż 150 g oraz kompot: gramatura: nie mniej niż 200 ml. Szacunkowa ilość 

dzieci dożywianych: 134 osoby  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 55322000-3, 55520000-1, 55524000-9 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia): 
Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  
okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-22 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena 60,00 

Doświadczenie 40,00 



 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 
 

Część 

nr:  
2 Nazwa:  

Usługa gastronomiczna polegająca na przygotowaniu i dostarczaniu 

obiadu dla pozostałych uczniów. 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane:Obiad musi spełniać następujące warunki ilościowe i rodzajowe: zupa: gramatura 

nie mniej niż 250 ml i kaloryczność nie mniej niż 200 kcal, drugie danie: gramatura nie mniej 

niż 400 gram i kaloryczność nie mniej niż 500 kcal, w tym: ziemniaki, kasza, ryż – nie więcej 

niż 150 gram, mięso / ryba – nie mniej niż 100g, surówka nie mniej niż 150 g, kompot: 

gramatura nie mniej niż 200 ml. Szacunkowa ilość dzieci dożywianych: 60 osób Posiłek - 

Obiad finansowany jest ze środków finansowych rodziców uczniów lub ich opiekunów 

prawnych. Posiłki będą opłacane bezpośrednio przez rodziców (opiekunów) lub uczniów na 

podstawie miesięcznego abonamentu albo na jednorazowej zapłacie podczas odbioru przez 

ucznia obiadu.  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 55322000-3, 55520000-1, 55524000-9 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia): 
Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  
okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-22 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena 60,00 

Doświadczenie 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 


