
 
Ogłoszenie nr 347946 - 2016 z dnia 2016-11-21 r.  

Warszawa: Przygotowanie i wydanie gorących posiłków dla podopiecznych OPS w 2017 

roku 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi  

Zamieszczanie ogłoszenia: 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: Ośrodek Pomocy Społecznej Praga Północ m.st. Warszawy, 

krajowy numer identyfikacyjny 216447300000, ul. ul. K. Szymanowskiego  6/61, 03-

477   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 511 24 00, 22 511 24 14, e-mail , 

faks 22 619 34 37.  

Adres strony internetowej (URL): zamowienia.publiczne@opspragapolnoc.waw.pl  

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



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) 
nie  

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia  
tak  

www.opspragapolnoc.waw.pl  

 

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  

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób: 
nie  

Adres:  

 

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: Przygotowanie i wydanie gorących 

posiłków dla podopiecznych OPS w 2017 roku 

Numer referencyjny: Numer sprawy: OPS/ZP/3/2016 

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  

 

 

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: 1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowywanie, 

dostarczenie i wydanie gorących posiłków klientom OPS Dzielnicy Praga Północ m.st. 

Warszawy, przez 7 dni w tygodniu. W uzasadnionych przypadkach bar, jadłodajnia może być 

otwarta 6 dni w tygodniu po uzyskaniu pisemnej zgody zamawiającego. 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 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 01-01-2017 roku do 31-12-2017 

roku wyniesie 46 980 przyjmując 270 dni (tj. spożywać posiłki będzie około 174 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. W przypadku wybrania jego oferty 

Wykonawca: 1) zatrudni taką liczbę osób, która zapewni właściwą realizację przedmiotu 

zamówienia (minimum 4 osoby). 2) zatrudni zgodnie z art. 29 ust. 4 pkt 4 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych do realizacji przedmiotu zamówienia na podstawie umowy o pracę w 

pełnym wymiarze czasu pracy, co najmniej dwie osoby do wykonywania czynności związanej 

realizacją przedmiotu zamówienia. Wyżej wskazana osoba musi być zatrudniona w terminie 

nie dłuższym niż 14 dni od daty rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy, nieprzerwanie 

przez cały okres trwania umowy. Zamawiający dopuszcza spełnienie tego warunku poprzez 

wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już pracowników. 11. Zapewnienie 

klientom OPS spożywających posiłek do bezpłatnego dostępu do WC oraz umywalki. 12. 

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

podane i gorące. 13. Posiłek powinien być przygotowany wg zasad racjonalnego żywienia i 

obowiązujących przepisów kulinarnych. 14. 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. 15. Wykonawca zapewni, co 

najmniej dwuosobową obsługę przy wydawaniu posiłków 16. 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. 17. 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. 18. Zamawiający będzie obciążony tylko za faktycznie wydane klientom posiłki. 

19. 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. 

20. 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. Kalkulacja cenowa i ilościowa będzie opierała się na takich samych 

zasadach jak w zamówieniu podstawowym. 21. 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. 22. 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 23. 

Zestaw obiadowy musi składać się z 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. 24. 

Wykonawca zobowiązany będzie do przygotowywania obiadów urozmaiconych, te same 

potrawy nie mogą powtarzać się częściej niż raz na 10 dni. 25. 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., 26. Wykonawca 

zobowiązany będzie realizować zamówienie zgodnie z przepisami określonymi w ustawie z 

dnia 25 sierpnia 2006 r. 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. 27. Gramatura opisana w pkt. 24 - obejmuje gramaturę obowiązującą w chwili 

wydania posiłku (waga gotowego, wydanego obiadu, w tym jego poszczególnych 

składników). 28. 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. 29. 

Wykonawca zapewni termoizolacyjne zabezpieczające posiłki przed wylaniem oraz 

schłodzeniem, zapewniające właściwą ochronę, temperaturę oraz jakość przewożonych 

potraw jednorazowe pojemniki (w ilości około 30 pojemników dziennie) w których to będzie 

wydawał posiłki na wynos dla osób objętych usługami opiekuńczymi. 30. Posiłki dla osób 

objętych usługami opiekuńczymi będą wydawane w ustalonych godzinach. Wykonawca w 

przypadku wybrania jego oferty uzgodni z zamawiającym godziny wydawania posiłków dla 

w/w osób. 31. 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. 32. Dodatkowe wymagania Zamawiającego 

związane z realizacją przedmiotu zamówienia – klauzule społeczne: 1) Wykonawca 

zobowiązany będzie przedłożyć Zamawiającemu dowód zatrudnienia osoby, o której mowa 

ust. 10 pkt 2) Opisu przedmiotu zamówienia przedkładając Zamawiającemu w terminie do 21 

dni od daty od daty rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy imienną umowę o pracę wraz z 

zakresem obowiązków jakie te osoba będzie pełnić przy realizacji Zamówienia. Dokumenty 

winny być złożone w formie kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez 

Wykonawcę. 2) Zatrudnienie osoby, o której mowa w ust. 10 pkt 2) Opisu przedmiotu 

zamówienia, winno trwać przez cały okres realizacji zamówienia. 3) Dopuszcza się zmianę 



osoby wykonującej przedmiot zamówienia, z zastrzeżeniem wymagań określonych w ust. 10 

pkt 2) Opisu przedmiotu zamówienia. W przypadku wypowiedzenia, rozwiązania stosunku 

pracy z osobą biorącą udział przy realizacji zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany 

powiadomić zamawiającego o tym fakcie (pisemnie, bądź faksem) w terminie do 3 dni, licząc 

od dnia, w którym nastąpiło rozwiązanie stosunku pracy. 4) Wykonawca w terminie do 14 dni 

od dnia powiadomienia, o którym mowa w pkt. 3 nin. ustępu, jest zobowiązany zatrudnić 

osobę tak aby był spełniony warunek zawarty w ust. 10 pkt 2) Opisu przedmiotu zamówienia. 

i w terminie do 21 dni przedłożyć dokumenty, o których mowa w pkt 1) nin. ustępu. 5) 

Zamawiający ma prawo na każdym etapie realizacji zamówienia zwrócić się do Wykonawcy 

o przedstawienie dokumentacji świadczącej o zatrudnieniu osoby, o której mowa w ust. 10 

pkt 2) Opisu przedmiotu zamówienia, wraz z dowodami potwierdzającymi odprowadzanie 

składek na ubezpieczenie społeczne, natomiast Wykonawca ma obowiązek przedstawić je 

niezwłocznie Zamawiającemu. 6) W przypadku niezatrudniania przy realizacji zamówienia 

osoby, o której mowa w ust. 10 pkt 2) Opisu przedmiotu zamówienia, Wykonawca 

zobowiązany będzie do zapłacenia miesięcznej kary umownej za niezatrudnioną osobę, w 

wysokości brutto minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w art. 2 ust. 1 

ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 

2002r. Nr 200, poz. 1679 z późniejszymi zmianami), obowiązującego na dzień dokonania 

naruszenia. Kara umowna będzie naliczana za każdy miesiąc, w którym ta osoba nie była 

zatrudniona, chyba że okoliczność, o której mowa wystąpiła z przyczyn nie leżących po 

stronie Wykonawcy. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty kary umownej z 

należności wynikających z bieżących faktur. 7) Obowiązek wykazania okoliczności, o 

których mowa w pkt. 6), usprawiedliwiających niezatrudnienie odpowiedniej liczby osób 

będzie spoczywał na Wykonawcy.  

 

II.5) Główny kod CPV: 55321000-6 

Dodatkowe kody CPV:55322000-3, 55500000-5 

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: tak  

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: 5. 

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia dotychczasowemu wykonawcy zamówień 

polegających na powtórzeniu podobnych usług dotychczasowemu wykonawcy. Ewentualne 

zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych usług zostaną udzielone w trybie 

przewidzianym w art. 67 ust. 1 pkt. 6) ustawy Pzp, jeżeli spełnione zostaną przesłanki tam 

określone. Kalkulacja cenowa i ilościowa będzie opierała się na takich samych zasadach jak 

w zamówieniu podstawowym. 

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: 
data rozpoczęcia: 01/01/2017 data zakończenia: 31/12/2017 



 

II.9) Informacje dodatkowe:  
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: Wykonawca przedstawi ostatni protokół kontroli Państwowej 

Inspekcji Sanitarnej zezwalający na prowadzenie działalności gastronomicznej (zbiorowe 

żywienie) w miejscu przygotowywania i wydawania posiłków 

Informacje dodatkowe  

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  
Określenie warunków: Wymagane jest posiadanie przez wykonawcę odpowiedniego 

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej - Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zgodnej z przedmiotem 

zamówienia na wartość, co najmniej 450 000,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy 

złotych) liczoną brutto.  

Informacje dodatkowe  

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  
Określenie warunków: - 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. 80% niniejszego 

zamówienia. Wykonawca wykażę ww usługę w załączniku nr 4 do SIWZ. - 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, komputer, Internet - 

Wykonawca złoży oświadczenie ze posiada lub będzie posiadał wyposażony w telefon, 

komputer, Internet lokal do wykonania przedmiotu zamówienia na dzień podpisania umowy 

lub przedstawi kopie (poświadczona za zgodność z oryginałem) umowy najmu - Wykonawca 

złoży również oświadczenie, iż w lokalu może spożywać posiłek jednocześnie 30 osób. - 

Zatrudni taką liczbę osób nie mniej niż 4, która zapewni właściwą realizację świadczenia 

usług do przygotowania, dostarczenia i wydania gorących posiłków dla podopiecznych OPS. 

– Wykonawca przedstawi wykaz osób w załączniku nr 8 do SIWZ zapewni personel o 

odpowiednich kwalifikacjach, tj. wszystkie osoby zatrudnione do świadczenia usług będą 

posiadały aktualne badania na nosicielstwo – Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu 

tego warunku  

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:  

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:  

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

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 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:  
1. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają 

wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 2. Z postępowania o udzielenie 

zamówienia wyklucza się również wykonawcę: 1) w stosunku do którego otwarto likwidację, 

w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane 

zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego 

majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego 

upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ 

zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia 

wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego 

majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. 

z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615), 2) który w sposób 

zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w 

szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa 

nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za 

pomocą stosownych środków dowodowych, 3) jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa 

w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp (urzędujący członek jego organu zarządzającego lub 

nadzorczego, wspólnik spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusz w 

spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurent), uprawnione do 

reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 

ustawy Pzp z: a) zamawiającym, b) osobami uprawnionymi do reprezentowania 

zamawiającego, c) członkami komisji przetargowej, d) osobami, które złożyły oświadczenie, 

o którym mowa w art. 17 ust. 2a ustawy Pzp - chyba że jest możliwe zapewnienie 

bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z 

udziału w postępowaniu, 4) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo 

nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia 

publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 

1-4 ustawy Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania, 5) 

będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom 

pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono 

karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych, 6) jeżeli 

urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w 

spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub 

komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko 

prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku 7) wobec którego wydano 

ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów 

prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli 



wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych, 8) który naruszył 

obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków 

dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp, 

chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące 

porozumienie w sprawie spłaty tych należności. 3. Wykluczenie wykonawcy następuje jeżeli 

nie upłynął okres określony zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp. 4. Wykonawca podlegający 

wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13 i 14 oraz pkt. 16-20 lub na podstawie pkt. VI. 

2 niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia może zgodnie z art. 24 ust. 8 

ustawy Pzp. przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do 

wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej 

przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną 

krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz 

współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, 

organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom 

lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. 

Przedstawione przez Wykonawcę dowody podlegać będą ocenie Zamawiającego pod 

względem wagi i szczególnych okoliczności czynu wykonawcy. 5. Możliwość przedstawienia 

dowodów na to, że podjęte przez wykonawcę środki są wystarczające do wykazania jego 

rzetelności, o której mowa w pkt. 4 powyżej, nie dotyczy wykonawcy, będącego podmiotem 

zbiorowym, wobec którego orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o 

udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego 

zakazu. 6. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Zamawiający może 

wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. 7. W 

terminie 3 dni od przekazania Informacji o treści złożonych ofert, Wykonawca przekazuje 

Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że 

powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym 

postępowaniu. 8. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 1) jest niezgodną z ustawą. 2) jej treść 

nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 

ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp. 3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 4) jest ofertą, która zawiera rażąco niską 

cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia. 5) została złożona przez wykonawcę 

wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 6) zawiera błędy w 

obliczeniu ceny lub kosztu. 7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia 

zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 

ustawy Pzp. 8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów, 9) wykonawca nie wyraził 

zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy Pzp, na przedłużenie terminu związania ofertą; 

10) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa 

państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób. 11) 

wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli 

zamawiający żądał wniesienia wadium. 12) oferta wariantowa nie spełnia wymagań, o 

których mowa w art. 83 ust. 1a ustawy Pzp, 9. Ocena spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu oraz niepodleganie wykluczeniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez 

wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty.  

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: 
W celu oceny spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt. 

2) ustawy Pzp, należy na wezwanie zamawiającego, pod rygorem wykluczenia z 

postępowania, złożyć w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie następujące 

oświadczenia i dokumenty: Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia na 

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

brutto – wykonawca złoży ww. dokument wraz z ofertą tj. do dnia 01-12-2016 roku do godz. 

12:00. 5. 3) 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 przez Wykonawcę ze posiada: - 

wykonawca złoży oświadczenie ze posada 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, komputer, Internet - Wykonawca złoży również oświadczenie, iż w 

lokalu może spożywać posiłek jednocześnie 30 osób. 7) wykaz osób, skierowanych przez 

wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za 

świadczenie usług, kontrolę jakości 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. - Zatrudni taką liczbę osób nie mniej 

niż 4, która zapewni właściwą realizację świadczenia usług do przygotowania, dostarczenia i 

wydania gorących posiłków dla podopiecznych OPS. – Wykonawca przedstawi wykaz osób 

w załączniku nr 8 do SIWZ zapewni personel o odpowiednich kwalifikacjach, tj. wszystkie 

osoby zatrudnione do świadczenia usług będą posiadały aktualne badania na nosicielstwo – 

Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu tego warunku – wykonawca złoży ww. 

dokumenty wraz z ofertą tj. do dnia 05-12-2016 roku do godz. 12:00.  

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  
W celu oceny spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt. 

3) ustawy Pzp, należy na wezwanie zamawiającego, pod rygorem wykluczenia z 

postępowania, złożyć w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie następujące 

oświadczenia i dokumenty: 1) wykaz usług wykonanych 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 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 jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie 

jest w stanie uzyskać tych dokumentów. 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. 80% niniejszego 

zamówienia. Wykonawca wykażę ww usługę w załączniku nr 3 do SIWZ – wykonawca złoży 

ww. dokument wraz z ofertą tj. do dnia 01-12-2016 roku do godz. 12:00. 2) 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,  

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)  
SEKCJA IV: PROCEDURA  

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

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: 
nie  

 

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

 

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:  

nie  

 

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:  

nie  

Informacje dodatkowe:  

 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:  

nie  

Informacje dodatkowe:  

 

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

formie katalogów elektronicznych:  



nie  

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do 

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:  

nie  

 

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

przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie  

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:  

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu 

przedmiotu zamówienia: 
nie  

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:  

Aukcja wieloetapowa  

etap nr czas trwania etapu 

 

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

następnego etapu: nie  

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:  

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  

IV.2.2) Kryteria 

Kryteria Znaczenie 

cena 95 

Dietetyka posiłków  5 

 

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

nieograniczony)  

nie  

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:  

 

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:  

 

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:  

Licytacja wieloetapowa  

etap nr czas trwania etapu 

 

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

etapu: nie  

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: nie  

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: 01/12/2016, godzina: 12:00,  

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  

>  

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

ofert)  

IV.6.4) 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  

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli 

środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, 

które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części 

zamówienia, nie zostały mu przyznane nie  

IV.6.6) Informacje dodatkowe: 
            

            

         


