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I .  INFORM ACJE OGÓLNE  

1. Zamawiający: Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze Sp. z o.o. 

2. Adres do korespondencji: ul. Mehoffera 72/74, 03-131 Warszawa 

3. Siedziba: ul. Mehoffera 72/74, 03-131 Warszawa.  

Godziny urzędowania Zamawiającego: od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do godz. 15.00 

4. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, przy całkowitej wartości zamówienia 

poniżej 209 tys. euro na podstawie art. 39  – ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych (tj. 

Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej uPzp. Zastosowanie mają także akty wykonawcze do 

wymienionej uPzp, w szczególności Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie 

rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia (poz. 1126). 

5. Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) udostępnione zostały na stronie 

internetowej www.scol.warszawa.pl Zamawiającego od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie 

Zamówień Publicznych - do upływu terminu składania ofert. W dniu publikacji ogłoszenia umieszczono je 

również na tablicy ogłoszeń w siedzibie ul. Mehoffera 72/74, 03-131 Warszawa. 

6. Jako podstawowy dokument do sporządzenia oferty należy traktować niniejszą SIWZ wraz ze wszystkimi 

dokumentami zamieszczonymi na stronie internetowej Zamawiającego, w tym ewentualnymi Informacjami dla 

Wykonawców. 

7. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawcę stosować się będzie przepisy ustawy z 

dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. 2016r., poz. 380 z późn. zm.), jeżeli przepisy 

uPzp nie stanowią inaczej. 

I I .  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

1. Przedmiotem zamówienia jest  „Całodzienne wyżywienie pacjentów Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy 

ul. Szubińskiej 4, wchodzącego w skład Stołecznego Centrum Opiekuńczo-Leczniczego Sp. z o.o.”.  

              Przykładowy rozkład diet 

rodzaj diety 

Przewidywana 

liczba 

dzienna 

pacjentów 

podstawowa dla osób starszych* 24 

łatwostrawna* 73 

cukrzycowa* 9 

łatwostrawna bogato białkowa* 4 

płynna wzmocniona  1 

razem 111 

*/ dieta z możliwością modyfikacji polegającej na: wykluczeniu jaj, mleka i produktów mlecznych, glutenu lub 

wymagająca zmiksowania i podziału na 3,4 lub 5 posiłków. 

 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 3 do specyfikacji. 

3. Szczegółowy zakres wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy stanowiącym 

Załącznik nr 4 do SIWZ. 

4. Klasyfikacja wg kodu CPV: 

     CPV: 55321000-6 Usługi przygotowywania posiłków 

     CPV: 55520000-1 Usługi dostarczania posiłków 

5. Miejsce usług: Zakład Opiekuńczo-Leczniczy przy ul. Szubińskiej 4 w Warszawie.  

6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

7. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

8. Zamawiający nie przewiduje zastosowania dynamicznego systemu zakupów. 

http://www.scol.warszawa.pl/
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9. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. 

10. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 

Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 

podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. 

11. Oferta musi być jednoznaczna i kompleksowa, tj. obejmować cały asortyment przedmiotu zamówienia. 

12. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia Oferty, której treść pozwoli Zamawiającemu na zweryfikowanie 

Oferty pod względem jej zgodności z treścią SIWZ. Treść Oferty Wykonawcy musi odpowiadać treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Tym samym Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego 

określenia zaoferowanych usług zgodnie ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym  

zał. Nr 3 do SIWZ. 

I I I .  TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA  

1. Termin realizacji zamówienia wynosi:  11 miesięcy od dnia zawarcia umowy.  

IV.WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA  

OCENY SPEŁNIANIA  TYCH WARUNKÓW   

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1. nie podlegają wykluczeniu w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz dodatkowo art. 24 ust. 5 pkt 1 uPzp 

(tj. 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) 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). 

2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych 

przepisów;  

Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi: 

a) Zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów, które wprowadzają do obrotu żywność, o których mowa  

w art. 61-67 ustawy z dnia 25 sierpnia o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015 r. poz. 594). 

b) Dokument stwierdzający, że Wykonawca posiada wymagany przepisami higieniczno-sanitarnymi pojazd 

do transportu żywności zaopiniowany przez Państwowego Inspektora Sanitarnego. 

c) Decyzję Państwowego Inspektora Sanitarnego na prowadzenie działalności gastronomicznej  

i cateringowej dla kuchni, w której będą przygotowywane posiłki dla Zamawiającego. 

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 

     Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

3) zdolności technicznej lub zawodowej 

 Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że 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 

lub wykonuje co najmniej trzy dostawy w przedmiocie zamówienia o wartości brutto nie mniejszej niż 

300 000,00 zł łącznie w okresie 12 miesięcy oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub 

usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje 

bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w 

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

o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie 

wykonawcy, w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencji bądź inne 

dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 

 

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponuję w okresie obwiązywania umowy osobą 

dietetyka z przynajmniej dwuletnim stażem pracy zatrudnionego na umowę o pracę. 
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V.  WYKAZ WYMAGANYCH OŚWIADCZEŃ I  DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA W 
POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU   

1. Dla potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, 

Wykonawcy do oferty winni przedłożyć niżej wymienione oświadczenia i dokumenty: 

1) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w Załączniku nr 2 do SIWZ. 

Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega 

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.  

2) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu 

wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza 

informacje o podwykonawcach w oświadczeniu - w Załączniku nr 2 do SIWZ.  

2. Zamawiający, na podstawie art. 24aa ustawy Pzp, przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego 

oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym 5 dni, terminie aktualnych na dzień 

złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:  

1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli 

odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw 

wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 uPzp; 

2) zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów, które wprowadzają do obrotu żywność, o których mowa w 

art. 61-67 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015 r. poz. 

594). 

3) dokument stwierdzający, że Wykonawca posiada wymagany przepisami higieniczno-sanitarnymi pojazd 

do transportu żywności zaopiniowany przez Państwowego Inspektora Sanitarnego. 

4) decyzję Państwowego Inspektora Sanitarnego na prowadzenie działalności gastronomicznej i 

cateringowej dla kuchni, w której będą przygotowywane posiłki dla Zamawiającego. 

5) oświadczenie o zatrudnieniu dietetyka z przynajmniej dwuletnim stażem pracy na  okres obowiązywania 

umowy. 

6) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 2.1. niniejszego rozdziału, składa dokument lub dokumenty, 

wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie 

otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 

6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma 

osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je 

dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób 

uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone 

przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 

zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania 

wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert 

7) dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

8) wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, 

o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 uPzp, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia i dokumenty 

dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych. 

9) wykaz wykonanych w ciągu 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 zostały wykonane lub wykonuje, co najmniej trzy 

dostawy w przedmiocie zamówienia o wartości brutto nie mniejszej niż 300 000,00 zł łącznie w okresie 12 

miesięcy, na druku stanowiącym załącznik nr 6. Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający, że 

wskazane wyżej dostawy zostały wykonane należycie. 

3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 

86 ust. 5 uPzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie wg wzoru w załączniku nr 5 do SIWZ o 
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przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 

uPzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca przedstawia może przedstawić dowody, że powiązania 

z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

4. Oferta wspólna  

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia. Wykonawcy występujący 

wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika uprawnionego do złożenia oferty albo do złożenia oferty i zawarcia 

umowy z Zamawiającym (stosowne dokumenty należy załączyć do oferty); pełnomocnictwo należy załączyć 

w oryginale lub notarialnie poświadczonym odpisie.  

2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w 

rozdz. V pkt 1.1. niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie 

(Załącznik nr 2 do SIWZ). Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu w 

zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak 

podstaw wykluczenia oraz na wezwanie Zamawiającego złoży odnoszące się do niego dokumenty 

wymienione w rozdziale V pkt 2 SIWZ. 

3) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia prowadzone będą wyłącznie z podmiotem występującym jako 

pełnomocnik. 

4) Jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego zostanie 

wybrana, Zamawiający przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, zażąda umowy 

regulującej współpracę tych Wykonawców. 

 

VI. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAM AWIAJĄCEGO  Z WYKONAWCAMI  ORAZ  

PRZEKAZYWANIA  OŚWIADCZEŃ I  DOKUMENTÓW   

1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą 

przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i 

dokumentów wymienionych w rozdziale V niniejszej SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku 

wezwania, o którym mowa w art. 26 ust. 3 uPzp) dla których przewidziana jest wyłącznie forma pisemna. 

2.  Pytania odnośnie zapisów SIWZ, sposobu złożenia oferty oraz realizacji zamówienia należy przesłać: 

 - na numer faksu 22 / 811 18 64 

 - i/lub drogą elektroniczną – przetargi@scol.warszawa.pl 

 Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Pzp treść zapytań wraz z wyjaśnieniami (bez 

ujawnienia źródła zapytania) zamieści na stronie internetowej http://www.scol.warszawa.pl 

 Tym samym wszelkie informacje przekazywane Wykonawcom stanowią integralną część specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców biorących udział w ww. postępowaniu. 

Wykonawca jest zobowiązany złożyć ofertę uwzględniającą wszelkie zmiany i wyjaśnienia zawarte  

w Informacjach dla Wykonawców.  

3. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: Katarzyna Karczewska tel. 22/ 811 06 88 wew. 271 w godzinach 

8.00-15.00 od poniedziałku do piątku. 

4. Adres do korespondencji listownej: 

ul. Mehoffera 72/74, 03-131 Warszawa 

z dopiskiem: postępowanie nr SCOL/1672/2016 

 

VII. TERMIN ZWIĄZNIA OFERTĄ 

1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się 

wraz z upływem terminu składania ofert. 

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, w uzasadnionych przypadkach, co najmniej na 3 dni przed 

upływem terminu związania ofertą, jednorazowego zwrócenia się do Wykonawców o wyrażenie zgody na 

przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

 

 

http://www.scol.warszawa.pl/
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VII I .  SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY   

1. Wymagania podstawowe: 

Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ; 

1) Oferta i wszystkie załączone dokumenty, oświadczenia składane przez Wykonawcę muszą być podpisane 

czytelnie lub opatrzone dodatkowo pieczątkami imiennymi przez osoby zdolne do czynności prawnych w 

imieniu Wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych, w wysokości odpowiadającej cenie 

oferty (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, że jeżeli z dokumentu 

określającego status prawny Wykonawcy lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, że do 

reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty 

muszą być podpisane przez wszystkie te osoby;  

2) Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy, zaciągania w jego imieniu 

zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty oraz podpisania oferty musi bezpośrednio 

wynikać z dokumentów rejestrowych. Oznacza to, że jeżeli pełnomocnictwo takie nie wynika wprost z 

dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej 

ewidencji i informacji o działalności gospodarczej), to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za 

zgodność z oryginałem przez notariusza, kopię pełnomocnictwa wystawionego na reprezentanta Wykonawcy 

przez osoby do tego umocowane; 

3) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o 

których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku (Dz.U.2016.1126), innych niż 

oświadczenia, wyłącznie wtedy gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej 

prawdziwości; 

4) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty z zastrzeżeniem art. 93 

ust. 4 uPzp. 

2. Forma oferty: 

1) oferta sporządzona zostanie czytelnie w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem 

nieważności; 

2) Formularz Ofertowy - Załącznik Nr 1 napisany będzie na komputerze lub w inny sposób trwały oraz 

podpisany przez osobę(y) uprawnioną(e) na podstawie odrębnych przepisów do składania oświadczeń woli - 

reprezentowania firmy na zewnątrz; 

3) zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane. Powyższe zalecenie ma charakter 

porządkowy; 

4) wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie 

treści muszą być parafowane przez osobę(y) podpisującą(e) ofertę; 

5) poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego 

zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

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

3. Zawartość oferty: 

1) Formularz Ofertowy Wykonawcy - Załącznik nr 1 do SIWZ; 

2) Oświadczenia – Załącznik nr 2 do SIWZ 

3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 3 do SIWZ 

4. Ofertę należy umieścić w nieprzeźroczystym, trwale zamkniętym opakowaniu zapieczętowanym w sposób 

gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia 

ofert. Oferta powinna być złożona w Stołecznym Centrum Opiekuńczo-Leczniczym Sp. z o.o. przy  

ul. Szubińskiej 4 w Warszawie nie później niż do dnia 18.01.2017 r. do godz. 11.00. Na kopercie 

wewnętrznej oprócz opisu na leży umieścić nazwę i adres Wykonawcy, aby można było odesłać ofertę bez 

otwierania przypadku wpłynięcia po terminie. Koperta (opakowanie)  powinna być zaadresowana wg 

poniższego wzoru: 
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„Stołeczne Centrum Opiekuńczo – Lecznicze Spółka z o.o., ul. Mehoffera 72/74, 03-131 Warszawa. 

Oferta na „Całodzienne wyżywienie pacjentów Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy ul. Szubińskiej 4, 

 w Warszawie” 

Nr sprawy SCOL/1672/2016 

z dopiskiem: „Nie otwierać przed godz.11.30 dnia 18.01.2017r.” 

5. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji. 

1) Oferty są jawne od chwili ich otwarcia. 

2) Zamawiający nie ujawnia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 1993r. Nr 47, poz. 211 z późn. zm.),, jeżeli Wykonawca nie 

później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione oraz wykazał, że 

zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o 

których mowa w art. 86 ust. 4 uPzp, tj.: m. in.: nazwy i adresu, informacji dotyczących ceny, terminu 

wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. W związku z powyższym Wykonawca 

zobowiązany jest do wypełnienia odpowiedniego punktu druku formularza ofertowego. Zastrzeżone 

informacje winny być odpowiednio oznaczone na właściwym dokumencie widocznym napisem: „tajemnica 

przedsiębiorstwa” i złożone w odrębnej kopercie wewnętrznej, a na ich miejscu w dokumentacji należy 

zamieścić stosowne odsyłacze. Ponadto Wykonawca dołącza do oferty wyjaśnienie, w którym wykazuje, że 

zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.  

IX. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Ofertę należy złożyć do dnia 18.01.2017 r. do godziny 11.00 w Stołecznym Centrum Opiekuńczo-

Leczniczym Sp. z o.o. ul. Szubińska 4 w Warszawie. 

2. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.01.2017 r. o godz. 11.30 w Stołecznym Centrum Opiekuńczo-

Leczniczym Sp. z o.o. ul. Szubińska 4 w Warszawie. 

3. W części jawnej, przy udziale osób zainteresowanych, nastąpi: 

- podanie przez Zamawiającego kwoty brutto, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

- zbadanie nienaruszalności ofert; 

- otwarcie ofert w kolejności ich złożenia; 

- ogłoszenie nazwy i adresu firmy, której oferta jest otwierana oraz ceny ofertowej. 

4. W niejawnej części postępowania Zamawiający dokona oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert oraz 

dokona wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o przyjęte kryterium. 

5. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 96 ust. 3 uPzp oferty składane w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli 

wykonawca zastrzegł nie później niż w terminie składania ofert, że nie mogą one być udostępniane. 

X. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTOWEJ  

1. Cena ofertowa będzie obejmowała cały przedmiot zamówienia ze wszystkimi kosztami wynikającymi z 

niniejszej SIWZ, załączników i ewentualnych informacji dla Wykonawców, jakie poniesie Wykonawca z tytułu 

należytej realizacji przedmiotu zamówienia.  

2. Cenę ofertową należy podać w polskich złotych (PLN) z należnym podatkiem VAT, z zaokrągleniem do 

dwóch miejsc po przecinku.  

UWAGA: Zaokrąglenia cen w złotych należy dokonać do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po 

przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest 

niższa od 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie. 

3. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały we wzorze umowy 

stanowiącym odpowiednio Załącznik nr 4 do SIWZ. 

4. Rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia z Wykonawcami będą prowadzone w PLN. 
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XI. KRYTERIUM OCENY OFERT 

1. Zamawiający, w oparciu o art. 24aa uPzp, dokona oceny ofert w oparciu o kryteria jakimi są cena i termin 

płatności za fakturę, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako 

najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.  

2. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców 

wyjaśnień treści złożonych przez nich ofert. 

3. Kryterium oceny ofert: 100% cena 

Cena brutto dziennego żywienia 111 pacjentów wg przykładowego rozkładu diet zamieszczonego w 

rozdziale II ust. 1 SIWZ –   100 punktów. 

         Kryterium ceny będzie rozpatrywane za pomocą następującego wzoru: 

          Cn 

C = ---------- x 100           

          Cb 

C – ilość punktów w kryterium cena 

Cn – najniższa z cen spośród ofert nieodrzuconych 

Cb – cena oferty badanej 

Maksymalna liczba punktów w kryterium cena wynosi 100. 

 

Wyniki zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.  

Oferta może otrzymać maksymalnie 100  punktów. 

Za ofertę najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę z największą ilością punktów spośród badanych ofert. 

 

XII .  POPRAWIANIE OCZYWISTYCH OMYŁEK W TREŚCI OFERTY  

1. Zamawiający poprawi w tekście oferty: 

1) oczywiste omyłki pisarskie; 

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek; 

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 

niepowodujące istotnych zmian w treści oferty;  

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

XIII. WYBÓR OFERTY I PODPISANIE UMOWY 

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta: 

1)  odpowiada wszystkim wymaganiom ustawy Pzp; 

2)  spełnia wszystkie warunki określone w SIWZ; 

3)  uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryterium wyboru.  

2. Po wyborze oferty, Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o treści przewidzianej w art. 

92 ust. 1 uPzp.  

3. Zamawiający udostępni na stronie internetowej informacje, o których mowa w art. 92 ust. 2 uPzp. 

4. Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu umowę regulującą współpracę Partnerów 

przy realizacji przedmiotowego zamówienia, w przypadku, gdy za ofertę najkorzystniejszą uznano ofertę 

złożoną przez Partnerów ubiegających się wspólnie o udzielenie niniejszego zamówienia (art. 23 ustawy 

Pzp);   

5. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania 

zawiadomienia o wyborze oferty, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 uPzp. 

6. Wybrany Wykonawca zostanie wezwany przez Zamawiającego do podpisania umowy zgodnej ze wzorem 

umowy, załączonym w SIWZ (Załącznik nr 4 do SIWZ).  

7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający 

wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez dokonywania ich ponownej oceny, chyba, że 

wystąpią przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 uPzp. 

8. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostanie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nie później 

niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy. 
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XIV.ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY  

Nie wymaga się wniesienia należytego zabezpieczenia umowy. 

XV. WADIUM 

Nie wymaga się wniesienia wadium. 

XVI.WZÓR UMOWY  

1. Zamawiający zamieścił projekt umowy, która określa warunki umowne realizacji przedmiotowego zamówienia 

publicznego: Załącznik nr 4. 

2. Na podstawie art. 144 uPzp, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej 

umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy oraz określa warunki 

tych zmian zawartych w § 8 wzoru umowy (załącznik nr 4 do SIWZ). 

XVII.POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ  PRZYSŁUG UJĄCYCH 

WYKONAWCY W TOKU  POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego 
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów 
ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy . 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom 
wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP. 

. 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ 

 

 

…………………………………………………………………. 

Nazwa i adres Wykonawcy  

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: 

„Całodzienne żywienie pacjentów Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy ul. Szubińskiej 4 w Warszawie, 

wchodzącego w skład Stołecznego Centrum Opiekuńczo-Leczniczego Spółka z o.o. przy ul. Mehoffera 

72/74,  03-131 Warszawa Nr sprawy SCOL/1672/2016” 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

I. Dane dotyczące Wykonawcy:  
 

Pełna nazwa Wykonawcy: …………………...............................................................................................  

 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Adres siedziby: .................................................................................................................................……. 

 

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

 

Tel........................................................................Fax...............................................................................  

 

Adres  e-mail:……………………………………………………………………………………………………….. 

 

II. Po zapoznaniu się z dokumentami przetargowymi i wzorem Umowy oferujemy wykonanie przedmiotu 
zamówienia za następującą kwotę:  

rodzaj diety 

ilość 

posiłków 

dziennie* 

jednostkowa 

cena 

netto  

wartość 

netto  

2x3 

kwota 

VAT 

wartość brutto 

z VAT 

 4+5 

1 2 3 4 5 6 

podstawowa dla osób starszych 24         

łatwostrawna 73         

cukrzycowa 9         

łatwostrawna bogatobiałkowa 4         

płynna wzmocniona  1         

razem 111         
 

* szacowana ilość posiłków na każdy dzień  

  łączna cena netto za wykonanie przedmiotu zamówienia (suma kolumny 4 pomnożona przez 334 dni):      
…………………...…..zł.  

      (słownie:............................................................................................................................), 

 podatek VAT:  ……………………...zł. 
(słownie:.............................................................................................................................), 

 łączna cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia (suma kolumny 6 pomnożona przez 334  dni):      
………………………...zł.  

          (słownie:............................................................................................................................), 

 

 

III. Podwykonawca: 

Informujemy, że zamierzamy powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy:  
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1. Zakres wykonywanych prac: 
.............................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................  

*) w przypadku nie wypełnienia punktu dotyczącego podwykonawcy Zamawiający uzna, że wykonawca będzie 

wykonywał całość zamówienia publicznego osobiście.  

 

IV. Ponadto oświadczam(y), że:  

1. W związku z art. 91 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z póżn. zm.) 
Wybór oferty prowadzi/nie prowadzi* do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego:  
1) Nazwa towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku 

podatkowego: ……………………..…………………………………………………………………….  

2)Wartość towaru lub usługi bez kwoty podatku VAT: ……………..……………………………………….  

2. Zapoznałem się ze wszystkimi warunkami określonymi w SIWZ oraz w projekcie umowy  
i akceptuje je w całości.  

3. Uważam się za związanego ofertą przez 30 dni od dnia w którym dokonano otwarcia ofert,  
4. W przypadku wyboru oferty jako najkorzystniejszej w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego zobowiązuje się do zawarcia pisemnej umowy w brzmieniu zgodnym z projektem zawartym w 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w siedzibie Zamawiającego, w terminie 5 dni od daty 
powiadomienia o wyborze oferty. 

5. Niniejsza oferta zawiera na stronach nr od ____ do ____ informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst 
jednolity Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) i nie mogą być udostępniane. Na okoliczność tego 
wykazuję skuteczność takiego zastrzeżenia w oparciu o przepisy art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) 
w oparciu o następujące uzasadnienie:  

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………. 

 

*Niepotrzebne skreślić gdy wybór oferty prowadzi do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego, 

Wykonawca zobligowany jest do wypełnienia pozycji 1) i 2) w pkt IV.1 farmularza ofertowego.  

 

 

 

............................, dnia, .............................         

Miejscowość                         

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

(podpisy osób/ osoby wskazanej/ych w dokumencie, 

uprawnionej/ uprawnionych do występowania w 

obrocie prawnym, reprezentowania wykonawcy i 

składania oświadczeń woli w jego imieniu) 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU ORAZ O SPEŁNIANIU 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

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

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: uPzp) 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na usługę: 

„Całodzienne żywienie pacjentów Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy ul. Szubińskiej 4 w Warszawie, 

wchodzącego w skład Stołecznego Centrum Opiekuńczo-Leczniczego Spółka z o.o. przy ul. Mehoffera 

72/74,  03-131 Warszawa Nr sprawy SCOL/1672/2016” 
 

/w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz 

brak podstaw do wykluczenia/ 

Nazwa i adres Wykonawcy:  

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

I. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 uPzp – dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania 

1) Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 uPzp. 

2) Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 ust. 1 uPzp w 

zakresie określonym w SIWZ. 

3) Oświadczam (jeśli dotyczy), że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na 

podstawie art. …………. uPzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 

13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 uPzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie 

art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 

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

II.  OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W  POSTĘPOWANIU 

 składane na podstawie art. 25a ust. 1 uPzp - informacja dotycząca wykonawcy: 

Oświadczam, że spełniam samodzielnie warunki udziału w postępowaniu  

III. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW * składane na podstawie art. 25a ust. 5 pkt 2 uPzp 

– dotyczące podwykonawcy niebędącego podmiotem, na którego zasoby powołuje się wykonawca  

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: 

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

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

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, nr wpisu KRS/CEiDG), 

 będą wykonywały zamówienie w zakresie: 

………………………………………………………………………………………………………………………………

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

* wypełnić, jeżeli dotyczy 

IV.  OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE POWYŻSZYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

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

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

 

…………….……., dnia ………….……. r.                                    ………………………………………… 

         (miejscowość)                                                    (podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy 
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ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIW 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

…………………………………………………………………. 

Nazwa i adres Wykonawcy  

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: 

„Całodzienne wyżywienie pacjentów Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy ul. Szubińskiej 4 

wchodzącego w skład Stołecznego Centrum Opiekuńczo-Leczniczego Sp. z o.o.” 

 

 

 

I. Przedmiot zamówienia obejmuje: 

1. Przygotowanie dostarczenie oraz wniesienie do miejsca wskazanego przez Zamawiającego posiłków 
(uwzględniających diety specjalne) na bazie kuchni Wykonawcy, zgodnie z warunkami zawartymi w 
niniejszej SIWZ.  

2. Żywienie chorych oparte będzie na niżej wymienionych dietach: 
 

rodzaj diety 

Przewidywana 

liczba 

dzienna 

pacjentów 

podstawowa dla osób starszych* 24 

łatwostrawna* 73 

cukrzycowa* 9 

łatwostrawna bogatobiałkowa* 4 

płynna wzmocniona  1 

razem 111 

 

*/ dieta z możliwością modyfikacji polegającej na: wykluczeniu jaj, mleka i produktów mlecznych, glutenu lub 

wymagająca zmiksowania i podziału na 3,4 lub 5 posiłków. 

 

 

Zamawiający przewiduje wykonanie 37 074 osobodni. Jednocześnie Zamawiający zastrzega, iż w/w ilość 

może ulec zmianie o 1 % w dół i w górę.  

3. Dostarczanie posiłków dwa razy dziennie do poszczególnych kuchenek oddziałowych wg następującego 
harmonogramu: 

- śniadanie i drugie śniadanie w godzinach 745 – 815 

- obiad, podwieczorek, kolacja i posiłek dodatkowy w godzinach 1300 - 1315 
Dostawy posiłków do wyznaczonego miejsca nie mogą odbywać się wcześniej niż przewidziana pora 

dostawy wskazana powyżej. Posiłki dostarczane na kolację nie mogą podlegać ponownej obróbce 

cieplnej. 

4. Zapewnienie dwóch bemarów do transportu posiłków na terenie Zamawiającego. 
5. Zabezpieczenie odpowiedniej ilości naczyń transportowych. 
6. Utrzymanie w należytym stanie sanitarno-epidemiologicznym czystości naczyń transportowych. 
7. Udostępnienie termosów na gorące napoje. 
8. Zapewnienie ciągłości w świadczeniu usług żywienia z zachowaniem reżimu sanitarno 

epidemiologicznego. 
 

II. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do: 

 

1. Produkcji posiłków we własnej Kuchni oraz dostarczenia do placówki Zamawiającego posiłków 
samochodami przystosowanymi do transportu żywności w sposób zapewniający wymagany standard 
sanitarno-epidemiologiczny zgodny z przepisami określonymi w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o 
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bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015r poz. 594) oraz aktów wykonawczych wydanych na 
jej podstawie.  

2. Produkcja i dostarczanie posiłków realizowana będzie zgodnie z zasadami systemu HACCP (wymóg 
dotyczy pełnego okresu trwania umowy). 

3. Szczelnego odrębnego zapakowania posiłków z podziałem na poszczególne oddziały, zgodnie ze 
złożonym zamówieniem przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego. 

4. Oznakowania pojemników jednostkowych dla jakiego rodzaju diety dana potrawa jest przewidziana oraz 
godzinę umieszczenia potrawy w pojemniku po zakończeniu procesu technologicznego. 

5. Pobierania i przechowywania przez wykonawcę próbek żywności wszystkich potraw wchodzących w 
skład każdego posiłku zgodnie z przepisami prawa, określonymi w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o 
bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie z 
uwzględnieniem zmian wprowadzonych w okresie trwania umowy. Próbki należy pobrać i przechowywać 
zgodnie z Rozporządzeniem MZ w sprawie pobierania i przechowywania próbek żywności przez zakłady 
żywienia zbiorowego typu zamkniętego ( Dz U. z 2007 r Nr 80 poz 545). 

6. Zapewnienia sprawnych w pełni funkcjonalnych, nieuszkodzonych naczyń i sprzętu niezbędnego dla 
realizacji przedmiotu umowy przez cały okres jej obowiązywania. 

7. Dostaw w Wigilię, Święta Bożego Narodzenia i Święta Wielkanocne potraw tradycyjnych. 
8. Dostaw średnio 2 razy w miesiącu ciasta (28 razy w trakcie obowiązywania umowy, rodzaj uzgodniony  

z zamawiającym) w dni uzgodnione z Zamawiającym (np. w tłusty czwartek, dzień babci i dziadka ,dzień 
ojca i matki itp.) i wszystkie dni świąteczne 

9. Odbioru odpadów pokonsumpcyjnych minimum 1 raz na dobę. Odbiór należy wliczyć w cenę oferty. 
10. Zabezpieczenia niezbędnej ilości pojemników do przechowywania odpadów pokonsumpcyjnych. 

Zamawiający zastrzega, że pojemniki powinny być wykonane z materiału umożliwiającego mycie i 
dezynfekcję, wyposażone w szczelne hermetyczne zamknięcia. Po każdym opróżnieniu z resztek 
pokonsumpcyjnych pojemniki powinny być umyte i zdezynfekowane przez Wykonawcę. 

11. W przypadku stwierdzenia przez personel Zamawiającego nieodpowiedniej, niezgodnej z złożonym 
zamówieniem ilości dostarczonych posiłków lub dostawy posiłku o nieprawidłowej jakości, wykonawca 
będzie zobowiązany do dostarczenia brakujących posiłków w czasie do 60 minut. Przy dostarczeniu 
zamiennika posiłku zapewni taką samą kaloryczność i wartość odżywczą potrawy potwierdzoną przez 
dietetyka. 

12. Odbioru naczyń transportowych nie wcześniej niż po zakończeniu dystrybucji posiłków w oddziałach i 
nie później niż przy następnej dostawie. 

13. Mycia i dezynfekcji naczyń transportowych.  
14. Przechowywania kopii protokołów pokontrolnych oraz wszystkich atestów na surowce, urządzenia, 

sprzęt, naczynia, opakowania transportowe wykorzystane w procesie produkcji kuchennej i transportu 
posiłków i udostępnianie ich do wglądu na każde żądanie  Zamawiającego w okresie obowiązywania 
umowy. 

15. Prowadzenia ewidencji wydawanych posiłków z podziałem na oddziały, śniadanie, obiad, kolację, drugie 
śniadanie, podwieczorek oraz do każdorazowego imiennego potwierdzania odbioru posiłków przez 
osoby upoważnione przez Zamawiającego do odbioru ilości i jakości posiłków w poszczególnych 
oddziałach. 

16. Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za utrzymanie właściwego poziomu sanitarno-epidemiologicznego 
żywienia oraz za zgodności składu wartościowego i jakościowego posiłków wynikających z zaleceń 
Instytutu Żywności i Żywienia. 

17. Udostępnienia Zamawiającemu listy osób u niego zatrudnionych wraz z informacją o ich kwalifikacjach, 
doświadczeniu oraz badaniach lekarskich na czas realizacji zamówienia. 

18. Udostępnienia Zamawiającemu aktualnych wpisów badań lekarskich osób mających kontakt z produkcją 
i dostawą posiłków na rzecz Zamawiającego, z podziałem na zakres świadczonych usług: 
przygotowywanie posiłków – kuchnia ogólna, transport. 

19. Wyznaczenia pracownika odpowiedzialnego za stałe kontaktowanie się z Zamawiającym w zakresie 
przedmiotu zamówienia. 

20. Sporządzania dziennych jadłospisów z rozbiciem na poszczególne diety i określeniem gramatury 
potraw, uwzględniających racje pokarmowe i ich wartość kaloryczną, zawartość składników 
odżywczych. soli mineralnych i witamin  określonych przez Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie, z 
uwzględnieniem wprowadzanych obowiązujących zmian w okresie trwania umowy.  

21. Przygotowanie posiłków powinno odbywać się z uwzględnianiem diet stosowanych w SCOL Sp. z o.o. 
Posiłki powinny być przygotowane zgodnie z tymi dietami  ( opis w załączniku do SIWZ ) z możliwością 
ich modyfikacji.  

22. Sporządzania jadłospisów dekadowych przez dietetyka Wykonawcy z uwzględnieniem produktów 
sezonowych. Wykonawca ułoży jadłospis na okres dekady 10 dni i przedłoży go Zamawiającemu na 4 
dni przed rozpoczęciem dekady. 

23. Dostarczania dziennych jadłospisów łącznie z dostawą posiłków danego dnia do poszczególnych 
oddziałów ZOL. 

24. Przygotowania dla pacjentów ZOL posiłków z uwzględnieniem zasad racjonalnego żywienia właściwej 
jakości w zakresie zawartości kalorii i składników odżywczych, pokarmowych, urozmaicenia, objętości i 
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gramatury potraw, sezonowości przewidzianych dla poszczególnych grup konsumentów i diet, zgodnych 
z zaleceniami Instytutu Żywności i Żywienia w zakresie żywienia osób po 60 roku życia. 

25. Zapewnienia Temperatury dostarczonych na oddziały posiłków powinna wynosić: dla żywności 
wymagającej przechowywania w warunkach chłodniczych, wymagających schładzania od 0° do 4°,dla 
potraw poddawanych obróbce termicznej, serwowanych na gorąco: zup i napojów 75°, temperatura 
pozostałych posiłków serwowanych na gorąco powinna wynosić nie mniej niż 65°. 

26. Transportu posiłków w hermetycznych szczelnych  pojemnikach niezależnie od rodzaju posiłku 
gwarantujących utrzymanie właściwej temperatury, zgodnie z wymaganiami sanitarno-
epidemiologicznymi. Posiłki powinny być umieszczone w pojemnikach termoizolacyjnych wyposażonych 
w wymienne pojemniki jednostkowe do potraw z uszczelkami umożliwiającymi umieszczenie ich w 
wózkach bemarowych do poszczególnych oddziałów. Pojemniki winne być wykonane z materiału 
umożliwiającego prowadzenie dezynfekcji termicznej. 

27. Realizacji dostaw na podstawie dziennego ilościowego zapotrzebowania na posiłki z podziałem na 
oddziały i rodzaje diet - składanego Wykonawcy telefonicznie (faksem - potwierdzonym na piśmie), 
przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego w dni robocze do godziny 11:00, z jednodniowym 
wyprzedzeniem, z jednoczesnym uwzględnieniem korekt ilości i asortymentu zamówionych posiłków 
wynikających z ruchu wewnątrz-oddziałowego pacjentów w każdy dzień. Dodatkowe korekty będą 
dokonywane do godziny 07.30.  Zamówienia na dni wolne i święta po dniach wolnych i świętach oraz na 
dni robocze po dniach wolnych i świętach będą składane do godziny 11:00 w ostatni dzień roboczy z 
jednoczesnym uwzględnieniem korekt ilości i asortymentu zamówionych posiłków.  

28. Rozdziału dobowego zapotrzebowania energetycznego na poszczególne posiłki (przy trzech posiłkach) 
powinien uwzględniać średnio: 

- 30 – 35% - zapotrzebowania energetycznego na śniadanie, 

- 35 – 40% - zapotrzebowania energetycznego na obiad, 

- 25 – 30% - zapotrzebowania energetycznego na kolację. 
29. Dostarczania posiłków świeżych z bieżącej produkcji dziennej bez konieczności dodatkowej obróbki 

technologicznej przed dystrybucją w oddziałach ZOL. Posiłki muszą być przygotowane ze świeżych i 
naturalnych produktów wysokiej jakości wykluczone jest stosowanie glutaminianu sodu, suszu 
warzywnego, puree ziemniaczanego na bazie suszu, soi. 

30. Nie używania do produkcji potraw półfabrykatów 
31. Dostarczania posiłków które mają prawidłowy smak, zapach, barwę, konsystencję, zawierać prawidłowy 

skład pod względem wartości odżywczej, witamin, kaloryczności, składników mineralnych, są 
bezpieczne – nie zawierać zagrożeń biologicznych, mikrobiologicznych, fizycznych i chemicznych. 

32. Dostarczenia w dekadzie (10 dni):  
1x obiad jarski z pełnowartościowym białkiem 

- ryba w każdy piątek 

- 2x mięso mielone (klopsiki, pulpety, pieczenie, kapusta faszerowana) 

- 3x mięso duszone np. bitki 

- 3x potrawy z drobiu (udziec pieczony, kotlet piersi z kurczaka lub indyka, piersi duszone)  

- Codziennie zupy mleczne lub kawa biała lub kakao 
33. Podawania 3 razy w dekadzie napojów mlecznych fermentowanych( jogurty owocowe i naturalne) w 

opakowaniach jednostkowych 
34. Aby w każdym posiłku były dodatki w formie warzyw, owoców i soków owocowych (uwzględniając 

sezonowość występowania) i zapewnić różnorodność występowania i podawania w/w produktów 
35. Zapewnienia stałego dodatku dżemu i sera białego na dożywienie pacjenta wg zapotrzebowania z 

każdego oddziału. 
36. Zapewnienia w okresie letnim dodatkowego picia do pojenia pacjentów w postaci kompotu, wody z 

sokiem, herbaty owocowej lub ziołowej w ilości 1,3 l na osobę  
37. Dostarczenia dodatkowo potraw na uroczyste spotkanie wielkanocne i spotkanie wigilijne z pacjentami 

według zamówień z każdego oddziału. 
38. Dostarczenie dodatkowo 2 razy w trakcie trwania umowy kaszanki i kiełbasy na grilla dla pacjentów w 

ilości określonej przez  zamawiającego 
 

III. Informacje dodatkowe 

 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do określenia kaloryczności dla diety indywidualnej w sporadycznych 
przypadkach – około 10 % ilości. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do oceny i weryfikacji wszystkich parametrów wykonania zleconej 
usługi na każdym etapie jej realizacji oraz w każdej chwili produkcji  i dostawy posiłków a Wykonawca, na 
każdym etapie oraz w każdej chwili produkcji i dostawy posiłków umożliwi Zamawiającemu dostęp do linii 
technologicznej oraz wyprodukowanych posiłków. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania kontroli 
w trakcie przygotowywania posiłków w miejscu ich produkcji. 

3. Dostawy odbywać się będą na ryzyko i koszt Wykonawcy. 
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4. Wsad do kotła jednego osobodnia pacjenta powinien wynosić minimum 6,00 netto zł (wartość 6,00 netto zł 
odnosi się do aktualnych cen surowca dostępnego na rynku). Na żądanie Zamawiającego Wykonawca jest 
zobowiązany przedłożyć do wglądu zamawiającego dokumenty potwierdzające zachowanie minimalnej 
wysokości wsadu do kotła. 

5. Materiałem pomocniczym do sporządzenia oferty są załączniki przybliżające przedmiot zamówienia, 
zestawienie ilości i rodzaju diet stosowanych w żywieniu w ZOL oraz wykaz wymaganych minimalnych 
gramatur produktów i potraw gotowych. 

6. Procentowy udział składników odżywczych w pokryciu dobowego zapotrzebowania energetycznego : 
1) węglowodany 40-50% energii 
2) tłuszcze 30-35% energii 
3) białko  15-20% energii 
4) Rozkład dobowy energii na posiłki: 

7. 4 posiłki na dobę: 
1) pierwsze śniadanie 30%  
2) drugie śniadanie lub podwieczorek 15% 
3) obiad 30% 
4) kolacja 25% 

8. 5 posiłków na dobę: 
1) pierwsze śniadanie 25% 
2) drugie śniadanie 10% 
3) obiad 25-30% 
4) podwieczorek 10-15% 
5) kolacja 25% 

9. 6 posiłków na dobę 
1) pierwsze śniadanie 20% 
2) drugie śniadanie 10% 
3) obiad 25-30% 
4) podwieczorek 10% 
5) posiłek przed snem 10 % 
6) kolacja 20% 

 

IV. Opis Diet 

 

D i e t a  p o d s t a w o w a  d l a  o s ó b  s t a r s z yc h  

Charakterystyka diety. 

W diecie podstawowej dla osób starszych dozwolone są wszystkie produkty i potrawy oraz wszystkie techniki 

sporządzania posiłków. Różnorodność produktów daje lepszą możliwość zapewnienia organizmowi 

niezbędnych składników odżywczych. 

Dieta podstawowa powinna być urozmaicona. W miarę możliwości w każdym posiłku powinny się znaleźć 

produkty ze wszystkich grup produktów spożywczych. 

W planowaniu jadłospisów należy uwzględnić sezonowość występowania produktów. 

 

Założenia dla diety podstawowej dla osób starszych  

Energia kcal 1800-2000 

Białko ogółem g 75-80 

Białko zwierzęce g 45 

Tłuszcz g 65 

Węglowodany g 275 

Błonnik g 30-40 

Wapń g 0,9 

Żelazo mg 13 

Witamina A (ekw. retinolu) μg 750 
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Witamina B1 mg 1,7 

Witamina B2 mg 2,0 

Witamina C mg 70 

 

Dieta łatwostrawna 

Charakterystyka diety: 

Dieta ta jest modyfikacją diety podstawowej dla osób starszych. Ma szerokie zastosowanie w zakładach 

opiekuńczo - leczniczych. Powinna pokryć zapotrzebowanie energetyczne i dostarczyć takiej samej ilości 

składników pokarmowych, jak dieta podstawowa dla osób starszych. 

Podstawą tej diety jest ograniczenie a nawet wykluczenie produktów i potraw tłustych, smażonych, pieczonych 

w tradycyjny sposób, długo zalegających w żołądku, wzdymających, ostro przyprawionych. 

W diecie łatwostrawnej należy ograniczyć podaż błonnika pokarmowego lub uczynić go mniej drażniącym 

przez:  

dobór delikatnych warzyw i owoców, 

obieranie, 

gotowanie, 

przecieranie przez sito i miksowanie produktów, 

podawanie przecierów i soków, 

stosowanie oczyszczonych produktów zbożowych, 

Pewna ilość tego składnika jest potrzebna gdyż wchłania on wodę, rozluźnia masy kałowe i wpływa na ich 

wydalanie. 

Z pieczywa pełnoziarnistego w diecie tej można stosować jedynie chleb pszenny – graham. 

Modyfikacja diety: 

Dieta w zależności od masy pacjenta oraz choroby w jakiej będzie stosowana, może ulec modyfikacji pod 

względem: 

zawartości energii, składników pokarmowych 

produktów spożywczych.  

 

Założenia do diety łatwostrawnej: 

Energia kcal 1800-2000 

Białko ogółem g 75-80 

Białko zwierzęce g 45 

Tłuszcz g 65 

Węglowodany g 275 

Błonnik g ≤25 

Wapń g 0,9 

Żelazo mg 13 

Witamina A (ekw. retinolu) μg 750 

Witamina B1 mg 1,7 

Witamina B2 mg 2,0 

Witamina C mg 70 
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D i e t a  z  o g r a n i c ze n i e m  ł a t w o  p r z ys w a j a l n yc h  w ę g l o w o d a n ó w  ( D i e t a  c u k r z yc o w a )  

Charakterystyka diety: 

Dieta polega na ograniczeniu lub wykluczeniu z żywienia glukozy, fruktozy, sacharozy  

a zwiększeniu podawania węglowodanów złożonych ( skrobi i błonnika pokarmowego). 

Skład diety oraz dobowe zapotrzebowanie kaloryczne może się zmieniać u tych samych  chorych zależnie nie 

tylko od zachowania się ich wagi rzeczywistej, lecz także od przebiegu choroby i powikłań. 

Dobór produktów: 

Z produktów węglowodanowych stosuje się przeważnie te, które zawierają cukrowce złożone: produkty 

zbożowe, ziemniaki. Należy unikać cukru, miodu, dżemów.  

Z produktów białkowych stosuje się chude mięso, ryby, jaja, mleko, sery. 

Tłuszcze w cukrzycy podaje się w ilościach  pozwalających jedynie zabezpieczyć fizjologiczne potrzeby 

organizmu. W ramach dozwolonej ilości tłuszczu stosuje się głównie masło, śmietankę, ewentualnie 

margarynę. 

Płynów nie należy ograniczać, zwłaszcza w okresie wielomoczu. 

Z przypraw używa się tylko łagodne, jak cynamon, wanilia, koperek, kwasek cytrynowy, sok z cytryny, cebula, 

szczypiorek. 

W diecie stosuje się dużo warzyw i owoców. 

Założenia i zasady dietetyczne w diecie z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów są zależne od 

stanu zdrowia pacjenta i od typu cukrzycy: 

 insulino zależna (cukrzyca typu I) 

 insulino niezależna (cukrzyca typu II) 

a) bez otyłości 

b) skojarzona z otyłością 

Najważniejszym zadaniem diety jest normalizacja wagi ciała: 

 podzielenie dziennych racji kalorii na 5-6 posiłków 

 pierwszeństwo w diecie maja pokarmy o wysokiej zawartości błonnika 

 zmniejszenie poziomu insuliny we krwi 

 

D i e t a  ł a t w o s t r a w n a  b o g a t o  b i a ł k o w a  

C h a r a k t e r ys t yk a  d i e t y  

Dieta jest modyfikacją diety łatwostrawnej. Modyfikacja polega na zwiększeniu ilości białka do 2,0 g/ kg masy 

ciała, to jest 100-120g/ dobę, w skrajnych przypadkach do 150 g/dobę. Białko pokrywa zapotrzebowanie 

energetyczne w 20 %. 

2/3 białka powinno pochodzić z produktów zwierzęcych jak: mleko, ser twarogowy, chude mięsa, chude wędliny, 

jaja. Produkty są źródłem białka o wysokiej wartości biologicznej, tzn. białko ma w swoim składzie niezbędne 

aminokwasy, konieczne do syntezy białek ustrojowych. 

W diecie bogato białkowej zapotrzebowanie energetyczne pokrywane jest przez: 

 białko w 20% 

 tłuszcze w 28%, 
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 węglowodany 52% 

 

Założenia dla diety łatwo strawnej bogato białkowej 

Energia kcal 2000-2300 

Białko ogółem g 110-120 

Białko zwierzęce g 70 

Tłuszcz g 70 

Węglowodany g 280-300 

Błonnik g ≤30 

Wapń g 0,9 

Żelazo mg ≥13 

Witamina A (ekw. retinolu) μg 750 

Witamina B1 mg 1,7 

Witamina B2 mg 2,0 

Witamina C mg ≥70 

 

Dieta płynna wzmocniona 

Charakterystyka diety: 

Główną cechą diety jest jej konsystencja umożliwiająca podawanie posiłku przez sondę. Pożywienie musi być 

łatwo strawne, ubogie w błonnik pokarmowy, bez ostrych przypraw i używek, nie powodujące wzdęć i zaparć 

i biegunek. Posiłki spożywane są w sposób naturalny. 

Aby nie doprowadzić do niedoborów pokarmowych posiłki powinny mieć odpowiednią wartość energetyczną i 

odżywczą. I waha się w granicach 1800-2000 kcal. Jeden mililitr pożywienia powinien mieć ok. 1 kcal. 

Większe stężenie pokarmu może powodować biegunkę lub uniemożliwić podanie przez sondę. 

Objętość jednego posiłku nie powinna przekraczać 500 ml. Temperatura posiłku nie powinna przekraczać 37C. 

Uwagi technologiczne 

 produkty powinny być świeże, 

 pieczywo namoczone i zmiksowane, 

 kasze podawane w formie kleików, 

 sery zmiksowane z serem i śmietanką, 

 jaja ugotowane zmiksowane z mlekiem lub zupą, 

 mięso, warzywa, ziemniaki zmiksowane w zupie, 

 warzywa i owoce podawane w formie soków, 

 zaleca się wzbogacać potrawy mlekiem w proszku lub preparatami przemysłowymi. 

 

Założenia dla diety płynnej wzmocnionej 

Energia kcal 1800-2000 

Białko ogółem g 80 

Białko zwierzęce g 50 

Tłuszcz g 75 

Węglowodany g 250 

Wapń g 0,9 
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Żelazo mg 13 

Witamina A (ekw. retinolu) μg 750 

Witamina B1 mg 1,7 

Witamina B2 mg 2,0 

Witamina C mg 70 

 

Z opisem przedmiotu zamówienia zapoznałem się i akceptuję 

 

 

 

............................, dnia, .............................         

Miejscowość        Data   ............................................................ 

(podpisy osób/ osoby wskazanej/ych w dokumencie, 

uprawnionej/ uprawnionych do występowania w 

obrocie prawnym, reprezentowania wykonawcy i 

składania oświadczeń woli w jego imieniu) 
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ZAŁĄCZNIK NR  5 do SIWZ 

 

 

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

Nazwa i adres Wykonawcy  

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: 

„Całodzienne żywienie pacjentów Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy ul. Szubińskiej 4 w Warszawie, 

wchodzącego w skład Stołecznego Centrum Opiekuńczo-Leczniczego Spółka z o.o. przy ul. Mehoffera 

72/74,  03-131 Warszawa Nr sprawy SCOL/1672/2016” 

 

 

OŚWIADCZENIE  

o przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej 

 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia  w trybie przetargu nieograniczonego na:  

„Całodzienne żywienie pacjentów Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy ul. Szubińskiej 4 w Warszawie, 

wchodzącego w skład Stołecznego Centrum Opiekuńczo-Leczniczego Spółka z o.o. przy ul. Mehoffera 

72/74,  03-131 Warszawa Nr sprawy SCOL/1672/2016” 

 

oświadczamy, że:  

 

Nie należymy do grupy kapitałowej / Należymy do grupy kapitałowej*  

 

Jeżeli Wykonawca wchodzi w skład grupy kapitałowej, wypełnia poniższą listę podmiotów należących do tej 

samej grupy kapitałowej lub załącza listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej na odrębnym 

dokumencie. Lista podmiotów należących do grupy kapitałowej: 

 

1. …………………………………………………………………  

2. …………………………………………………………………  

3. …………………………………………………………………  

4. …………………………………………………………………  

5. …………………………………………………………………  

*Niepotrzebne skreślić.  W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć 

wraz z niniejszym oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, ze powiązania z innym 

wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego.  

 

 

............................, dnia, .............................         

Miejscowość        Data   ............................................................ 

(podpisy osób/ osoby wskazanej/ych w dokumencie, 

uprawnionej/ uprawnionych do występowania w 

obrocie prawnym, reprezentowania wykonawcy i 

składania oświadczeń woli w jego imieniu) 

 

Należy wypełnić  i przesłać w ciągu 3 dni od dnia przekazania przez  Zamawiającego  informacji   

o których mowa w art.86 ust.5 ustawy Pzp. (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.)  
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ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ 

 

 

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

Nazwa i adres Wykonawcy  

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: 

„Całodzienne żywienie pacjentów Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy ul. Szubińskiej 4 w Warszawie, 

wchodzącego w skład Stołecznego Centrum Opiekuńczo-Leczniczego Spółka z o.o. przy ul. Mehoffera 

72/74,  03-131 Warszawa Nr sprawy SCOL/1672/2016” 

 

 

WYKAZ DOSTAW 

 

wykonanych, w ciągu 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 zostały wykonane lub wykonuje, co najmniej trzy dostawy w przedmiocie zamówienia 

o wartości brutto nie mniejszej niż 300 000,00 zł łącznie w okresie 12 miesięcy. 

 

Lp. Nazwa i adres zamawiającego 
Miejsce wykonania                

dostawy 

Całkowita wartość 

brutto 

Data realizacji 

dzień, miesiąc, rok 

początek koniec 

  

 

    

  

 

    

  

 

    

 

UWAGA: do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający, że wskazane wyżej dostawy zostały 

wykonane należycie.  

 

 

............................, dnia, .............................         

Miejscowość              Data       …………………………………………………………                                                                                                            

(podpisy osób/ osoby wskazanej/ych w dokumencie, 

uprawnionej/ uprawnionych do występowania w 

obrocie prawnym, reprezentowania wykonawcy i 

składania oświadczeń woli w jego imieniu) 
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ZAŁĄCZNIK NR  4 do SIWZ 

 

 

 

WZÓR 

Umowa nr            /2017 

 

zawarta w  dniu ……………………….. w Warszawie pomiędzy Stołecznym Centrum Opiekuńczo-Leczniczym   

Sp. z o.o. w Warszawie przy ul. Mehoffera 72/74, wpisaną  do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez 

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 

0000456064,  REGON 146613264, NIP 524-27-58-370, kapitał zakładowy 25 100 000 zł, zwaną dalej 

"Zamawiającym", 

reprezentowaną przez:  

 

a 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

zwanym/ą dalej „Wykonawcą” 

reprezentowaną przez:  

 

………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………… 

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego,  

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 

2164 z późn. zm.), nie przekraczającego kwoty 209 000,00 EURO zawarto umowę następującej treści: 

 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY I JEGO REALIZACJA 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę cateringu tj. przygotowanie   
i dostawę całodziennego wyżywienia dla pacjentów Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego przy  
ul. Szubińskiej 4 w Warszawie, zwanego dalej Zakładem, określoną w ofercie Wykonawcy i w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. 

2. Oferta Wykonawcy i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  stanowią integralne części niniejszej umowy 
i są odpowiednio załącznikami nr 1 i nr 2 do umowy. 

3. Umowa zawarta jest na okres 11 miesięcy od dnia jej zawarcia.  
4. Określona w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia– załącznik nr 2 do umowy -  liczba posiłków 

stanowiących przedmiot zamówienia jest wartością maksymalną. 
5. Zamawiający, w związku z bieżącymi potrzebami związanymi z liczbą pacjentów przebywających w Zakładzie 

zastrzega sobie prawo zakupu mniejszych ilości posiłków niż określone w opisie przedmiotu zamówienia 
stanowiący załącznik nr 2 do umowy.   

6. Wykonawca oświadcza, że nie będzie względem Zamawiającego dochodził roszczeń z tytułu zamówienia 
mniejszej ilości posiłków 

§ 2 

WARUNKI REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Wykonawca zobowiązuje się przygotowywać posiłki zgodnie z wymogami określonymi  w ustawie z dnia 25 
sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tj. Dz. U. z  2015 r. poz. 594), w przepisach 
wykonawczych do tej ustawy, a także innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa, dotyczących 
przygotowywania i dostarczania posiłków dla pacjentów przebywających w Zakładzie. 

2. Dostarczane przez  Wykonawcę  posiłki będą odpowiadały normom i wymaganiom  określonym przez 
Zamawiającego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 2  umowy. 
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3. Wykonawca zapewnia terminowość dostaw, a ewentualne przeszkody zaistniałe po stronie Wykonawcy lub 
producenta nie mogą wpłynąć na terminowość świadczonych usług na rzecz Zamawiającego. 

4. Posiłki winny być przez Wykonawcę  opakowane w sposób zapobiegający ich przypadkowemu uszkodzeniu, 
zanieczyszczeniu i oznakowane w sposób nie budzący wątpliwości co do ich tożsamości.  

5. Wykonawca ponosi koszty transportu i wniesienia posiłków do siedziby Zamawiającego w miejsce  wskazane 
przez Zamawiającego.  

6. Wykonawca zobowiązuje się do: 
1) produkcji posiłków we własnej Kuchni, oraz dostarczenia do placówki Zamawiającego posiłków 

samochodami przystosowanymi do transportu żywności w sposób zapewniający wymagany standard 
sanitarno-epidemiologiczny zgodny z przepisami określonymi w ustawie  z dnia 25 sierpnia 2006 r. o 
bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015 r. poz. 594 ze zm.) oraz aktów wykonawczych 
wydanych na jej podstawie; 

2) produkcji i dostarczania posiłków zgodnie z zasadami systemu HACCP (wymóg dotyczy pełnego okresu 
trwania umowy); 

3) szczelnego odrębnego zapakowania posiłków z podziałem na poszczególne oddziały, zgodnie ze 
złożonym zamówieniem przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego; 

4) oznakowania pojemników jednostkowych dla jakiego rodzaju diety dana potrawa jest przewidziana oraz 
godzinę umieszczenia potrawy w pojemniku po zakończeniu procesu technologicznego; 

5) pobierania i przechowywania próbek żywności wszystkich potraw wchodzących w skład każdego posiłku 
zgodnie z przepisami prawa, określonymi w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie 
żywności i żywienia (Dz. U. z 2015 r. poz. 594 ze zm.) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej 
podstawie z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w okresie trwania umowy. Próbki należy pobrać i 
przechowywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie pobierania i przechowywania 
próbek żywności przez zakłady żywienia zbiorowego typu zamkniętego ( Dz U. z 2007 r. Nr 80 poz. 545); 

6) zapewnienia sprawnych w pełni funkcjonalnych, nieuszkodzonych naczyń i sprzętu niezbędnego dla 
realizacji przedmiotu umowy przez cały okres jej obowiązywania; 

7) dostawy w Środę Popielcową, Wielki Piątek, Wigilię i Święta Bożego Narodzenia potraw tradycyjnych; 
8) dostaw średnio 2 razy w miesiącu ciasta (28 w trakcie obowiązywania umowy, rodzaj uzgodniony z 

Zamawiającym) w dni uzgodnione z Zamawiającym (np. w tłusty czwartek, dzień babci, dziadka, ojca i 
matki  i wszystkie dni świąteczne itp.); 

9) odbioru odpadów pokonsumpcyjnych minimum 1 raz na dobę;  
10) zabezpieczenia niezbędnej ilości pojemników do przechowywania odpadów pokonsumpcyjnych. 

Zamawiający zastrzega, że pojemniki powinny być wykonane z materiału umożliwiającego mycie i 
dezynfekcję, wyposażone w hermetyczne zamknięcia. Po każdym opróżnieniu z resztek 
pokonsumpcyjnych pojemniki powinny być umyte i zdezynfekowane. 

11) dostarczenia brakujących posiłków w czasie do 30 minut w przypadku stwierdzenia przez personel 
Zamawiającego nieodpowiedniej, niezgodnej ze złożonym zamówieniem ilości dostarczonych posiłków 
lub dostawy posiłku o nieprawidłowej jakości. Przy dostarczeniu zamiennika posiłku zapewni taką samą 
kaloryczność i wartość odżywczą potrawy potwierdzoną przez dietetyka; 

12) odbioru naczyń transportowych nie wcześniej niż po zakończeniu dystrybucji posiłków w oddziałach i nie 
później niż przy następnej dostawie; 

13) mycia i dezynfekcji naczyń transportowych;  
14) przechowywania kopii protokołów pokontrolnych oraz wszystkich atestów na surowce, urządzenia, 

sprzęt, naczynia, opakowania transportowe wykorzystane w procesie produkcji kuchennej i transportu 
posiłków i udostępnianie ich do wglądu na każde żądanie  Zamawiającego w okresie obowiązywania 
umowy; 

15) prowadzenia ewidencji wydawanych posiłków z podziałem na oddziały, śniadanie, obiad, kolację, drugie 
śniadanie, podwieczorek oraz do każdorazowego imiennego potwierdzania odbioru posiłków przez 
osoby upoważnione przez Zamawiającego do odbioru ilości i jakości posiłków w poszczególnych 
oddziałach; 

16) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za utrzymanie właściwego poziomu sanitarno-epidemiologicznego 
żywienia oraz za zgodności składu wartościowego i jakościowego posiłków wynikających z zaleceń 
Instytutu Żywności i Żywienia; 

17) udostępnienia Zamawiającemu listy osób u niego zatrudnionych wraz z informacją o ich kwalifikacjach, 
doświadczeniu oraz badaniach lekarskich; 
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18) udostępnienia Zamawiającemu aktualnych wpisów badań lekarskich osób mających kontakt  z produkcją 
i dostawą posiłków na rzecz Zamawiającego, z podziałem na zakres świadczonych usług: 
przygotowywanie posiłków – kuchnia ogólna, transport; 

19) wyznaczenia pracownika odpowiedzialnego za stałe kontaktowanie się z Zamawiającym w zakresie 
przedmiotu zamówienia; 

20) sporządzania dziennych jadłospisów z rozbiciem na poszczególne diety i określeniem gramatury potraw, 
uwzględniających racje pokarmowe i ich wartość kaloryczną, zawartość składników odżywczych, soli 
mineralnych i witamin określonych przez Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie, z uwzględnieniem 
wprowadzanych obowiązujących zmian w okresie trwania umowy;  

21) przygotowania posiłków z uwzględnianiem diet stosowanych w Zakładzie. Posiłki powinny być 
przygotowane zgodnie z tymi dietami z możliwością ich modyfikacji zgodnie z Opisem przedmiotu 
zamówienia; 

22) sporządzania jadłospisów dekadowych przez dietetyka Wykonawcy z uwzględnieniem produktów 
sezonowych. Wykonawca ułoży jadłospis na okres dekady 10 dni i przedłoży go Zamawiającemu na 4 dni 
przed rozpoczęciem dekady; 

23) dostarczania dziennych jadłospisów łącznie z dostawą posiłków danego dnia do poszczególnych 
oddziałów Zakładu; 

24) przygotowania dla pacjentów Zakładu posiłków z uwzględnieniem zasad racjonalnego żywienia 
właściwej jakości w zakresie zawartości kalorii i składników odżywczych, pokarmowych, urozmaicenia, 
objętości i gramatury potraw, sezonowości przewidzianych dla poszczególnych grup konsumentów i 
diet, zgodnych z zaleceniami Instytutu Żywności i Żywienia w zakresie żywienia osób po 60 roku życia; 

25) dostarczenia na każde wezwanie Zamawiającego dowodu utylizacji odpadów;  
26) temperatury dostarczonych na oddziały posiłków powinna wynosić: dla żywności wymagającej 

przechowywania w warunkach chłodniczych, wymagających schładzania od 0° do 4°, dla potraw 
poddawanych obróbce termicznej, serwowanych na gorąco zup i napojów 75°, temperatura pozostałych 
posiłków serwowanych na gorąco powinna wynosić nie mniej niż 65°; 

27) transportu posiłków w hermetycznych szczelnych  pojemnikach niezależnie od rodzaju posiłku 
gwarantujących utrzymanie właściwej temperatury, zgodnie z wymaganiami sanitarno-
epidemiologicznymi. Posiłki powinny być umieszczone w pojemnikach termoizolacyjnych wyposażonych 
w wymienne pojemniki jednostkowe do potraw z uszczelkami umożliwiającymi umieszczenie ich w 
wózkach do dystrybucji posiłków do poszczególnych oddziałów. Pojemniki winne być wykonane z 
materiału umożliwiającego prowadzenie dezynfekcji termicznej; 

28) realizacji dostaw na podstawie dziennego ilościowego zapotrzebowania na posiłki z podziałem na 
oddziały i rodzaje diet - składanego Wykonawcy telefonicznie (faksem - potwierdzonym na piśmie), 
przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego w dni robocze do godziny 11:00, z jednodniowym 
wyprzedzeniem, z jednoczesnym uwzględnieniem korekt ilości i asortymentu zamówionych posiłków 
wynikających z ruchu wewnątrz-oddziałowego pacjentów w każdy dzień. Dodatkowe korekty będą 
dokonywane do godziny 07.30.  Zamówienia na dni wolne i święta po dniach wolnych i świętach oraz na 
dni robocze po dniach wolnych i świętach będą składane do godziny 11:00 w ostatni dzień roboczy z 
jednoczesnym uwzględnieniem korekt ilości i asortymentu zamówionych posiłków;  

29) rozdziału dobowego zapotrzebowania energetycznego na poszczególne posiłki (przy trzech posiłkach) 
powinien uwzględniać średnio: 

a) 30 – 35% - zapotrzebowania energetycznego na śniadanie, 
b) 35 – 40% - zapotrzebowania energetycznego na obiad, 
c) 25 – 30% - zapotrzebowania energetycznego na kolację; 

30) dostarczania posiłków świeżych z bieżącej produkcji dziennej bez konieczności dodatkowej obróbki 
technologicznej przed dystrybucją w oddziałach Zakładu. Posiłki muszą być przygotowane ze świeżych i 
naturalnych produktów wysokiej jakości wykluczone jest stosowanie glutaminianu sodu, suszu 
warzywnego, puree ziemniaczanego na bazie suszu, soi. 

31) nie używania do produkcji potraw półfabrykatów; 
32) dostarczania posiłków które mają prawidłowy smak, zapach, barwę, konsystencję, zawierać prawidłowy 

skład pod względem wartości odżywczej, witamin, kaloryczności, składników mineralnych, są bezpieczne 
– nie zawierać zagrożeń biologicznych, mikrobiologicznych, fizycznych i chemicznych; 

33) dostarczenia w dekadzie (10 dni):  
a. ryba w każdy piątek 
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b. 2x mięso mielone (klopsiki, pulpety, pieczenie, kapusta faszerowana) 
c. 3x mięso duszone np. bitki 
d. 3x potrawy z drobiu (udziec pieczony, kotlet piersi z kurczaka lub indyka, piersi duszone)  
e. 1x obiad jarski z pełnowartościowym białkiem 
f. Codziennie zupa mleczna lub kawa biała lub kakao; 

34) podawania 3 razy w dekadzie napojów mlecznych fermentowanych (jogurty owocowe i naturalne) w 
opakowaniach jednostkowych; 

35) zapewnienia w każdym posiłku dodatków w formie warzyw, owoców i soków owocowych 
(uwzględniając sezonowość występowania) i zapewnienia różnorodności występowania i podawania 
w/w produktów; 

36) zapewnienia stałego dodatku dżemu i sera białego na dożywienie pacjenta wg zapotrzebowania z 
każdego oddziału Zakładu; 

37) zapewnienia w okresie letnim dodatkowego picia do pojenia pacjentów w postaci kompotu, wody z 
sokiem, herbaty owocowej lub ziołowej w ilości 1,3 l na osobę; 

38) dostarczenia dodatkowo potraw na uroczyste święcenie pokarmów i spotkanie wigilijne; 
39) dostarczenie dodatkowo 2 razy w trakcie trwania umowy kaszanki i kiełbasy na grilla  dla pacjentów w 

ilości określonej przez  Zamawiającego. 
 

 

§ 3 
UPRAWNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO  

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania niezapowiedzianych kontroli w pomieszczeniach 
Wykonawcy związanych z wytworzeniem posiłków, jakością surowców używanych do wytworzenia posiłków 
oraz zgodnością gramatury używanych składników z przedstawionym Zamawiającemu jadłospisem i 
raportami żywienia, które Wykonawca jest zobowiązany przechowywać przez okres 60 dni po dostawie 
posiłków do Zamawiającego. W razie wątpliwości Zamawiający ma prawo raz w miesiącu do weryfikacji 
raportów żywienia na koszt Wykonawcy przez Państwowy Instytut Higieny. 

2. Na Wykonawcy ciąży obowiązek przedstawiania pomieszczeń i próbek posiłków do kontroli organom 
nadzoru sanitarno - epidemiologicznego oraz przedstawiania protokołów pokontrolnych Zamawiającemu. 

3. Po każdej kontroli sanitarnej przeprowadzonej przez uprawniony organ kontrolny, Wykonawca przekaże 
kopię protokołu Zamawiającemu. 

4. W przypadku, gdy w wyniku kontroli przeprowadzonej przez uprawnione do tego organy lub instytucje, w 
tym organy nadzoru sanitarno - epidemiologicznego, ujawnione zostaną nieprawidłowości w zakresie 
działalności prowadzonej przez Wykonawcę, w ramach której wykonuje niniejszą umowę, które to 
nieprawidłowości skutkować będą nałożeniem kar, mandatów lub innych obciążeń finansowych na 
Zamawiającego, Wykonawca zostanie obciążony przez Zamawiającego kosztami stanowiącymi 
równowartość zapłaconych kar, mandatów lub tych obciążeń. 

 

 

§ 3 

1. Integralnymi częściami niniejszej umowy są: 
1) Formularz ofertowy z dnia ………….. stanowiący załącznik nr 1 do umowy, 
2) Opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 2 do umowy, 
3) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia stanowiąca załącznik nr 3 do umowy. 

 
§ 4 

WARTOŚĆ UMOWY I WARUNKI PŁATNOŚCI  

1. Ceny jednostkowe przedmiotu umowy ustalone zostały na postawie oferty stanowiącej załącznik nr 1 do 
umowy. 

2. Wartość dostawy cząstkowej wynikać będzie z cen jednostkowych netto i ilości dostarczonego  przedmiotu 
umowy, do którego dodany będzie podatek VAT wg obowiązujących w dniu dostawy przepisów. 

3. Wysokość łącznej ceny z tytułu realizacji niniejszej umowy nie przekroczy kwoty: 
 1)  cena netto: ……………… zł (słownie: ……………...………………………złotych), 

       2)  podatek VAT: ……….…..zł (słownie:……………...........……………...złotych), 
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       3)  cena brutto: ……………….zł (słownie: ………………………………..……złotych). 

4. Zapłata za dostawę cząstkową nastąpi każdorazowo przelewem na konto Wykonawcy na  podstawie 

prawidłowo wystawionych faktur Wykonawcy, w terminie …………. dni od daty wpływu faktur do siedziby 

Zamawiającego. Faktury wystawiane będą za okres jednego miesiąca. 

5.  Kwota podana w ust. 3 stanowi wartość przedmiotu umowy i zawiera wszystkie określone prawem podatki 

oraz wszystkie inne koszty związane z realizacją umowy. 

6. Zamawiający zastrzega sobie niezmienność cen podanych w ofercie przez okres obowiązywania umowy, 

chyba że zmieniły się urzędowe stawki podatku dla przedmiotu umowy. W przypadku zmiany urzędowej 

stawki podatku od przedmiotu umowy cena podana w ofercie ulega zmniejszeniu lub powiększeniu o 

wartość powiększonej lub obniżonej stawki podatku. 

7. Za datę zapłaty strony ustalają dzień, w którym Zamawiający wydał swojemu bankowi polecenie przelewu 
pieniędzy na konto Wykonawcy. 

 

 

§ 5 

WARUNKI GWARANCJI 

1. Wykonawca gwarantuje wysoką jakość i każdorazową świeżość dostarczonego przedmiotu umowy. 
2. Przedmiot umowy dostarczany będzie w warunkach zapewniających zachowanie świeżości produktów oraz 

ich odpowiedniej jakości. 
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość dostarczonych do Zamawiającego posiłków i ewentualne 

szkody, jakich dozna pacjent wskutek ich użycia, w tym za szkody, wyrządzone przez produkty, które okażą się 
niebezpieczne w rozumieniu art. 449 1 § 3 K.C. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie przyjęcia dostawy w szczególności w przypadku:  
a) niezgodności z opisem zamówienia; 
b) dostarczenia posiłków złej jakości,   

i nie ponosi z tego tytułu konsekwencji finansowej, w szczególności nie będzie Zamawiający zobowiązany do 

zapłaty za dostarczony  przedmiot zamówienia.  

5. O wszystkich stwierdzonych wadach Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę na piśmie oraz 

telefonicznie. 

6. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego, że przedmiot zamówienia nie spełnia warunków jakościowych,  

jest niezgodny asortymentowo z zamówieniem lub złej jakości, Zamawiający zwróci wadliwy towar 

Wykonawcy i dokona zakupu brakującego towaru od innego dostawcy a powstałą różnicą w cenie obciąży 

Wykonawcę. 

7. W przypadku dwóch nieterminowych dostaw z winy Wykonawcy lub dwukrotnego dostarczenia przez 

Wykonawcę posiłków złej jakości Zamawiający rozwiąże umowę ze skutkiem natychmiastowym z winy 

Wykonawcy. Wykonawca w tym przypadku nie będzie dochodził roszczeń z tytułu niewykonania umowy.  

Przedmiot zamówienia przedstawiony w ofercie winien być zgodny z polskimi normami oraz spełniać 

wymagania ustawy z dnia 25.08.2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015 poz. 594 ze 

zm.). 

 

§ 6 

1. W przypadku braku możliwości realizacji przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 
zapewni on przygotowanie i dostawę posiłków dla pacjentów Zamawiającego u innego usługodawcy. 
Usługodawca, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym musi posiadać kwalifikacje i spełniać wszystkie 
warunki co najmniej w takim samym stopniu, jak Wykonawca. 

W sytuacji określonej w ust. 1: 

1) Wykonawca zobowiązuje się wskazać Zamawiającemu usługodawcę, który będzie zastępczo 
dostarczał posiłki do Zamawiającego przez czas trwania przeszkody w wykonywaniu niniejszej 
umowy przez Wykonawcę, przynajmniej na 1 dzień przed planowanym rozpoczęciem przez niego 
dostaw posiłków. Wraz ze wskazaniem tego usługodawcy Wykonawca zobowiązany jest 
przedstawić Zamawiającemu dokumenty, potwierdzające posiadanie przez usługodawcę 
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kwalifikacji i spełnienie wszystkich warunków, co najmniej w takim samym stopniu, jak 
Wykonawca, 

2) Zamawiający uprawniony jest każdorazowo do wyrażania zgody na zastępstwo Wykonawcy lub do 
jej odmowy, 

3) Wykonawca zobowiązany jest pokryć wszystkie wynikające z tego zastępstwa koszty, 
4) Wykonawca ponosił będzie pełną odpowiedzialność za wszelkie działania i zaniechania 

Usługodawcy, który będzie zastępczo dostarczał posiłki do Zamawiającego przez czas trwania 
przeszkody w wykonywaniu niniejszej umowy przez Wykonawcę. Odpowiedzialność ta obejmuje 
zarówno szkody wyrządzone Zamawiającemu, jak i osobom trzecim (w tym pacjentom 
Zamawiającego). 

2. W przypadku wskazanym w ust. 1, niezależnie od uprawnień określonych w tym ustępie, Zamawiającemu 
przysługuje w każdym momencie prawo odstąpienia lub rozwiązania niniejszej umowy  w trybie 
natychmiastowym, jeżeli przeszkoda w wykonywaniu niniejszej umowy przez Wykonawcę trwać będzie 
dłużej niż 2 dni. W takim wypadku Wykonawcy należy się wynagrodzenie wyłącznie za usługi i dostawy 
wykonane do dnia odstąpienia lub rozwiązania  umowy a Zamawiającemu przysługuje możliwość naliczenia 
kar umownych. 

3. W przypadku rozwiązania w trybie natychmiastowym lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z 
przyczyn leżących  po  stronie Wykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do zapłacenia kary umownej w 
wysokości 15% wartości brutto przedmiotu umowy. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wartości wskazanych 
wyżej kar umownych na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego. 

5. W przypadku zmiany osób, które uczestniczą w wykonywaniu zamówienia  (dietetyk) wykonawca 
każdorazowo przedłoży pisemną informację na temat ich kwalifikacji, doświadczenia zawodowego i 
wykształcenia.  

 

§ 7 

KARY UMOWNE 

1. W przypadku niewykonania przedmiotu umowy w części opisanej w § 1 Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15 % wartości brutto przedmiotu umowy powiększoną o 
poniesione przez Zamawiającego koszty zastępczego wykonania umowy.  

2. W przypadku: 
1) opóźnienia w dostawie posiłków w godzinach określonych w niniejszym opisie przedmiotu 

zamówienia powyżej 30 minut – Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 1% wartości brutto 
faktury wystawionej za miesiąc, w którym wystąpiło opóźnienie – za każde zdarzenie. W przypadku 
opóźnienia Wykonawcy w dostawie posiłków przekraczające 1 godzinę  Zamawiający w celu 
utrzymania ciągłości działalności zastrzega sobie możliwość zrealizowania usługi u innego 
Wykonawcy i żądania od Wykonawcy zapłaty różnicy kosztów pomiędzy ceną ofertową a ceną 
zakupu, zachowując roszczenie o naprawienie szkody wynikającej ze zwłoki. Zamawiający ma prawo 
odmówić przyjęcia dostawy spóźnionej; 

2) przygotowania posiłków niezgodnie z zasadami planowania posiłków opisanymi w opisie przedmiotu 
zamówienia – Zamawiający naliczy karę umowną za każdą niezgodność w wysokości 2 % wartości 
brutto faktury za miesiąc, w którym wystąpiła niezgodność; 

3) dostawy i transportu posiłków niezgodnie z zasadami dostawy i transportu posiłków opisanymi w 
opisie przedmiotu zamówienia – Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 2% wartości 
brutto faktury za każde zdarzenie; 

4) serwisu gwarancyjnego posiłków dłuższego niż 60 min od zgłoszenia przez Zamawiającego – 
Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 2% wartości brutto faktury wystawionej za miesiąc, 
w którym wystąpiło zdarzenie,   

5) dodatniego wyniku kontroli mikrobiologicznej z pobranych wymazów, Zamawiający naliczy 
Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto przedmiotu umowy, o której mowa w 
§ 4 ust. 3 pkt 3 Przy stwierdzeniu dodatniego wyniku w kolejnym badaniu, Zamawiający ma prawo 
rozwiązać umowę przed terminem, na jaki została zawarta bez zachowania okresu wypowiedzenia; 

6) wykrycia przez Zamawiającego produktu przeterminowanego dostarczonego do Zamawiającego lub 
znajdującego się na stanie magazynowym Wykonawcy, Zamawiający naliczy karę umowną w 
wysokości 0,5% wartości brutto przedmiotu umowy, o której mowa w § 4 ust. 3 pkt 3; 
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7) dostawy posiłków skiśniętych, posiłków z widocznymi śladami pleśni, lub zanieczyszczonych ciałami 
obcymi, Zamawiający naliczy karę umowną, w wysokości 2% wartości brutto przedmiotu umowy, o 
której mowa w § 4 ust. 3 pkt 3, bez względu na to czy Wykonawca usunie niezgodność czy nie; 

8) w przypadku nie zapewnienia przez Wykonawcę wyposażenia niezbędnego do  transportu i 
serwowania posiłków lub nie dokonania wymiany zużytego w trakcie realizacji umowy wyposażenia 
na nowe, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto przedmiotu umowy, 
o której mowa w § 4 ust. 3 pkt 3 za każde uchybienie. Wykonawca zobowiązany jest do wymiany 
zużytego w trakcie realizacji umowy wyposażenia na nowe w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty 
wezwania przez Zamawiającego. 

3. Zamawiający uprawniony będzie do potrącania żądanych od Wykonawcy kar umownych z miesięcznego 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy w miesiącu, w którym Zamawiający zgłosił żądanie zapłaty kary 
umownej, lub należnym w miesiącach kolejnych. Powyższe postanowienia nie uchybiają prawu 
Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. W takim wypadku, zapłacone kary 
umowne będą zaliczone na poczet należnego odszkodowania. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, lub 
rozwiązania jej z przyczyn dotyczących Wykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do zapłacenia kary 
umownej w wysokości 15% wartości brutto przedmiotu umowy. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wartości wskazanych 
wyżej kar umownych na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego. 

6. W przypadku zwłoki w terminie płatności Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia odsetek ustawowych.   
 

 

§ 8 

TERMIN REALIZACJI UMOWY 

Umowa została zawarta na okres 11 miesięcy od dnia ……………... do dnia ………………….  

 

§ 9 

ZMIANA POSTANOWIEŃ UMOWY 

 Zamawiający przewiduje wprowadzenie zmian do postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 
oferty dotyczące: 

1) zmiany terminu wykonania zamówienia tj.  
a) w przypadku niewykorzystania maksymalnej kwoty brutto umowy przewiduje się przedłużenie 

terminu realizacji przedmiotu umowy, 

   b)  w przypadku wykorzystania maksymalnej kwoty brutto umowy uważa się, iż umowa  wygasa bez 

konieczności sporządzania odrębnego aneksu. 

2) zmian ilościowych w zapotrzebowaniach Zamawiającego dotyczących poszczególnych pozycji 
przedmiotu umowy (w tym przypadku zamawiający przewiduje możliwość zmian ilościowych w tych 
pozycjach pod warunkiem, że maksymalna wartość brutto zobowiązania Zamawiającego nie ulegnie 
zwiększeniu przy czym wartość zmiany nie może przekraczać 50% wartości zamówienia określonej 
pierwotnie w umowie); 

3) zaistnieją okoliczności skutkujące koniecznością dokonania zmian, których nie można było przewidzieć 
w momencie zawierania umowy, a są one korzystne dla Zamawiającego, przy czym zmiany te nie mogą 
wpływać na wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy; 

4) jeżeli Wykonawca zmienił dane firmy (np. w wyniku przekształceń, przejęć itp.) możliwe jest 
sporządzenie aneksu do umowy zmieniającego dane firmy; 

5) w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawnych, mających zastosowanie przy udzielaniu 
zamówień publicznych, treść umowy będzie zmieniała się stosownie do wprowadzonych rozwiązań 
prawnych; 

6) w przypadku zmiany sposobu konfekcjonowania przedmiotu zamówienia przez  Producenta, czego 
Wykonawca nie mógł wcześniej przewidzieć (z odpowiednim przeliczeniem ilości).  

 Zamawiający przewiduje możliwość zlecenia Wykonawcy realizację dodatkowych dostaw, nieobjętych 
zamówieniem określonym w § 1, w okresie do 3 lat od dnia zawarcia niniejszej umowy, o ile stały się 
niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: 
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a) zmiana wykonawcy nie jest dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych,                                         

w  szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, 

b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla 

Zamawiającego, 

c) wartość każdej kolejnej dostawy nie przekracza 50% wartości określonej w § 4 ust. 3 powyżej. 

3. Strony przewidują możliwość dokonywania zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

poza wskazanymi powyżej, gdy wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić 

nowy wykonawca: 

1) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego 

wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, 

nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian 

umowy, 

2) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców; 

4. Wszelkie zmiany wymagają formy pisemnej, pod rygorem ich nieważności. 

 

§ 10 

ROZWIĄZANIE LUB ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Umowa może zostać rozwiązana przez Zamawiającego za wypowiedzeniem w trybie natychmiastowym,  
w przypadku:  
1) dwukrotnego, w okresie trzech miesięcy, dostarczenia przez Wykonawcę towaru złej jakości lub ze 

zwłoką;  

2) jeżeli Wykonawca odmówi dostarczenia towaru Zamawiającemu z jakiejkolwiek przyczyny, z wyjątkiem 

przypadku nieterminowego regulowania płatności za dwie dostawy przez  Zamawiającego; 

3) jeżeli Wykonawca wykonuje dostawę wadliwie lub w sposób sprzeczny z umową, a w szczególności 

dostarcza przedmiot dostaw niezgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, o którym mowa w §1 ust. 1 

lub nie przestrzega wyznaczonych w umowie godzin dostawy; 

4) złożona przez Zamawiającego reklamacja bez uzasadnienia nie zostanie uwzględniona przez 
Wykonawcę,  

5) opóźnienia  w dostawach przekroczą 1 dzień i wystąpią co najmniej 2 razy w trakcie trwania umowy,  
6) Wykonawca odmawia wymiany wadliwego towaru na towar wolny od wad. 
7) zostanie zgłoszona upadłość Wykonawcy, 
8) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 
9) Wykonawca przerwał realizację dostaw i przerwa trwa dłużej niż 2 dni, 

2. W razie istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 

czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić 

istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może 

odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku 

Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku gdy: 

1) zostanie zgłoszona upadłość Wykonawcy, 

2) zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e ustawy Prawo zamówień 

publicznych z dnia 29.01.2004 r.; 

3) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r.; 

4) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 

Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na 

nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że Zamawiający 

udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej. 
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4. Rozwiązanie lub odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

 

§ 11 

1. Strony Umowy zgodnie oświadczają, iż pisemna korespondencja między nimi kierowana będzie na adresy 
podane w komparycji Umowy.  

2. Osobami odpowiedzialnymi za realizację umowy: 
ze strony Zamawiającego jest ………………………………………………………………………………………………………… 

      ze strony Wykonawcy jest  ……………………………………………………………………………………………………………..  
3. Bieżąca komunikacja Stron w trakcie realizacji Umowy będzie odbywać się telefonicznie, pocztą   

elektroniczną lub za pośrednictwem faksu. W tym celu Strony podają następujące numery telefonów i 
adresy poczty elektronicznej: 

 
 

Zamawiający:   Zamawiający:   

Tel:  Tel:  

Fax:  Fax:  

Poczta elektroniczna:  

 
Poczta elektroniczna:  

 

 
 

3. Każda ze Stron ma obowiązek niezwłocznie, powiadomić drugą Stronę o zmianie adresu 
korespondencyjnego lub danych kontaktowych o jakich mowa w ust. 1 i 2, pod rygorem uznania 
korespondencji skierowanej na ostatni znany adres lub numer faksu Strony za doręczoną.  

4. Korespondencję, pod warunkiem wysłania jej na prawidłowy adres uznaje się za doręczoną  w dniu: 
1) dokonania pierwszej adnotacji od odmowie podjęcia przesyłki (lub adnotacji równoważnej), 
2) drugiego awizowania przesyłki w przypadku jej niepodjęcia w terminie, 
3) w dniu wysłania wiadomości pocztą elektroniczną lub wysłania pisma za pośrednictwem faksu. 

5. Każda ze Stron zobowiązuje utrzymywać prawidłowo funkcjonującą infrastrukturę techniczną, niezbędną do 
komunikacji telefonicznej, faksowej oraz poprzez pocztę elektroniczną.  

 
§ 12 

W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 1994 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2164 ze zmianami) oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 

1964 r. (t.j. Dz. U. z  2016, poz 380 ze zmianami) Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 13 

Wykonawca nie przeniesie żadnych wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią bez 

pisemnej zgody Zamawiającego. 

 

§ 14 

Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd Powszechny właściwy  

miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

 

 

§ 15 

KLAUZULA JAWNOŚCI I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 

1. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności dotyczące go 
dane identyfikujące, przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia stanowią informację publiczną w 
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rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 
r., poz. 1764), która podlega udostępnianiu w trybie przedmiotowej ustawy. 

2. Wykonawca jest zobowiązany przetwarzając dane osobowe do stosowania przy ich przetwarzaniu przepisy 
ustawy  z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. Poz. 922). 

 

 

§ 16 
(w przypadku braku Podwykonawców zapis zostanie usunięty) 

1. Zgodnie z oświadczeniem złożonym w ofercie Wykonawca może zlecić Podwykonawcom: 
…………………………………………………………….. wykonanie następujących części zamówienia 
(zakresu)……………………………………………………… 

2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za wszelkie czynności, których 
wykonanie powierzył Podwykonawcom. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania 
Podwykonawców, jak za własne.  

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dokonywanie w terminie wszelkich rozliczeń finansowych z 
Podwykonawcą. 

 

 

§ 17 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Umowę sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Stron. 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                      WYKONAWCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

 

1. Formularz ofertowy z dnia …………………………. 
2.   Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 
 

 

 


