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Warszawa: Przygotowanie i wydanie na terenie Dzielnicy Pragi 

Północ gorących posiłków dla podopiecznych OPS w okresie od 

01-01-2015 roku do 31-12-2015 roku 

Numer ogłoszenia: 393308 - 2014; data zamieszczenia: 01.12.2014 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Pomocy Społecznej Praga Północ m.st. Warszawy , ul. 

Szymanowskiego 6/61, 03-477 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 511 24 00, 511 24 14, faks 22 

619 34 37. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.opspragapolnoc.waw.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka organizacyjna m.st.Warszawy. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przygotowanie i wydanie na terenie 

Dzielnicy Pragi Północ gorących posiłków dla podopiecznych OPS w okresie od 01-01-2015 roku 

do 31-12-2015 roku. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem 

zamówienia jest przygotowywanie, dostarczenie i wydanie gorących posiłków klientom OPS 

Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy, przez 7 dni w tygodniu. 2. Zamawiający dopuszcza by bar, 

jadłodajnia była zamknięta w dni świąteczne (dni ustawowo wolne od pracy np. Nowy Rok) pod 

warunkiem jednak, że Wykonawca z kilkudniowym wyprzedzeniem powiadomi wcześniej klientów o 

terminie zamknięcia baru, jadłodajni. 3. Posiłki wydawane będą na podstawie KARTY WYDAŃ 

GORĄCYCH POSIŁKÓW, które Zamawiający dostarczy Wykonawcy najpóźniej na jeden dzień 

przed rozpoczęciem nowego miesiąca. Karty te, wraz z wykazaniem ilości zjedzonych posiłków 

będą, co miesiąc stanowiły załącznik do faktury wystawianej przez Wykonawcę. Wykonawca 
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przekazuje KARTY WYDAŃ GORĄCYCH POSIŁKÓW do Zamawiającego za miesiąc, którego 

dotyczy faktura w terminie do 5 dnia następnego miesiąca 4. Jadłodajnia, bar powinien być 

położony na terenie Dzielnicy Pragi Północ zgodnie z załącznikiem nr 1 do opisu przedmiotu 

zamówienia. 5. Szacunkowa liczba posiłków w okresie od 01-01-2015 roku do 31-12-2015 roku 

wyniesie 47250 przyjmując 270 dni (tj. spożywać posiłki będzie około 175 osób) - szczegółowy 

rejon został określony na mapie Pragi Północ - załącznik nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia; 6. 

Wykonawcy starający się o udzielenie zamówienia muszą posiadać jadłodajnię, bar w rejonie, 

którego dotyczy oferta. 7. Posiłki będą wydawane, co najmniej w godzinach: od 10.00 do minimum 

17.00. 8. Kaloryczność posiłków zgodna z normami ustalonymi przez instytut Żywienia i Żywności 

9. Sala, jadalna jednorazowo powinna pomieścić min. 30 osób - klientów OPS 10. Zapewnienie 

klientom OPS spożywających posiłek do bezpłatnego dostępu do WC oraz umywalki. 11. 

Wydawane posiłki muszą być sycące, smaczne, kaloryczne, zdrowe, urozmaicone, estetycznie 

podane i gorące. 12. Posiłek powinien być przygotowany wg zasad racjonalnego żywienia i 

obowiązujących przepisów kulinarnych. 13. Klienci powinni otrzymać zawsze gorący posiłek, który 

zjedzą na miejscu, ewentualnie pobiorą we własne naczynia do domu przez osobę przez nią 

umocowaną na piśmie do odbioru posiłku. 14. Wykonawca zapewni, co najmniej dwuosobową 

obsługę przy wydawaniu posiłków 15. Personel Wykonawcy powinien być przyjaźnie nastawiony do 

klientów korzystających z posiłków. Ponadto musi posiadać odpowiednie zaświadczenia (badania 

na nosicielstwo) dokumentujące dopuszczenie tych osób do pracy przy żywieniu zbiorowym. 16. 

Wykonawca odpowiada za idealną czystość urządzeń gastronomicznych, w których 

przygotowywane będą posiłki, estetyczny wygląd i czystość zatrudnionego personelu, idealną 

czystość oraz technologie przygotowywania i wydawania posiłków. 17. Zamawiający będzie 

obciążony tylko za faktycznie wydane klientom posiłki. 18. Zamawiający zastrzega, że ilość 

obiadów może ulec zmniejszeniu w granicach 5% w stosunku do wielkości podanych w ust 5, 

stosownie do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Wykonawcy nie będzie przysługiwało 

jakiekolwiek roszczenie z tego tytułu. 19. W przypadku, gdy ilość obiadów będzie większa niż 

określona w ust. 1, Zamawiający udzieli zamówienia uzupełniającego, o wartości nie większej niż 

50% wartości zamówienia podstawowego, zgodnie z art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy - Prawo zamówień 

publicznych i na zasadach tam opisanych. 20. Zamawiający będzie sprawdzać jakość obiadów. W 

przypadku naruszenia postanowień umowy oraz warunków określonych w niniejszym opisie 

przedmiotu zamówienia Zamawiający odstąpi od umowy w trybie natychmiastowym. 21. 

Zapewnienie przygotowania około 5% posiłków dietetycznych w szczególności takie jak: 

lekkostrawne, cukrzycowe. Ich ilość jest zmienna, uzależniona od rzeczywistych potrzeb 

zgłaszanych na bieżąco przez osoby uprawnione do korzystania z obiadów, które ze względów 

zdrowotnych lub innych nie mogą jeść potraw tradycyjnych 22. Zestaw obiadowy musi składać się z 
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potraw tradycyjnych: zupy z pieczywem, drugiego dania i napoju z zachowaniem następujących 

zasad: 1) raz w tygodniu musi być ryba, 2) raz w tygodniu musi być danie bezmięsne, 3) cztery razy 

w tygodniu muszą być dania z mięsem, z wyłączeniem podrobów, 4) raz w tygodniu może być 

danie półmięsne np. bigos. 23. Wykonawca zobowiązany będzie do przygotowywania obiadów 

urozmaiconych, te same potrawy nie mogą powtarzać się częściej niż raz na 10 dni. 24. Waga 

gotowych potraw nie może być mniejsza niż: 1) zupa - min. 400 ml., 2) pieczywo - min. 100 g., 3) 

napój - min. 200 ml., 4) ziemniaki, kasza, makaron, ryż - min. 250 g., 5) danie mięsne, ryba itp. - 

min. 100 g. bez kości, sosu i panierki,, 6) surówka - min. 100 g., 7) warzywa gotowane - min. 150 

g., 8) danie mięsno-warzywne, jarskie np. pierogi itp. - min. 250 g., 25. Wykonawca zobowiązany 

będzie realizować zamówienie zgodnie z przepisami określonymi w ustawie z dnia 25 sierpnia 

2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010r. Nr 136, poz. 914 tekst jednolity ze 

zmianami) i rozporządzeń wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy. 26. Gramatura 

opisana w pkt. 24 - obejmuje gramaturę obowiązującą w chwili wydania posiłku (waga 

gotowego,wydanego obiadu, w tym jego poszczególnych składników). 27. Wykonawca 

zobowiązany jest do wydania obiadów przygotowywanych ze świeżych produktów, zakazane jest 

wykorzystywanie do przygotowywania obiadów całości lub części produktów składających się na 

obiad z dnia poprzedniego,z dni poprzednich. 28. Zamawiający żąda przedstawienia 

przykładowego jadłospisu na okres 7 dni kalendarzowych, zawierający gramaturę oraz 

kaloryczność posiłku - wg następującego schematu zawartego w załączniku nr 7 do SIWZ.. 

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: 

 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 

 W przypadku, gdy ilość obiadów będzie większa niż określona w opisie przedmiotu zamówienia, 

Zamawiający udzieli zamówienia uzupełniającego, o wartości nie większej niż 50% wartości 

zamówienia podstawowego, zgodnie z art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy - Prawo zamówień publicznych i 

na zasadach tam opisanych 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.32.10.00-6, 55.32.20.00-3, 55.50.00.00-5. 

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

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

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 
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III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: nie dotyczy 

III.2) ZALICZKI 

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

OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

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

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Ostatni protokół kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej zezwalający na prowadzenie 

działalności gastronomicznej (zbiorowe żywienie) w miejscu przygotowywania i 

wydawania posiłków 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wymagane jest wykazanie przez wykonawcę wykonanej lub wykonywanej, co najmniej 

jednej usługi o podobnym zakresie w jednym roku kalendarzowym w okresie ostatnich 

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

jest krótszy - w tym okresie. Zamawiający uzna za wartość wykonanej lub wykonywanej 

usługi o podobnym zakresie, jako min. 70% niniejszego zamówienia. Wykonawca wykażę 

ww. usługę w załączniku nr 4 do SIWZ 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę ze posiada: A) lokal przeznaczony na 

jadłodajnie, stołówkę, w której może jednocześnie spożywać posiłki min. 30 osób- 

klientów OPS na terenie Dzielnicy Praga Północ w rejonie wyznaczonym w załączniku nr 

1 do opisu przedmiotu zamówienia, wyposażony w telefon. - Wykonawca przestawi 

umowę najmu oraz oświadczenie, iż w lokalu może spożywać posiłek jednocześnie 30 

osób. 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o a)Zatrudnia taką liczbę osób nie mniej niż 4, która zapewnia właściwą realizację 

świadczenia usług do przygotowania, dostarczenia i wydania gorących posiłków dla 

podopiecznych OPS - Wykonawca złozy oświadczenie na temat wielkości średniego 

rocznego zatrudnienia oraz liczebności personelu kierowniczego b) zapewni personel o 

odpowiednich kwalifikacjach, tj. wszystkie osoby zatrudnione do świadczenia usług będą 
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posiadały aktualne badania na nosicielstwo - Wykonawca złozy oświadczenie o 

spełnieniu tego warunku 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności zgodnej z przedmiotem niniejszego zamówienia, na wartość,co 

najmniej 450 000,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) liczoną brutto 

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

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

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

USTAWY 

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

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

należy przedłożyć: 

 potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub 

czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności 

koncesje, zezwolenia lub licencje; 

 wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 

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

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

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

wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane 

należycie; 

 wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy 

usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie 

do dysponowania tymi zasobami; 

 oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy usług lub 

robót budowlanych oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat 

przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 

okresie; 
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 oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 

wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

 opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca 

jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia. 

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o 

których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące 

dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca: 

 opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot 

jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia; 

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

ustawy, należy przedłożyć: 

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

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

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

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

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

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

 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej 

niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z 

opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że 

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione 
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nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 

pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

składania ofert; 

 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 

pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

składania ofert; 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, przedkłada: 

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

potwierdzający, że: 

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

miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i 

zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na 

raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 

wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o 

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

 nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

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

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

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

do grupy kapitałowej; 
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SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

 1 - Cena - 95 

 2 - Dietetyka posiłków - 5 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

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

zamówienia: www.opspragapolnoc.waw.pl. 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Ośrodek 

Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy ul. K. Szymanowskiego 6/61, 03-477 

Warszawa pokój nr 10B. 

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

09.12.2014 godzina 12:00, miejsce: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Północ m.st. 

Warszawy ul. K. Szymanowskiego 6/61, 03-477 Warszawa pokój nr 10B lub pokój nr 2 (sekretariat). 

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

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

przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 

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

sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 

 


