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Nr sprawy:3/ZP/GP/10/2017/OPS   
 
                                                                 

               Ogłoszenie  o zamówieniu na usługi społeczne :  przygotowywanie i wydawanie (w tym na wynos z 
dowozem )  gorących posiłków dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer  w 

okresie od 1.01.2018r. do 31.12.2019r.             

Postępowanie u udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na zasadach określonych w art.138o  
ustawy z 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  

(zwanej dalej także Pzp lub ustawą Pzp) (Dz. U. z  2015 r., poz. 2164, z późn. zm.) 
                             

którego wartość nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych  
na podstawie art. 138g ust.1.pkt.1  ustawy z 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  

(zwanej dalej także Pzp lub ustawą Pzp) (Dz. U. z  2015 r., poz. 2164, z późn. zm.) 
 

 ogłoszenie o zamówieniu ogłoszono na stronie internetowej  
(www.opswawer.waw.pl)  oraz w Biuletynie  Biura Zamówień Publicznych m.st.Warszawy 

 

 
 

Termin składania ofert upływa w dniu  30/10/2017r. o godzinie  09:00 

Otwarcie ofert nast ąpi w dniu 30/10/ 2017r. o godzinie  09:15 

 

 

 

Zatwierdzam 
Renata Staruch 
Dyrektor 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Warszawa, październik 2017r. 
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I.  Postanowienia ogólne  

 
1 Informacja o Zamawiaj ącym 
 
Zamawiającym jest Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy  
ul. Włókiennicza 54,04-974  Warszawa   

    Tel/Faks(sekretariat) 22 872-15-13, 22 872-13-92  wew.21 
Regon: 010822042 
NIP: 952-13-63-661 
1.2 Określenie trybu zamówienia 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie  art. 138o ustawy z 29 stycznia 2004r. Prawo 
zamówień publicznych ( (Dz. U. z  2015 r., poz. 2164, z późn. zm.) którego wartość nie przekracza kwoty 
określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 138g ust.1.pkt.1  ww. ustawy. 

. 
1.3 Zasady uczestnictwa w post ępowaniu  
Ofertę może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna oraz podmioty te występujące wspólnie, o ile spełniają 

warunki określone w niniejszym ogłoszeniu  
  Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty wraz z wymaganymi 

dokumentami i w zakresie jego odpowiedzialności leży powzięcie – zgodnie z obowiązującym prawem – 
wiadomości niezbędnych do przygotowania dokumentacji ofertowej oraz podpisania umowy.  

1.4 Informacja o mo żliwo ści zło żenia oferty cz ęściowej 
 
a)Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na całość przedmiotu zamówienia. 
 
b)Zamawiający nie dopuszcza  możliwości składania ofert częściowych. 
 
1.5 Informacja o mo żliwo ści zło żenia oferty wariantowej 
 
Zamawiający nie dopuszcza  możliwości składania ofert wariantowych. 
 
1.6 Informacja o mo żliwo ści składania ofert za pomoc ą aukcji elektronicznej 
 
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 

 
II Sposób porozumiewania si ę Zamawiaj ącego z Wykonawcami oraz osoby uprawnionej  do 

porozumiewania si ę z Wykonawcami  

2.1. W tym postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia Wykonawcy i Zamawiającego , treść oferty  
przekazywane są pisemnie. Wnioski, zawiadomienia i informacje, w tym wyjaśnienia treści Ogłoszenia są 
dopuszczone do przekazywania faksem lub drogą elektroniczną pod warunkiem potwierdzenia – na żądanie 
Zamawiającego lub Wykonawcy – faktu otrzymania ich treści.  
2.2 Osobą upoważnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Marzena Czajkowska ;  

Pytania i pisma w postępowaniu należy kierować : 
ul. Włókiennicza 54 ,04-974 Warszawa 
Faks(sekretariat) ;22 872-15-13 , 22 872-13-92  wew.21 
Adres e-mail: zamowienia.publiczne@opswawer.waw.pl (w temacie proszę podać numer sprawy ) 
Godziny pracy Ośrodka: poniedziałek - pi ątek 8.00- 16.00. 
 

2.3 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego w formie określonej w ust. 2.1, o wyjaśnienie 

treści Ogłoszenia. Zamawiający Zobowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później 
niż na  2 dni  przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie 
treści Ogłoszenia zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym 
upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Zamawiający jednocześnie prześle treść 
wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym doręczono Ogłoszenie w druku, bez ujawniania źródła 
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zapytania oraz umieści je na stronie internetowej. Otrzymana odpowiedź od Zamawiającego jest dla 
wszystkich Wykonawców wiążąca. 
2.4 W przypadku złożenia przez Wykonawcę wniosku o wyjaśnienie treści zawartych w Ogłoszeniu  po 
upływie terminu wpływu o którym mowa w ust. 2.3 Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo 
pozostawić wniosek bez rozpatrzenia. 
2.5 Przed upływem terminu składania ofert, w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający 
może zmodyfikować treść Ogłoszenia . Dokonane w ten sposób zmiany uzupełnią treść Ogłoszenia, 
przez co staną się jego integralną częścią.   
2.6Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści Ogłoszenia 
niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.  
O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający zamieszcza informację na stronie internetowej 
stronie www.opswawer.waw.pl                                                  . 
2.7  Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców. 
2.8  Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 
2.9  Zamawiający  nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 
2.10 Zamawiaj ący nie  żąda od Wykonawcy wniesienia wadium . 
 

III. Przedmiot zamówienia  

3.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 

Przygotowywanie i wydawanie  gorących posiłków(w tym na wynos z dowozem) dla 
podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer  w okresie od 01.01.2018r. do 
31.12.2019r. 

3.2  Rodzaj zamówienia – usługi 
Kod i nazwy okre ślone we Wspólnym Słowniku Zamówie ń (CPV),  
stosowane w opisie przedmiotu zamówienia:  

kod główny     55100000-1  usługi hotelowe i  restauracyjne  
                             55521000-8   usługi w zakresie dostarczania  posiłków do prywatnych gospodarstw domowych           
                             55521100-0   usługi dowożenia posiłków 

                                                                                                                                                                                            
3.3. Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkość i zakres zamówienia 
 

a)Usługa polega na przygotowywaniu i wydawaniu (w tym na wynos z dowozem) gorących 
posiłków. Określenie gorący posiłek obejmuje : 

- zupę + pieczywo,  
- drugie danie, 
- kompot. 
b)Zamawiający wymaga, aby zupy przygotowywane były na wywarze mięsnym, natomiast drugie 

danie  składało się z mięsa, ryby lub było to danie jarskie – rodzaj dania należy stosować 
zamiennie, 

c)Przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków będzie realizowane codziennie dla ok. 50 
podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy,  z tym, że: 

- dla ok. 40 podopiecznych ww. usługa będzie  realizowana w lokalu Wykonawcy, z zapewnieniem 
sprawnej obsługi kelnerskiej,  

 - dla ok.10 podopiecznych gorący posiłek będzie dowożony przez Wykonawcę jego środkiem  
transportu . 

- Wymagane jest  aby stan sanitarno-techniczny  ww. środka transportu był zgodnie z 
obowiązującymi normami sanitarnymi i technicznymi . Poszczególne posiłki będą przewożone w 
jednorazowych pojemnikach styropianowych ,z tym że dla drugiego dania będą to pojemniki z  
podzielnikami na poszczególne składniki obiadu  . Jednorazowe  pojemniki  powinny być władane 
do pojemników zbiorczych podtrzymujących temperaturę np. „ Pojemników termoizolacyjnych” 

- Posiłki  powinny być dowożone do podopiecznych  w godzinach 11.00- 14 00  
 
- Dla  Podopiecznych,  którzy będą posiadali wskazanie lekarskie do stosowania określonej diety ,  

po zgłoszeniu tego faktu  Wykonawcy  przez Zamawiającego,  przygotowane będą  posiłki 
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dietetyczne .W ogólnej liczbie ok. 50 podopiecznych  , którym będzie  przyznana pomoc w formie 
gorącego posiłku dla ok. 3 osób będą to posiłki dietetyczne. 

d)Przygotowywanie, wydawanie , oraz konsumpcja gorących posiłków obiadowych odbywać się 
będzie  siedem dni w tygodniu tj; w dni powszednie, niedziele i święta w siedzibie Wykonawcy 
oraz  na wynos dla określonej grupy osób. Posiłki powinny być wydawane w godzinach od 11.00 
do 14.00.  

e)W przypadku braku możliwości wykonania usługi w niedzielę lub święto dopuszcza się możliwość wydania 
suchego prowiantu o wartości kalorycznej i pieniężnej odpowiadającej wartości posiłku. W taki przypadku 
każdorazowo taka sytuacja musi być uprzednio uzgodniona z przedstawicielem Zamawiającego 

3.4 Wykonawca zobowiązany jest do realizowania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami sanitarnymi 
określonymi w obowiązujących w tym zakresie przepisami prawa.  

3.5. Wykonawca gwarantuje, że dostarczane produkty spełniają wymagania określone w obowiązujących w tym 
zakresie przepisach prawa.  

3.6 Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówieni a (załącznik nr 7 do Ogłoszenia.)  
3.7 Cena brutto określona przez Wykonawcę w ofercie musi obejmować całość zamówienia, uwzględniać 

wszelkie upusty i rabaty oraz ewentualny wzrost cen.  
3.8.Wielkość szacunkowa dla całości zamówienia w okresie dwóch latach wynosi ok. 36 500 posiłków  dla  50 

podopiecznych  
W tym :  
-29 200 posiłków dla 40  podopiecznych spożywających posiłki w lokalu Wykonawcy  
-7300 posiłków dla 10 podopiecznych którym  Wykonawca będzie  dowoził  posiłki własnym transportem. 

Powyższe wielkości podano szacunkowo dla potrzeb przeprowadzenia niniejszego postępowania. 
Zamawiający dopuszcza możliwość zlecenia mniejszej lub większej ilości poszczególnych usług, w zależności 
od bieżących potrzeb Ośrodka. Przewidywane ilości poszczególnych usług będących przedmiotem 
niniejszego zamówienia nie mogą stanowić podstawy do wnoszenia roszczeń przez Wykonawcę, co do ilości 
faktycznie zamówionych przez Zamawiającego posiłków w toku realizacji umowy. 
 

3.9 Termin realizacji przedmiotu zamówienia : od 01.01.2018r. do 31.12.2019r, jeżeli wcześniej nie nastąpi 
wyczerpanie kwoty brutto umowy.  

3.10. Zamawiający ma prawo do zmniejszenia liczby posiłków, a ostateczna wartość przedmiotu zamówienia 
wynikać będzie z faktycznej liczby wydanych posiłków, według cen zawartych w Formularzu Cenowym 
<OFERTA>, stanowiącym  załącznik nr 1. 

3.11. Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tytułu  niezrealizowania 
pełnej ilości przedmiotu zamówienia. 

3.12. Należność za usługę przygotowywania i wydawania gorących posiłków dla podopiecznych Ośrodka 
Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer  regulowana będzie przelewem na konto  Wykonawcy  do  21 dni od 
daty otrzymania przez Zamawiającego faktury. 
Zamówienie podlega realizacji, w miarę potrzeb Zamawiającego, w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2019r, 
jeżeli wcześniej nie nastąpi wyczerpanie kwoty brutto umowy.  
3.13.Dodatkowe wymagania - Klauzula społeczna:  
Zamawiaj ący, zgodnie z art. 29 ust. 3a  ustawy Prawo Zamówie ń Publicznych, wymaga od 
Wykonawcy zatrudnienia   minimum jednej osoby na po dstawie umowy o prac ę na cały okres 
realizacji przedmiotu zamówienia, do obowi ązków  której b ędzie nale żało  wydawanie 
posiłków (w tym na wynos z dowozem ) dla podopieczn ych O środka Pomocy Społecznej 
Dzielnicy Wawer  w lokalu Wykonawcy . 

 
VI Warunki udziału Wykonawców w post ępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełniania  t ych 
warunków  

 
4.1WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU.  
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają warunki następujące 
warunki: 

4.1.1posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie: 
Warunek zostanie spełniony jeżeli  Wykonawca wykaże ,że w okresie 3 lat  przed upływem składania ofert, a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym, okresie,  wykonał minimum jedn ą usług ę 
odpowiadającą swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia tj. wykonywanie usługi 
gastronomicznej w ilości: 
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• - min.  10.000 posiłków,  o wartości nie mniejszej ni ż 100.000,- zł brutto ,   
  trwającą nieprzerwanie przez okres co najmniej 6 miesięcy – załącznik nr 4  do OGŁOSZENIA 

 

• -spełnienie warunku nale ży potwierdzi ć dokumentem (REFERENCJE) że usługi zostały wykonane lub s ą 
wykonywane nale życie. 

 
4.1.2 znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia: 

•  warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie 
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 
zamówienia na kwotę minimum 50 000zł, 

 
4.1.3  dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia . 

Warunek zostanie uznany za spełniony kiedy Wykonawca wykaże ,ze  posiada: 

1)  lokal  usytuowany na terenie Dzielnicy Wawer m.st.Warszawy, w odległości do 300m od najbliższego 
przystanku autobusowego lub stacji kolejowej , który posiada odpowiednie warunki lokalowe, w szczególności 
miejsca siedzące przy stolikach równocześnie dla minimum 20 osób, miejsce do wieszania wierzchnich okryć,  
dostępem do wody bieżącej i toalet, ogrzewany, z zapleczem kuchennym  . Lokal powinien odpowiadać 
wymogom Sanepidu dla lokali żywienia zbiorowego oraz spełniać wymogi Ppoż i BHP dla tego rodzaju 
placówek . 
 
2)Środek transportu do dostarczania posiłków do miejsca zamieszkania podopiecznych  

 będący we właściwym stanie sanitarno –technicznym, zgodnie z obowiązującymi normami .  
3) Osoby  zdolne  do wykonania zamówienia tj. dysponuje co najmniej 3 pracownikami, którzy posiadają 
przygotowanie zawodowe  i  aktualne badania  wymagane do prowadzenia żywienia zbiorowego oraz 
2  osoby posiadające uprawnienia do kierowania  środkiem transportu  , którym Wykonawca będzie 
rozwoził posiłki do miejsca zamieszkania podopiecznych  
 
4.2 Oprócz spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w ust. 4.1 pkt. od 4. 1.1 do 
4.1.3 OGŁOSZENIA Wykonawcy muszą wykazać brak podstaw do wykluczenia z postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w ust. VI OGŁOSZENIA 
zgodnie z załącznikiem Nr.2B do OGŁOSZENIA 
4.3 Na Wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie spoczywa ciężar udowodnienia, iż spełnia 
warunki o których mowa w OGŁOSZENIU oraz że  nie podlega wykluczeniu z powodów wskazanych 
w  ust .VI OGŁOSZENIA 

 4.4 Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do 
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego 
łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż 
będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym 
celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 
wykonywania zamówienia. Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien 
wyrażać w sposobu wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia Wykonawcy odpowiedniego zasobu, wskazywać 
jego zakres, rodzaj, czas udzielenia, a także inne istotne okoliczności, w tym wynikające 
ze specyfiki tego zasobu. Z treści dokumentu musi jasno wynikać: 
1)jaki jest zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 
2)w jaki sposób zostaną wykorzystane zasoby innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu 
przedmiotu zamówienia, 
3)jakiego charakteru stosunki będą łączyły Wykonawcę z innym podmiotem, 
4)jaki jest zakres i w jakim okresie inny podmiot będzie brał udział przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia. 
 
Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów o których  mowa , odpowiada solidarnie za szkodę 
zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów  chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie 
ponosi winy.  
4.5 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy 
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – w takim przypadku 
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć właściwe pełnomocnictwo. 
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W przypadku , gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o  zamówienie  warunki ust.4.1  powinien spełniać , co 
najmniej jeden Wykonawca lub wszyscy Wykonawcy wspólnie .Natomiast warunek określony w ust. 4.2 
musi spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie.  
4.6 Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców, o których mowa w ust. 4.5, Zamawiający przed zawarciem 
umowy w sprawie zamówienia publicznego, będzie żądał umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 
4.7.Okoliczności uzasadniające wykluczenie z postępowania zachodzące nawet względem jednego 
Wykonawcy, dyskwalifikują całą grupę Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. 

4.8 Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu na , którego zasoby  wykonawca 
powoływał się , w celu wykazania  spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca jest zobowiązany 
wykazać  Zamawiającemu , ze proponowany inny podwykonawca  lub wykonawca samodzielnie spełnia 
warunki określone w Ogłoszeniu o udzielenie zamówienia . 

4.9 Jeżeli złożono ofertę ,której wybór  prowadziłby do powstania u Zamawiaj ącego  obowi ązku 
podatkowego , zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług ,który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie 
z tymi przepisami Wykonawca składaj ąc ofert ę informuje  Zamawiającego czy wybór oferty będzie 
prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj ) towaru lub 
usługi , których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich wartość bez  
kwoty podatku . 

 
V.  Dokumenty, w tym o świadczenia wymagane do zło żenia w terminie składania oferty  

5.1. Zamawiający żąda następujących dokumentów: 
5.1.1.oświadczeń : 

1)   Oświadczenie  dotyczące spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu załącznik 2A do 

Ogłoszenia 

2)Oświadczenie dotycz ące braku podstaw do wykluczenia z postępowania , zgodnie z załącznikiem nr 2B   do 

Ogłoszenia;  

3) Oświadczenie , że Wykonawca nale ży lub nie nale ży do grupy Kapitałowej  ( załącznik nr 5B do Ogłoszenia  
W przypadku , kiedy odrębne oferty złożą wykonawcy należący do tej samej grupy kapitałowej , Zamawiający 
zwróci się do tych Wykonawców o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących powiązań między  
przedsiębiorcami w celu ustalenia czy zachodzą przesłanki wykluczenia. 

4)Oświadczenie  , że  Wykonawca przedmiot zamówienia zamierza wykonać sami lub zamierza zlecić  
podwykonawcom (załącznik 5A do Ogłoszenia) 
5). Oświadczenia w zakresie dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia ( załącznik nr 5 do Ogłoszenia  ) 
6) Oświadczenia ,że  przed upływem pierwszego miesiąca realizacji zadania , zgodnie z  treścią Ogłoszenia, 
ust 3.13 Dodatkowe wymagania - Klauzula społeczna Wykon awca zatrudni minimum jedn ą 
osob ę na podstawie umowy o prac ę w, na cały okres realizacji przedmiotu zamówienia 
bezpośrednio przy wydawaniu  posiłków (w tym na wynos z d owozem) dla podopiecznych 
Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer  w lokalu W ykonawcy .  

5.1.2 wykazu, że Wykonawca w okresie 3 lat  przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – to w tym, okresie,  wykonał minimum jedn ą usług ę odpowiadającą swoim 
rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia tj. wykonywanie usługi gastronomicznej w ilości: 

- min.  10.000 posiłków,  o wartości nie mniejszej ni ż 100.000,- zł brutto ,   
  trwającą nieprzerwanie przez okres co najmniej 6 miesięcy – załącznik nr 4  do OGŁOSZENIA 

 
(spełnienie ww warunku nale ży potwierdzi ć dokumentem (REFERENCJAMI), że usługi zostały wykonane lub s ą 
wykonywane nale życie. 

 

5.1.3 aktualną polisę ubezpieczeniową, a w przypadku jej braku innego dokumentu lub oświadczenie 
Wykonawcy, że najpóźniej w dniu podpisania umowy przedstawi ważne opłacone ubezpieczenie 
potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 50 000zł, 
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5.2. Wykonawca składa <OFERTĘ>, zgodnie z treścią załącznika nr 1 do OGŁOSZENIA , zawierającą cenę 
za wykonanie przedmiotu zamówienia.  
5.3. oprócz oświadczenia określonego w ust. 5.1, Wykonawca  składa także w oryginale lub kopii 
poświadczonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem, następujące dokumenty:  
a) aktualnego  odpisu z wła ściwego rejestru  lub centralnej ewidencji i informacji o działalno ści 

gospodarczej , wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu  składania ofert,  

b) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie 
zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie  
w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert 

c) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

 
5.4 Sposób dokonywania oceny spełniania warunków. 
Sposób dokonywania oceny spełniania ww. warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w 
oparciu o przedłożone przez Wykonawcę dokumenty ,oświadczenia na zasadzie „spełnia/nie spełnia”. 

 

  
 

5.5. Wykonawca wraz z ofert ą składa równie ż:   
Pełnomocnictwo do reprezentacji - jeżeli osoby podpisujące ofertę działają na podstawie pełnomocnictwa. 
Pełnomocnictwo winno: 

� być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną 
do udzielenia pełnomocnictwa lub przez notariusza,  

� wskazywać pełnomocnika i zakres jego umocowania. 
Wszystkie niezbędne pełnomocnictwa wynikające z upoważnienia do udzielania dalszych 
pełnomocnictw. 
W przypadku, gdy oferta składana jest przez wspólników spółki cywilnej, pełnomocnictwo jest 
konieczne, gdy oferta nie jest podpisana przez wszystkich wspólników. 

 
VI. Z post ępowania o udzielenie zamówienia wyklucza si ę: 

 
6.1 Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał 
braku podstaw wykluczenia;  
6.2 Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:  
 a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art.. 250a, art. 
258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.- Kodeks karny (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. 
poz. 851 z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst 
jednolity Dz.U. 2016, poz. 176),  
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.- 
kodeks karny,  
c) skarbowe,  
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzenia 
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej (Dz.U. poz. 769).  
6.3  Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, 
wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej 
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lub komandytowo- akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa 
ust.6.2 
6.4Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o 
zamówienia publiczne na postawie ustawy z dnia 28.10.2002 r. o odpowiedzialności podmiotów 
zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (tekst jednolity Dz.U. z 2016, poz. 1541 z późn. 
zmn.).  
6.5Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne 
lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące 
porozumienie w sprawie spłaty tych należności.  
6.6Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził 
Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki 
udziału w postępowaniu lub obiektywnie i niedyskryminacyjne kryteria, zwane „kryteriami selekcji”, 
lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów.  
6.7 Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje 
wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez 
Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  
6.8Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego lub 
pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  
6.9 Wykonawcę , który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub 
którego prawnik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło, 
agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, 
chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż 
przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu,  
6.10 Wykonawcę, który w porozumieniu z innymi Wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu 
zakłócenie konkurencji między Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co 
Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych,  
6.11 Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o 
zamówienia publiczne  
6.12 Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity Dz.U. 2017 r. poz. 229) złożyli 
odrębne oferty lub oferty częściowe, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie 
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  
Dodatkowo Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę:  
6.13 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.1574 z późn. zmn.) 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2171);  
6.14 który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego 
uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego 
niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie 
wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;  
6.15 który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków 
dowodowych,  chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące 
porozumienie w sprawie spłaty tych należności.  
6.16 Zamawiający może wykluczyć  wykonawcę na każdym etapie  postępowania o udzielenie 
zamówienia. 
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VII. Zamawiaj ący upowa żniony jest do uniewa żnienia post ępowania, je żeli: 

7.1 nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu; 

7.2  cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na 

realizację zamówienia, chyba, że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej 

oferty; 

7.3 wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie 

zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego; 

VIII. Zamawiaj ący odrzuca ofert ę, jeżeli: 

8.1 Jest niezgodna z ustawą  

8.2  Jej  treść nie odpowiada treści ogłoszenia o zamówieniu  

8.3 Zawiera rażąco niską cenę lub koszt  w stosunku do przedmiotu zamówienia; 

8.4 Została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia; 

8.5 Zawiera błędy w obliczeniu ceny; 

8.6  Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie 

innej omyłki polegającej na niezgodności oferty z treścią ogłoszenia o zamówieniu; 

8.7 wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą; 

8.8 wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy 

8.9 jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

 
IX. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 
złożonych przez nich ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą 
negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści, z wyłączeniem 
poprawienia przez Zamawiającego w ofercie ewentualnych: 

1) oczywistych omyłek pisarskich, 
2) oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek, 
3) innych omyłek, które polegają na niezgodności oferty z OGŁOSZENIEM  i nie powodują istotnych 

zmian w treści oferty. 
O dokonaniu jakiejkolwiek z ww. poprawek Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę, którego oferta 
została poprawiona. 
 
 
 
X Sposób obliczenia ceny  

Wykonawca wypełnia odpowiednią część załącznika nr 1 <OFERTA> ust. 1 oraz Formularz Cenowy podając 
cenę brutto jednego posiłku, % stawkę VAT, przeliczoną przez szacunkową liczbę posiłków oraz łączną 
wartość brutto przedmiotu zamówienia: 

cena jednego posiłku brutto x szacunkowa liczba pos iłków  
= łączna warto ść brutto 

Łączną cenę oferty stanowi wartość brutto w części <OFERTA> - załącznik nr 1. Łączną cenę netto i brutto 
należy wpisać również słownie. Wszystkie ceny należy określić w złotych i groszach, z zaokrągleniem do 
dwóch miejsc po przecinku. W ramach ceny należy uwzględnić wszystkie koszty oraz należne opłaty i podatki 
z tytułu nabycia, transportu, ubezpieczenia, podatku VAT oraz rabaty, dotyczące wykonania zamówienia 
określonego w ust. 1 OGŁOSZENIA i zestawionego w tabelach Formularza Cenowego.  
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XI. Opis sposobu oceny i kryterium prowadz ące do wyboru najkorzystniejszej oferty  

11.1 Wybór najkorzystniejszej oferty oparty jest na podstawie kryterium: najni ższa cena.   
Oferta nieodrzucona, złożona przez Wykonawcę niepodlegającego wykluczeniu, zawierająca najniższą łączną 
cenę określoną zgodnie podaną w Formularzu Cenowym <OFERTY> złożonym wg wzorcowego załącznika, 
otrzyma 100,00 pkt.  i zostanie uznana za ofertę najkorzystniejszą. Pozostałe oferty uzyskają mniejszą liczbę 
punktów, obliczoną według wzoru:                
          

najni ższa łączna cena brutto spo śród zło żonych ofert 
l. pkt. =  

łączna cena brutto badanej oferty 
X 100 

 
Średnia arytmetyczna ocen punktowych stanowi końcową liczbę punktów uzyskanych przez każdą ofertę. 
Działania matematyczne związane z obliczaniem punktów zaokrąglane będą do dwóch miejsc po przecinku. 

 

XII. Opis sposobu przygotowania oferty oraz miejsce  jej składania  

12.1. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oferty na formularzu <OFERTY>, który stanowi załącznik nr 1 
do ogłoszenia . Do formularza <OFERTA> należy załączyć dokumenty wymienione  
w ust. 4 niniejszego Ogłoszenia. 

12.2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę , zawierającą jednoznacznie opisaną propozycję ofertową 
wraz z wszystkimi dokumentami wymaganymi w Ogłoszeniu .  
Ofertę składa się w języku polskim, pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 

12.3. Cena musi być podana w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
Wykonawca musi wliczyć w cenę wszystkie koszty, rabaty i upusty. 

12.4. W przypadku, gdyby Wykonawca, jako załącznik do Oferty dołączył kserokopię wymaganego 
dokumentu, kserokopia ta winna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 
Wykonawca na żądanie i w terminie wskazanym przez Zamawiającego ma obowiązek przedstawić 
oryginały złożonych przez siebie dokumentów. 

12.5. Oferta musi być czytelna, wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i 
datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą Ofertę.  

12.6  Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.  
   W przypadku podpisania Oferty przez osobę nie wykazaną w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze 

przedsiębiorców lub nie wykazaną w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji  działalności gospodarczej, do 
Oferty winno być dołączone pełnomocnictwo (oryginał lub kopia  poświadczona za zgodność z 
oryginałem) dla osoby/osób podpisujących Ofertę.  
  Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub poświadczonej kopii dokumentu   w 
przypadku, gdy złożone przez Wykonawcę kopie dokumentów są nieczytelne  lub budzą  wątpliwości co 
do ich prawdziwości.  
 W przypadku, gdyby Oferta zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa   w 
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien – nie później niż w 
terminie składania Ofert – w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które  

       spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.  
12.7. Oferta wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami powinna stanowić zbiór kolejno  ponumerowanych 

stron zawierających treść, połączonych w sposób uniemożliwiający łatwą de kompletację.  
Egzemplarz dokumentacji ofertowej należy zamknąć w nieprzejrzystej kopercie, w sposób niemożliwiający 
jej otwarcie bez widocznych skutków i zamieścić na zewnątrz pełną nazwę i adres Wykonawcy oraz opis:  
 

„Oferta z wymaganymi dokumentami  na  na przygotowanie i wydawanie(w tym na wynos z dowozem )  
gorących posiłków dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer  w okresie od 

01.01.2018 r. do 31.12.2019 

Nie   otwierać  przed  godziną 09:15 w dniu 30/10/2017r. 

12.8.  Oferta wraz z zał ącznikami nale ży zło żyć w: 
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy . 
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Adres : ul.Włókiennicza 54 ,04-974  Warszawa I pi ętro sekretariat ,pokój 120           
         Nie dopuszcza się przekazywania ofert wraz z pozostałymi dokumentami w tym   
         oświadczeń, faksem lub w jakiejkolwiek formie elektronicznej. 
Termin składania ofert upływa w dniu  30/10/2017r. o godzinie  09:00`  

12.9.  Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która zostanie złożona po terminie. 
12.10. Otwarcie ofert nast ąpi w dniu:30 ./10/2017r. o godz. 09:15, w siedzibie Zamawiaj ącego     - Ośrodek 
Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy . 

Adres : ul.Włókiennicza 54 ,04-974  Warszawa I piętro,  pokój 120  
 
12.11.  Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać złożoną   

 ofertę pod warunkiem, że pisemnie powiadomi Zamawiającego.  
 Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu winno być z dopiskiem „ZMIANA” lub 
„WYCOFANIE”. 

12.12.Informacje stanowi ące tajemnic ę przedsi ębiorstwa w rozumieniu ustawy  
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
1)W przypadku, gdy Wykonawca umieszcza w ofercie informacje stanowiące tajemnicę 
przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, musi umieścić 
informację o ich zastrzeżeniu. 
2) Zamawiający dopuszcza spięcie i umieszczenie dokumentów zastrzeżonych, 
w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa ”Wykonawca  nie 
może zastrzec informacji dotycz ących cen , nazwy(Firmy) oraz adresu , terminu wykon ania 
zamówienia  i warunków płatno ści  zawartych w ofercie. 
3).Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.),rozumie się 
nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne 
przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca 
podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, tzn. zastrzegł składając ofert, iż nie 
mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania. 
4) Na Wykonawcy spoczywa  ciężar podjęcia wszystkich niezbędnych działań w celu ochrony danych 
mających dla Wykonawcy rangę tajemnicy przedsiębiorstwa . 
5)Wykonawca ma obowiązek pisemnego uzasadnienie zakwalifikowania wskazanych 
dokumentów jako tajemnicy przedsi ębiorstwa  aby Zamawiaj ący mógł  dokona ć oceny 
zasadno ści i prawidłowo ści ich zastrze żenia. 

 

XIII.  Prowadzenie post ępowania: otwarcie ofert, termin zwi ązania ofert ą  
 
13.1. W dniu 30/10/2017r. w Warszawie, - Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy  
ul.Włókiennicza 54 ,04-974  Warszawa  pokój 120 odbędzie się jawne otwarcie ofert - początek o godzinie 
09:15. 
13.2. Od chwili otwarcia wszystkie oferty są jawne. 
13.3.  Otwarcie ofert jest jawne; 
Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. 
W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle 
informację z otwarcia ofert na pisemny wniosek Wykonawcy. 
- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia. 
-Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje 
dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w 
ofertach. 
 
 
13.4. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.  Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz 
z upływem terminu składania ofert . 
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XIV. Informacja o formalno ściach dotycz ących wyboru najkorzystniejszej oferty   

14.1. Na żądanie Zamawiającego i w wyznaczonym przez niego terminie Wykonawca ma  
obowiązek przedstawić oryginały złożonych przez siebie dokumentów, jeżeli złożona przez Wykonawcę kopia 
dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 
14.2. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w terminie składania ofert nie złożyli oświadczeń, 
dokumentów lub pełnomocnictw albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i 
dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym 
terminie chyba, że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby 
unieważnienie; złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, powinny potwierdzać 
spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane usługi, 
wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 
14.3. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że złożono oferty o takiej 
samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli oferty o takiej samej cenie do złożenia w 
terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie 
mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w pierwotnie złożonych ofertach. 
14.4. W następstwie wyboru najkorzystniejszej oferty, zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, którego 
oferta otrzymała największą końcową liczbę punktów. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty 
Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o: 
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce 

zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), 
albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a 
także punktację przyznaną ofertom ; informacje te zamieszcza się na stronie  
(www.opswawer.waw.pl)i w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego; 

2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 
3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie 

faktyczne i prawne; 

4) terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.  

14.5. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie dłuższym niż 3 dni od 
dnia zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty na warunkach określonych w projekcie umowy (zał. nr 
3).  
14.6 Zamawiający będzie mógł zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o 
którym mowa w ust. 14.5 jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostanie złożona tylko jedna oferta. 
14.7 Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez 
przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia 
postępowania. 
14.8 Za uchylanie się od zawarcia umowy Zamawiający ma prawo uznać: 
1) dwukrotne niestawienie się Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego w terminach wyznaczonych przez 

Zamawiającego, w celu podpisania umowy. 
2) nie dostarczenie do Zamawiającego umowy (podpisanej w dwóch egzemplarzach wraz  

z ewentualnymi pełnomocnictwami) w terminie 3 dni kalendarzowych od daty wysłania jej przez 
Zamawiającego drogą elektroniczną lub nie stawienia się w tym terminie w siedzibie Zamawiającego w 
celu podpisania umowy; 

3) podpisanie umowy przez osoby nieupoważnione, w przypadku jeżeli Wykonawca w terminie  
3 dni nie uzupełni pełnomocnictw lub nie podpisze umowy przez osoby do tego upoważnione; 

4) odmówi podania (nie będzie reagował na prośby o ich podanie) danych niezbędnych do uzupełnienia 
projektu umowy (dane osób reprezentujących, dane osób kontaktowych etc.) 

5) w przypadku przesłania do Zamawiającego umowy niezgodnej z otrzymanym, drogą elektroniczną, 
wzorem (z wyłączeniem poprawek i uzupełnień o które prosił Zamawiający lub dokonanych w uzgodnieniu 
z Zamawiającym np.: dane kontaktowe, data zawarcia umowy, osoby reprezentujące obie strony, korekty 
numeracji, numer konta, adres do korespondencji itp). 

15. Zmiany dotycz ące treści zawartej umowy  

15.1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,  
na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem postanowień ust.15.2. 
15.2 Zamawiający  przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści  oferty w przypadku: 
1) gdy Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca:  
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a) 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,  
b) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego Podwykonawców;  
2)Wartość zmiany nie przekracza  50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie . 
3) Wystąpienia konieczności ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia lub skrócenia  terminu 
realizacji przedmiotu zamówienia  bez skutków finansowych i prawnych dla zamawiającego gdyż wykonanie 
przedmiotu zamówienia nie leży w interesie publicznym  lub wynika ze zmniejszonych potrzeb zamawiającego  
czego nie można było wcześniej przewidzieć . W takim przypadku nastąpi również ograniczenie 
wynagrodzenia Wykonawcy   
4) w przypadku zmiany zakresu prac powierzonych Podwykonawcy, o ile zostało to przewidziane na etapie 
składania oferty; 
5) zmiany Podwykonawcy, jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego 
zasoby Wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu 
Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub 
Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o 
udzielenie zamówienia. 
6)zmiany wynagrodzenia w wypadku wystąpienia jakiejkolwiek ze zmian przepisów wskazanych w 
art. 142 ust. 5 ustawy – Prawo zamówień publicznych, tj. zmiany: 
a)stawki podatku od towarów i usług, 
b)wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z 
dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za    pracę, zasad podlegania 
ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub  wysokości stawki składki na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 
c)zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia zawarcia aneksu, nie wcześniej jednak niż 
wejście w życie zmienionych przepisów, stosownie do skali wpływu tych zmian na koszty realizacji 
zamówienia. 
5).W przypadku zmiany przepisów, o których mowa w ust.15.2 pkt.6). skutkujących istotną zmianą 
kosztów wykonania Przedmiotu umowy przez Wykonawcę, każda ze stron Umowy, w terminie 30 dni 
od daty wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian, może wystąpić do drugiej strony o 
przeprowadzenie negocjacji w sprawie dokonania odpowiedniej zmiany wysokości wynagrodzenia. 
Podstawą do przeprowadzenia negocjacji, będzie przedstawiana każdorazowo   
kalkulacja kosztów w którym wnioskująca Strona  zobowiązana będzie wykazać i udokumentować w 
sposób wyczerpujący i bezsporny, że wymienione w ust. 15.2pkt.6) przypadki będą miały wpływ na 
koszty wykonania zamówienia.  
15.3 Dokonanie zmian, o których mowa w ust15.1 jest możliwe wyłącznie w trybie aneksu do umowy. 
15.4 Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy muszą mieć formę pisemną pod rygorem nieważności. 
 
XVI.  Zamawiaj ący przed zawarciem umowy :  
16.1 Przeprowadzi wizję lokalną w lokalu wskazanym przez Wykonawcę, w którym będą świadczone 
przedmiotowe usługi . W tym celu Wykonawca zapewni Zamawiającemu, przed zawarciem umowy, 
dostęp do wszystkich pomieszczeń znajdujących się w ww. lokalu. Zamawiający może odstąpić od 
przeprowadzenia wizji lokalnej, w przypadku gdy Wykonawca zaoferował lokal, w którym był 
wcześniej przygotowywane posiłki dla podopiecznych Zamawiającego. Ponadto Wykonawca 
zobowiązany będzie do  udostępnienia Zamawiającemu dokumentacji potwierdzającej sprawność 
techniczna pojazdu dowożącego posiłki do podopiecznych.   
16.2 Wymaga dostarczenia umowy regulującej zasady współpracy tych Wykonawców.  
 W przypadku Wykonawców występujących wspólnie o udzielenie zamówienia, przed dniem 
zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia  
16.3.Wymaga najpóźniej w dniu podpisania umowy przedstawienia przez Wykonawcę ważne 
opłaconego ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, dla sumy gwarancyjnej minimum  
50 000zł, 
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numer sprawy: 3/ZP/GP/10/2017/OPS                                                                                          załącznik nr 1 do Ogłoszenia 

 
 
 

 
…………………………………………. 
          (pieczęć Wykonawcy) 
 

                  DLA  ZAMAWIAJĄCEGO: 

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. 
Warszawy . 

      ul. Włókiennicza 54 
       04-974 Warszawa 

 
 

OFERTA 
 
Ja/-my, niżej podpisany/-ni ......................................................................................................... 

działając w imieniu i na rzecz …………………………………………..…………………..... 

Adres Wykonawcy: …………………………………………………………………………..... 

NIP ……………………………… REGON ………………………………… 

Tel.………………………………………………… Fax ….…………………………………… 

e – mail ………………………………………………………………………………………..... 

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym na zasadach 
określonych w art.138o  ustawy z 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych   (Dz. U. z  2015 r., 
poz.2164, z późn. zm.) na„ przygotowywanie i wydawanie (w tym na wynos z dowozem )  gorących 
posiłków dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer  w okresie od 1.01.2018r. 
do 31.12.2019r. , składam/-y niniejszą ofertę: 

1.Oferuję realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z formularzem cenowym  za: 
łączną cenę netto .................. zł (słownie: ........................................................................ złotych) 
stawka podatku VAT wynosi ............ %; kwota VAT wynosi …………………. zł  
(słownie: ........................................................................ złotych) 

łączną cenę brutto wynosi .................. zł (słownie: ........................................................... złotych) 

 

Formularz Cenowy (CENY  JEDNOSTKOWE  OKREŚLA PONIŻSZE ZESTAWIENIE) 

Przedmiot zamówienia: 
 przygotowywanie , wydawanie w 

tym  dowóz  gorących posiłków dla 
podopiecznych Ośrodka Pomocy 
Społecznej Dzielnicy Wawer  w 

okresie od 1.01.2018 r. do 
31.12.2019 

Cena jednego 
posiłku brutto 

(w zł) 

Szacunkowa 
liczba 

posiłków 
(szt) 

Łączna wartość 
zamówienia brutto 

(w zł) 
(kol. 2x3) 

% 
stawka 

VAT  

Łączna kwota z VAT 

1 2 3 4 5 6 
Przygotowanie i wydawanie 
gorących posiłków  w lokalu  

Wykonawcy  

 29.200    

Przygotowanie , wydawanie i 
dowóz  do miejsca zamieszkania 
podopiecznego  

       7.300    
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2. Uważam/-y  się związany/-ni niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 
3. W razie wybrania mojej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy na warunkach zawartych  

w dokumentacji przetargowej w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. Przyjmuję do 
wiadomości, że nie stawienie się w wyznaczonym terminie lub nie wniesienie o zmianę terminu zawarcia 
umowy skutkuje niezawarciem umowy z winy leżącej po stronie Wykonawcy.  

4. Termin płatności: do 21 dni , licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo  wystawionej faktury VAT. 
5. Zobowi ązuje/my  się wykonać całość przedmiotu zamówienia z należytą starannością. 
6. Zobowi ązujemy si ę do przygotowywania posiłki zgodnie z procedurami s ystemu zarz ądzania 

bezpiecze ństwem żywno ści HACCP przez cały okres  realizacji zadania .  
7. Oświadczam/-y , że niniejsza oferta oraz wszelkie do niej załączniki są jawne i nie  zawierają  informacji 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów   o zwalczaniu  nieuczciwej konkurencji, za 
wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w dokumentacji  ofertowej na stronach nr ……………………… 

8. Zobowiązuję/-my się do realizacji przedmiotu zamówienia w okresie 24 miesi ęcy , jeżeli wcześniej nie nastąpi 
wyczerpanie kwoty brutto umowy, zgodnie z warunkami określonymi w OGŁOSZENIU. 

9. Przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać sami */zamierzamy zlecić podwykonawcom. 
10. Warunki  zawarte w  Ogłoszeniu  akceptujemy i zobowiązujemy się  do ich realizacji także w zakresie 

ust.3.13 OGŁOSZENIA  (dodatkowe wymagania –klauzula  społeczna)  a w przypadku wyboru naszej oferty 
do zawarcia umowy na warunkach, określonych w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 3 w Ogłoszeniu 
, w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego  .  
Zapewniamy wysoką jakość świadczonych usług. Ofertę niniejszą składam na ..................... kolejno  
ponumerowanych stronach. 
   

 
11. Oświadczam , że jestem: małym/ średnim / du żym przedsi ębiorstwem /  

Uwaga : /niepotrzebne skre ślić 
 
12 .Załącznikami do naszej oferty, zgodnie z wymaganiami opisanymi w OGŁOSZENIU , są następujące 
 dokumenty: …………………………………. 

 
  
 
 
…………………………………………….. 

 miejscowość, data 
      …………………………………………. 

 (podpis  i  pieczęć  osoby  uprawnionej     
 do  składania oświadczeń  woli  

w  imieniu  Wykonawcy) 
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numer sprawy: 3/ZP/GP/10/2017/OPS                                                                                          załącznik nr 2A do ogłoszenia  

 
 
 
 
 
Wykonawca:  

…………………………………………………………

……………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, 
KRS/CEiDG) 
reprezentowany przez: 

…………………………………………………………

……………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji) 
 
 

Oświadczenie wykonawcy  

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU  

 

 
 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  na” przygotowanie i wydawanie( w tym 
na wynos z dowozem)  gorących posiłków dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej 
Dzielnicy Wawer  w okresie od 1.01.2018 r. do 31.12.2019r.”prowadzonego przez Ośrodek Pomocy 
Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy  (oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co następuje: 

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:  

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w     Ogłoszeniu  

(numer sprawy: 3/ZP/GP/10/2017/OPS)                                                                                                                                

 

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

 

       ………………………………………… 

(podpis) 
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INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW :  

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

zamawiającego w Ogłoszeniu numer sprawy: 3/ZP/GP/10/2017/OPS                                                                                                                               

(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zasobach 

następującego/ych podmiotu/ów: ………………………………………………………………………. 

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

……………….., w następującym zakresie: ………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… (wskazać podmiot i 

określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  

 

 

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

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:  

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

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

w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

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

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

 
 
 
 
 
 

*Niepotrzebne przekre ślić 
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numer sprawy: 3/ZP/GP/10/2017/OPS                                                                                          załącznik nr 2B do ogłoszenia  

 
 
 
Wykonawca:  
………………………………………………………………

……………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, 
KRS/CEiDG) 
reprezentowany przez: 
………………………………………………………………

……………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 
 
 

Oświadczenie wykonawcy  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POST ĘPOWANIA  

 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

prowadzonego przez  Ośrodek Dzielnicy Wawer m.st.Warszawy  (oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co następuje: 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:  

 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na w zakresie przewidzianym  w ust.  VI 

niniejszego Ogłoszenia  

 

 

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

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania w w zakresie 

przewidzianym w  w ust. VI niniejszego  Ogłoszenia  pkt.…… Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. 

okolicznością, podjąłem następujące środki naprawcze: 

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

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

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

………………………………………………………………………… 

 

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

(podpis) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SI Ę WYKONAWCA:  

 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby 

powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ” przygotowanie i wydawanie( w tym na wynos z dowozem)  

gorących posiłków dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer  w okresie od 

1.01.2018 r. do 31.12.2019r.” (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie 

zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

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

 

       ………………………………………… 

(podpis) 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY 

POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:  

 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: 

……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od 

podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

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

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:  

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

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

w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

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

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 
 
* Niepotrzebne przekreślić  
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Numer sprawy: 3/ZP/GP/10/2017/OPS                                                                                          załącznik nr 3  do Ogłoszenia  

 
                 PROJEKT  UMOWY 

 
 

UMOWA nr………..  

zawarta w Warszawie w dniu …………. 2017r, pomiędzy: 
Miastem Stołecznym  Warszawa  , Plac Bankowy 3/5, 00-550 Warszawa , NIP 525-22-48-481- w zakresie 
przedmiotu działania Ośrodka  Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy z siedzibą  
w Warszawie, ul. Włókiennicza 54 , 04-974 Warszawa; reprezentowanym przez   
Panią Renatą Staruch – Dyrektor , 
 działającego na mocy pełnomocnictwa  Prezydenta m.st. Warszawy Nr GP- 0052/5301/2011 
 
zwanym dalej Zamawiającym lub Ośrodkiem Pomocy Społecznej 

a 

………………………………………………………………………………………………………… 
z siedzibą ………………………………………………………………………..…………………… 
podmiotem/osobą wpisanym/-ną do ……………………………………………….……………… 
posiadającym numery: NIP: ……………………Regon ……………………………..………… 
reprezentowanym przez: 
 

- ………………………… 

zwanym dalej Wykonawc ą. 
 

W wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zmówienia publicznego  prowadzonego w trybie  art. 
138o  ustawy z 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( (Dz. U. z  2015 r., poz. 2164, z późn. zm.) 
którego wartość nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 138g ust.1.pkt.1  
ww ustawy. 
strony zawierają umowę o następującej treści: 
 

§ 1 
Przedmiotem zamówienia jest przygotowywanie i wydawanie (w tym na wynos z dowozem )  gorących 
posiłków dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer  w okresie od 1.01.2018r. 
do 31.12.2019r. o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy  społecznej 
zamieszkałych na obszarze Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy. 

 

§ 2 

1.Zamawiający w okresie obowiązywania umowy, o którym mowa w § 15 ust.1 szacuje przygotowanie i wydanie 
na poziomie 36 500 posiłków  dla  50 podopiecznych  
W tym :  

-29 200 posiłków dla 40  podopiecznych spożywających posiłki w lokalu Wykonawcy  
-7300 posiłków dla 10 podopiecznych którym  Wykonawca dowozi posiłki własnym transportem. 

2.Jednostkowa cena posiłków: 
a)Cena jednego posiłku brutto( przygotowanie i wydawanie   w lokalu Wykonawcy ) wynosi:  

       ...........zł (słownie:..................................................... zł) 
b) Cena jednego posiłku brutto (przygotowanie ,wydawanie i  dowóz do miejsca zamies zkania podopiecznego 

środkiem transportu Wykonawcy)  wynosi : 
...........zł (słownie:..................................................... zł) 
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§ 3 

 Łączną, maksymalną wartość przedmiotu zamówienia ustala się, na podstawie § 2,  w wysokości: 
-  netto …………. zł (słownie: ………………………….. złotych) 
- brutto …………….. zł (słownie: ………………………….. złotych) uwzględniającą należny podatek od towaru i 
usług (VAT). 

§ 4 
1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowywanie i wydawanie (w tym na wynos z dowozem ) gorących 

posiłków dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy  
2. Gorący posiłek, o którym mowa w ust. 1, musi składać się z dwóch dań tj.: zupy, przygotowanej na wywarze  
mięsnym lub warzywnym, z pieczywem i drugiego dania mięsnego, rybnego z dodatkami (np. ziemniaki, 
kasza, ryż, kluski itp.) oraz surówka  lub dania jarskiego oraz kompotu. dziennie, kompletne 
3.Przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków będzie realizowane codziennie dla ok. 50 
podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy,  z tym, że: 

- dla ok. 40 podopiecznych ww. usługa będzie  realizowana w lokalu Wykonawcy, z zapewnieniem 
sprawnej obsługi kelnerskiej,  

 - dla ok.10 podopiecznych gorący posiłek będzie dowożony przez Wykonawcę jego środkiem  
transportu . 

- Wymagane jest  aby ww. środek transportu był we właściwym stanie sanitarno –technicznym 
zgodnie z obowiązującymi normami sanitarnymi i technicznymi pojazdu. Poszczególne posiłki 
będą przewożone w jednorazowych pojemnikach z tym ze dla drugiego dania będą to pojemniki z  
podzielnikami na poszczególne składniki obiadu  . Wszystkie pojemniki będą władane do 
termosów zbiorczych podtrzymujących temperaturę. 

- Posiłki  powinny być dowożone do podopiecznych  w godzinach 11.00- 14 00  
- Dla  Podopiecznych,  którzy będą posiadali wskazanie lekarskie do stosowania określonej diety ,  

po zgłoszeniu tego faktu  Wykonawcy  przez Zamawiającego  przygotowanie będą  posiłki 
dietetyczne . W ogólnej liczbie ok. 50 podopiecznych  , którym będzie  przyznana pomoc w formie 
gorącego posiłku dla ok. 3 osób będą to posiłki dietetyczne. 

3.Przygotowywanie  i wydawanie oraz konsumpcja gorących posiłków obiadowych odbywać się 
będzie  przez siedem dni w tygodniu tj; w dni powszednie, niedziele i święta, w  lokalu Wykonawcy 
oraz  na wynos z dowozem dla określonej grupy osób. Posiłki powinny być wydawane w godzinach 
od 11.00 do 14.  
4.Posiłki do miejsca zamieszkania podopiecznych Wykonawca będzie dostarczał własnym  
transportem .wymagane jest  aby ww środek transportu był we właściwym stanie sanitarno –
technicznym zgodnie z obowiązującymi normami sanitarnymi i technicznymi pojazdu. Poszczególne 
posiłki będą przewożone w jednorazowych pojemnikach z tym ze dla drugiego dania będą to 
pojemniki z  podzielnikami na poszczególne składniki obiadu  . Wszystkie pojemniki będą władane do 
termosów zbiorczych podtrzymujących temperaturę. 
5.W przypadku braku możliwości wykonania usługi w niedzielę lub święto dopuszcza się możliwość 
wydania suchego prowiantu o wartości kalorycznej i pieniężnej odpowiadającej wartości posiłku. W 
taki przypadku każdorazowo taka sytuacja musi być uprzednio uzgodniona z przedstawicielem 
Zamawiającego. 
6.Posiłki, w tym dietetyczne przygotowywane ze wskazania lekarskiego, powinny być 
przygotowywane, zgodnie z ogólnymi zaleceniami Instytutu Żywności i Żywienia. 
7.Zamawiający wymaga, aby  

1) posiłki były świeże, przygotowane danego dnia, ze świeżych produktów oraz stosowanie do 
pory roku z warzyw i owoców sezonowych,  

2) posiłki pokrywały ½ dziennego zapotrzebowania kalorycznego dla osoby dorosłej, tj. 
zapewniać nie mniej niż 1250 kcal, 

3) temperatura posiłków wynosiła: zupy 75°C, temperatura pozostałych posiłków  serwowanych 
na gorąco powinna wynosić nie mniej niż 65°C, 

4) waga gotowych potraw nie była mniejsza niż - zupa 400ml, pieczywo min.100g, kompot min. 
250ml, ziemniaki , kasza, ryż min. 250g, danie mięsne (bez kości, sosu) ryba (bez panierki) 
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min. 100g  
i surówka min.100g, warzywa gotowane – min.150g, dania mięsno-warzywne, jarskie np. 
pierogi itp.- min.250g. 

5) siedmiodniowy jadłospis zawierał nie mniej niż 3 razy w tygodniu dania mięsne. Te same 
potrawy nie mogą powtarzać  się częściej niż raz na siedem dni.  

6) Kaloryczność i gramatura posiłków dietetycznych zgodna z obowiązującymi normami Instytutu 
Żywności i Żywienia, 

8.Punkty od 2 do 5 ustępu 6 nie dotyczą dietetycznych posiłków przygotowywanych ze wskazania lekarskiego. 
9.Wykonawca wywiesi w widocznym dla podopiecznych miejscu jadłospis na kolejnych 7 dni . Wykonawca 
zobowiązany jest do takiego przygotowania jadłospisu, aby te same posiłki nie powtarzały się częściej niż co 7 
dni. 
10.Posiłki przygotowywane na wynos muszą być wydawane w specjalnie przeznaczonych do tego celu 
naczyniach/pojemnikach jednorazowych .Z tym, że dla drugiego dania wymagane są pojemniki podzielne dla  
poszczególnych składników obiadu 
11. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowywania posiłków  zgodnie z procedurami systemu zarządzania 
bezpieczeństwem żywności HACCP przez cały okres  realizacji zadania . 

12.Rozliczenie miesięczne wydanych posiłków odbywa się na podstawie imiennych „kart obiadowych” 
wystawionych przez Zamawiającego dla osób korzystających z tej formy pomocy. 
13.W przypadku nieodebrania posiłku kolejno przez dwa dni, Wykonawca niezwłocznie powiadomi o tym 
fakcie Zamawiającego. 
14.Zamawiający wymaga, aby lokal w którym Wykonawca będzie wydawał posiłki usytuowany był na terenie 
Dzielnicy Wawer m.st.Warszawy, w odległości do 300m od najbliższego przystanku autobusowego lub stacji 
kolejowej .  
15.Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia odpowiednich warunków lokalowych, w szczególności 
miejsc siedzących przy stolikach równocześnie dla minimum 20 osób, z miejscem do wieszania wierzchnich 
okryć, z dostępem do wody bieżącej i toalet, z zapleczem kuchennym  . Lokal powinien odpowiadać 
wymogom Sanepidu dla lokali żywienia zbiorowego oraz spełniać wymogi Ppoż i BHP dla tego rodzaju 
placówek  
16.Lokal musi posiadać zaplecze techniczne pozwalające na utrzymanie posiłków w odpowiednio wysokiej   

       temperaturze. Temperatura w pomieszczeniach w trakcie stołowania się osób powinna wynosić nie mniej    
       niż 18°C. 
17.W godzinach wydawania posiłków musi obowiązywać całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych 
przez osoby, którym Ośrodek Pomocy Społecznej przyznał decyzją pomoc w formie posiłku.  
Wykonawca w celu prawidłowej realizacji zadania w ostatnim tygodniu danego miesiąca na miesiąc następny 
będzie otrzymywał od Zamawiającego zbiorczą, imienną listę  podopiecznych,  którym Ośrodek Pomocy 
Społecznej decyzją administracyjną  przyznał pomoc na dany okres. Lista w przypadku zmian będzie 
każdorazowo aktualizowana.  
18.Zamawiający przekaże Wykonawcy również imienne, indywidualne „Karty obiadowe”,  na których 
podopieczni lub inna osoba uprawniona, każdorazowo, własnoręcznym podpisem potwierdzi fakt odbioru 
posiłku.  
19.Lista osób będących na diecie wraz z podaniem typu diety, będzie przekazywana Wykonawcy w ostatnim 
tygodniu miesiąca na miesiąc następny a w razie konieczności weryfikowana na bieżąco. 
20.Osoby, które w trakcie trwania danego miesiąca zostaną zakwalifikowane do korzystania z pomocy  
w formie posiłków, zostaną zgłoszone telefonicznie celem jej dopisania do  zbiorczej listy imiennej oraz do 
wydawania posiłków, zgodnie z terminem zawartym w decyzji administracyjnej. Następnie Zamawiający 
niezwłoczne dostarczy Wykonawcy  „kartę obiadową” dla nowej osoby. 
21.W przypadku zamknięcia lokalu na czas dłuższy niż 2 dni, Wykonawca co najmniej 7 dni przed jego 
zamknięciem zobowiązany jest poinformować Zamawiającego, a w przypadku zamknięcia lokalu na czas 
krótszy niż 2 dni - co najmniej 3 dni przed jego zamknięciem lub niezwłocznie w przypadku zaistnienia sytuacji 
nieprzewidzianej (np. powstanie awarii). 
22.Zamawiający ma prawo do zmniejszenia liczby posiłków, a ostateczna wartość przedmiotu zamówienia 
wynikać będzie z faktycznej liczby wydanych posiłków, według cen zawartych w Formularzu Cenowym 
<OFERTA>, stanowiącym załącznik nr 1 do OGŁOSZENIA. Wykonawcy nie przysługują względem 
Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tytułu  niezrealizowania pełnej ilości przedmiotu zamówienia. 
23.Zamawiający w dowolnym czasie obowiązywania umowy, ma prawo do przeprowadzania bieżącej kontroli 
w zakresie realizacji, sposobu przygotowywania i jakości wydawanych posiłków. Kontroli dokonywać będą 
wyłącznie pracownicy upoważnieni przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie 
zastosować się do zaleceń Zamawiającego wynikających z czynności kontrolnych. 
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24.Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia bieżącej kontroli poświadczania kart obiadowych podpisem 
podopiecznego lub osoby uprawnionej. Zamawiający na każdym etapie realizacji zamówienia uprawniony jest 
do przeprowadzenia kontroli w przedmiotowym zakresie. 

§ 5 

1.Wykonawca zobowiązany jest przygotowywać  posiłki  zgodnie z normami Instytutu Żywności 
i Żywienia oraz procedurami systemu zarz ądzania bezpiecze ństwem żywno ści HACCP przez cały okres  
realizacji zadania .  
2.Wartość kaloryczna powinna uwzględniać rację pokarmową dla osób dorosłych. Sposób przygotowania musi 
spełniać wszelkie wymogi sanitarno-epidemiologiczne.  

§6 

1. Wykonawca przyjmując do realizacji zamówienie zobowiązuje się zatrudnić przy wykonywaniu zamówienia 
przynajmniej 1 osobę na umowę o pracę na 1/2 etatu,  na cały czas realizacji zamówienia do wykonywania 
zamówienia bezpośrednio przy wykonywaniu usług polegający na wydawaniu posiłków. 

2.  
Wykonawca przed upływem pierwszego miesiąca realizacji zamówienia zobowiązany jest do zatrudnienia 
osoby o której mowa w §7 ust1 umowy. Wykonawca do realizacji zamówienia powinien zatrudnić osoby, 
których dane osobowe ma prawo przetwarzać na podstawie odrębnych przepisów oraz, które wyrażą 
zgodę na dostęp przez Zamawiającego do ich danych osobowych. Osoby, które takiej zgody nie wyrażają 
nie mogą brać udziału w realizacji zamówienia. Ewentualne wyjaśnienia Wykonawcy dotyczące braku 
możliwości realizacji udokumentowania zatrudnienia, ze względu na problemy z dostępem do danych 
osobowych osób podlegających zatrudnieniu przy realizacji zamówienia o których mowa w artykułu 29 ust. 
4 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie powinny być brane pod uwagę jako powód uzasadniający 
niewywiązywanie się przez wykonawcę z zobowiązań związanych z klauzulą społeczną.  

3. Wykonawca zobowiązuje się utrzymać poziom zatrudnienia, o którym mowa powyżej, przez cały okres 
realizacji zamówienia z zastrzeżeniem, że Wykonawca zobowiązany będzie prowadzić ewidencję czasu 
pracy dokumentującą świadczenie  pracy w celu realizacji przedmiotu zamówienia, ze wskazaniem ilości 
godzin przepracowanych w każdym miesiącu i wykonywanych czynności. Kserokopie ewidencji czasu 
pracy Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć Zamawiającemu po zakończeniu każdego miesiąca. 

4. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przez osobę zatrudnioną lub przez pracodawcę  
w trakcie trwania niniejszej umowy, Wykonawca będzie zobowiązany do zatrudnienia na to miejsce innej 
osoby spełniającej kryteria, o których mowa w ust. 1 oraz złożyć oświadczenie o którym mowa  w ust. 2. 

5.  Niezłożenie żądanych przez Zamawiającego dokumentów będzie równoznaczne z przyjęciem, że 
Wykonawca nie zatrudnia przy wykonywaniu zamówienia żadnej osoby na umowę o pracę w ramach 
klauzuli społecznej , na czas realizacji przedmiotu zamówienia lub nie zatrudnia ww. osób w liczbie ponad  
liczbę wykazaną złożonymi przez Wykonawcę dokumentami - od 1-go dnia następnego miesiąca 
kalendarzowego, po bezskutecznym upływie terminu, co umożliwi realizację przez Zamawiającego 
uprawnień, o których mowa w ust. 6.     

6. W przypadku niezatrudniania przy realizacji zamówienia osoby, o której mowa w ust. 1, Wykonawca 
zobowiązany będzie do zapłacenia kary umownej w wysokości 100 zł za każdy dzień dokonania 
naruszenia.  

7. Zamawiający ma prawo w każdym momencie realizacji zamówienia do kontroli sposobu wykonywania 
zamówienia. Kontrola odbywać się będzie w miejscach realizacji zamówienia  
i ma na celu weryfikację rzeczywistych warunków jego wykonywania, w szczególności weryfikację udziału 
wskazanych przez Wykonawcę osób przy wykonywaniu zamówienia. 
 

§ 7 
1. Wykonawca będzie wydawał posiłki dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w lokalu położonym 

w Warszawie przy ul. ………….. we wszystkie dni tygodnia w godzinach od 11:00 do 14:00. 
2. Wykonawca oświadcza, że lokal gastronomiczny, w którym wydawane są posiłki, spełnia wszystkie 

wymagania stawiane  zakładom zbiorowego żywienia przez właściwą Stację Sanitarno-Epidemiologiczną. 
3. Podstawą wydania posiłku podopiecznemu lub innej osobie uprawnionej jest imienna ”Karta obiadowa” 

wystawiona przez Zamawiającego.  
4. Podopieczny uprawniony jest do jednego gorącego posiłku dziennie składającego się z dwóch dań  

pieczywa i kompotu. 
5. Łączna liczba posiłków nie może przekraczać siedmiu w ciągu tygodnia. Wzór „Karty obiadowej”, o którym 

mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 1 do umowy.  
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6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania, stosownie do potrzeb, zmiany ilości 
przygotowywanych i wydawanych gorących posiłków oraz zmiany liczby podopiecznych. Wykonawcy nie 
przysługują względem Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tytułu niezrealizowania pełnej ilości 
przedmiotu zamówienia. 

 

§ 8 

1. Rozliczenie wydanych posiłków następować będzie do 10 dnia danego miesiąca, za miesiąc poprzedni na 
podstawie „Kart obiadowych”. 

1. Zamawiający zapłaci wynagrodzenie Wykonawcy na podstawie prawidłowo wystawionej faktury. 
2. Wykonawca do faktury zobowiązany jest dołączyć Karty Obiadowe, na których podopieczni 

własnoręcznym podpisem potwierdzili fakt spożycia posiłku. Łączna liczba posiłków oraz osób musi być 
zgodna z danymi podanymi w fakturze. 

3. Płatność dokonywana będzie przelewem na konto bankowe 
Wykonawcy………………………………………………………. w terminie do 21 dni od daty otrzymania przez 
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 

4. Za dzień zapłaty Strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

§ 9 

1. Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres trwania niniejszej umowy utrzymywać  ubezpieczenie  
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 
niniejszego zamówienia o wartości co najmniej 50.000zł  Zamawiający w każdym czasie trwania 
umowy ma prawo zażądać od Wykonawcy przedstawienia oryginału aktualnej polisy. 

2. Wykonawca odpowiada za należyte wykonywanie umowy oraz przestrzeganie realizacji jej postanowień.  
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania własne oraz osób którym powierzył 

wykonanie umowy lub za pomocą których wykonuje przedmiot zamówienia. 
 

§ 10 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących przypadkach: 
1) Niewykonania , bądź nienależytego wykonania dziennego zamówienia – 100% brutto kwoty należnej 

za dany dzień wykonania  usługi  
2) naruszeń postanowień umowy, o których mowa w § 5 – w wysokości 2% kwoty maksymalnego 

wynagrodzenia brutto określonego w § 3 – za każdorazowe naruszenia. 
3) za niedostarczenie, na wezwanie Zamawiającego, aktualnej polisy OC – w wysokości 0,1% kwoty 

maksymalnego wynagrodzenia brutto określonego w § 3, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 
4) wcześniejszego rozwiązania umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy – w wysokości 10% maksymalnej łącznej wartości brutto, o której mowa w § 3. 
5) W przypadku niezatrudniania przy realizacji zamówienia osoby, o  której mowa  w ust 3.13.dodatkowe 

informacje-klauzula społeczna , Wykonawca zobowiązany będzie do zapłacenia kary umownej w 
wysokości 100 zł za każdy dzień dokonania naruszenia.  

6) za każdy stwierdzony przez Zamawiającego przypadek naruszenia przez Wykonawcę obowiązków w 
zakresie przetwarzania danych osobowych, o których mowa w zał. nr 2 do projektu umowy oraz w 
przypadku odmowy zastosowania się Wykonawcy do zaleceń Zamawiającego w tym zakresie lub 
odmowy okazania jakichkolwiek dokumentów związanych z przetwarzaniem przez Wykonawcę 
danych osobowych - w wysokości 10% kwoty brutto wynagrodzenia za miesiąc realizacji Usług, w 
którym stwierdzono taki przypadek. 
 

2. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku trzykrotnego naruszenia postanowień umowy, w 
szczególności określonych w § 4 tj. rzetelności, jakości realizacji świadczonych usług, pomimo 
uprzedniego poinformowania o powyższym Wykonawcy i wezwania go do zaprzestania naruszeń. W takim 
przypadku stosuje się postanowienia ust. 1 pkt. 4. – w terminie 14 dni od stwierdzenia trzeciego 
naruszenia. 

3. W przypadku naliczenia Wykonawcy kary umownej, Zamawiający może ją potrącić z wynagrodzenia 
Wykonawcy.  
 

4. W przypadku, gdy szkody Zamawiającego spowodowane działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy 
przekroczą wysokość naliczonych kar umownych, niezależnie od kar umownych Zamawiający może 
dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych. 
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§ 11 

Do bezpośredniego kontaktowania się w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia upoważnia się: 
- ze strony Zamawiającego: …………………………… tel. ………………. faks …………. 
- ze strony Wykonawcy:  …………………………… tel. ………………. faks …………. 

§ 12 

Zamawiający może rozwiązać umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia, w szczególności  
w przypadku: 

1) nie przestrzegania lub nie wywiązywania się przez Wykonawcę ze zobowiązań umownych oraz 
naruszania obowiązujących przepisów, o których mowa w § 5, 

2) zaprzestania działalności przez Wykonawcę, postawienia go w stan likwidacji, ogłoszenia upadłości lub 
wszczęcia postępowania naprawczego, a także wystąpienia innych okoliczności uniemożliwiających 
dalsze wykonywanie obowiązków wynikających z niniejszej umowy, 

3) gdy Wykonawca lub osoby za pomocą których wykonuje niniejszą umowę naruszą postanowienia § 8 
niniejszej umowy. 

4) rażącego naruszenia przez Wykonawcę innych postanowień umowy. 
 

§ 13 
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający, zgodnie z art.145 
Pzp, 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 wykonania części umowy. 
 

§ 14 
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,  
na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem postanowień ust 2 
2 Zamawiający  przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści  oferty w przypadku: 
1) gdy Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca:  
a) 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,  
b) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego Podwykonawców;  
2) Wartość zmiany nie przekracza  50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie . 
3) wystąpienia konieczności ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia lub skrócenia  terminu 
realizacji przedmiotu zamówienia; 
4) w przypadku zmiany zakresu prac powierzonych Podwykonawcy, o ile zostało to przewidziane na etapie 
składania oferty; 
5) zmiany Podwykonawcy, jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego 
zasoby Wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu 
Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub 
Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o 
udzielenie zamówienia. 
6)zmiany wynagrodzenia w wypadku wystąpienia jakiejkolwiek ze zmian przepisów wskazanych w 
art. 142 ust. 5 ustawy – Prawo zamówień publicznych, tj. zmiany: 
a)stawki podatku od towarów i usług, 
b)wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z 
dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za    pracę, zasad podlegania 
ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub  wysokości stawki składki na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 
c)zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 
2pkt.4 nie wcześniej jednak niż wejście w życie zmienionych przepisów, stosownie do skali wpływu tych zmian 
na koszty realizacji zamówienia. 
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5).W przypadku zmiany przepisów, o których mowa w pkt.6). skutkujących istotną zmianą kosztów 
wykonania Przedmiotu umowy przez Wykonawcę, każda ze stron Umowy, w terminie 30 dni od daty 
wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian, może wystąpić do drugiej strony o 
przeprowadzenie negocjacji w sprawie dokonania odpowiedniej zmiany wysokości wynagrodzenia. 
Podstawą do przeprowadzenia negocjacji, będzie przedstawiana każdorazowo   
kalkulacja kosztów w którym wnioskująca Strona  zobowiązana będzie wykazać i udokumentować w 
sposób wyczerpujący i bezsporny, że wymienione w pkt.6) przypadki będą miały wpływ na koszty 
wykonania zamówienia.  
3. Dokonanie zmian, o których mowa w ust.1 jest możliwe wyłącznie w trybie aneksu do umowy. 
4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy muszą mieć formę pisemną pod rygorem nieważności. 

§ 15 
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od 01.01.2018 r. do 31.12.2019 r. 
2. Umowa wygasa wskutek wyczerpania kwoty przeznaczonej na realizację przedmiotu zamówienia, o której 

mowa w § 3 lub upływu okresu na jaki została zawarta, zależnie które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.  
3. Umowa może być w każdym czasie rozwiązana za porozumieniem Stron. 
4. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron z zachowaniem trzymiesięcznego okresu 

wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 
5. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta Wykonawcy, stanowią integralną część niniejszej 

umowy. 
§ 16 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności,  
z zastrzeżeniem, że każda ze Stron może jednostronnie dokonać aktualizacji w zakresie numerów 
telefonów, adresów wskazanych w umowie, niezwłocznie zawiadamiając pisemnie drugą Stronę. 

2. Sprawy sporne, które mogą wyniknąć w związku z zawarciem i wykonaniem umowy, Strony będą 
załatwiać na drodze polubownej oraz obopólnych uzgodnień i porozumień. 

3. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia, spory rozpatrywać będzie Sąd właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 
 

§ 17 
 
Wykonawca oświadcza ,że znany jest mu fakt ,iż treść niniejszej Umowy a w szczególności dotyczące go 
dane identyfikujące , przedmiot Umowy i wysokość wynagrodzenia , stanowią informacje publiczną  w 
rozumieniu art.1 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r o dostępie do informacji publicznej ( Dz.U.z dnia 
2016., poz.1764), która podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy) 
 
 

 
§ 21 

Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
stron. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              ZAMAWIAJĄCY             WYKONAWCA 
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numer sprawy:   3/ZP/GP/10/2017/OPS                                                                                       załącznik nr 1 do projektu umowy 

 
 

 Wzór „Karty obiadowej 
Ośrodek Pomocy Społecznej 
Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy 
Ul. Korkowa 119/123 
    KARTA OBIADOWA  ………………………………… 
NAZWISKO I IMIĘ PODOPIECZNEGO……………………………………………………. 
Odbiór posiłku: osobisty przez podopiecznego/dowóz do klienta  transportem Wykonawcy   
*prawidłowe podkreślić 
Miesiąc ……………………………………………………… 
 

Dzień Podpis odbiorcy Posiłku 

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  

10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  

*Uwaga: Osoba uprawniona zobowiązana jest potwierdzić własnoręcznym podpisem, każdego dnia fakt odbioru posiłku 
 
 
 
 
                                                                                                                                Podpis i pieczątka osoby 
                                                                                                             zatwierdzającej wypracowaną liczbę godzin 
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mer sprawy:   3/ZP/GP/10/2017/OPS                                                                                          załącznik nr 4  do Ogłoszenia  
 
 
…………………………………………. 
        (pieczęć Wykonawcy)      

DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY  
– WYKAZ WYKONANYCH i/lub WYKONYWANYCH USŁUG  

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego na przygotowanie i wydawanie( na wynos w tym z dowozem)  gorących posiłków dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer  w okresie od 
01.01.2018 do 31.12.2019r. 

 oświadczam/-y, że : 

w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, wykonałem minimum jedn ą usług ę odpowiadającą swoim rodzajem usłudze 
stanowiącej przedmiot zamówienia  w ilości: 
- min.  10.000 posiłków,  o wartości nie mniejszej ni ż  100.000,- zł brutto , trwającą nieprzerwanie przez okres co najmniej 6 miesięcy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Uwaga:   
spełnienie warunku należy potwierdzić dokumentem (referencje), że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 

........................................ dn. ………......  2017r.                                                                                                                          ……………...……...…........................ 
                           Podpis i pieczątka imienna osoby(osób)  
                           uprawnionej(-ych) do reprezentowania 

                                                                                                                                                           Wykonawcy  

 
 
 

Okres 
realizowanej 

usługi 

 
 

Wartość 
zrealizowanej
/-realizowanej 
usługi brutto 

Lp. 

Nazwa i adres 
zamawiającego na rzecz 

którego Wykonawca 
realizował zamówienie 

 Przedmiot zamówienia 
 liczba posiłków 
wydawanych we 
wskazanym okresie 
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numer sprawy  3/ZP/GP/10/2017/OPS                                                              załącznik nr 5  do Ogłoszenia 
 
 

…………………………………………. 
        (pieczęć Wykonawcy) 
 
    OŚWIADCZENIE  
 

 
Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego na przygotowanie i wydawanie( w tym  
na wynos z dowozem)  gorących posiłków dla podopiecznych Ośrodka Pomocy 
Społecznej Dzielnicy Wawer  w okresie od 1.01.2018 r. do 31.12.2019r. 

Oświadczam ,że posiadam : 
 
a)POTENCJAŁ TECHNICZNY - lokal usytuowany na terenie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, w 
odległo ści do 300m od najbli ższego przystanku autobusowego lub stacji . Posiadający 
odpowiednie warunki lokalowe tj: miejsca siedzące przy stolikach równocześnie dla minimum 20 
osób, miejsce do wieszania wierzchnich okryć,  dostęp do wody bieżącej i toalet, zaplecze 
kuchenne  . Lokal  odpowiada wymogom Sanepidu dla lokali żywienia zbiorowego oraz spełnia 
wymogi Ppoż i BHP dla tego rodzaju placówek . 
 
 

………………………………………….                                  
     Warszawa ,                            2017r. 
 

  
 …………………………………………. 

                                                                                                                                        
(podpis  i  pieczęć  osoby  uprawnionej  do  

składania oświadczeń  woli   
w  imieniu  Wykonawcy) 

b)Środek transportu  
Oświadczam , że posiłki do miejsca zamieszkania  będę dostarczał , środkiem 
transportu będącym we właściwym stanie sanitarno –technicznym zgodnie z 
obowiązującymi normami. Poszczególne posiłki będą przewożone w jednorazowych 
pojemnikach styropianowych  z tym ze dla drugiego dania będą to pojemniki z  
podzielnikami na poszczególne składniki obiadu  . Wszystkie pojemniki będą władane 
do termosów zbiorczych podtrzymujących temperaturę np.”Pojemniki termoizolacyjne”. 
 

…………………………………………….                                     
     Warszawa ,                            2017r. 
 

  
 …………………………………………. 

                                                                                                                                        
(podpis  i  pieczęć  osoby  uprawnionej  do  

składania oświadczeń  woli   
w  imieniu  Wykonawcy) 

Adres lokalu 
Numer telefonu 
stacjonarnego 

Numer telefonu 
komórkowego 

 
Liczba miejsc konsumpcyjnych przy 

stolikach 
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3.  Osoby  zdolne  do wykonania zamówienia 
 

Oświadczam ,ze dysponuję ………………..* pracownikami, którzy posiadają przygotowanie 
zawodowe i  aktualne badania  wymagane do prowadzenia żywienia zbiorowego oraz 
……..*pracownikami uprawnionymi do kierowania środkiem transportu służącym do  
przeznaczonym  do dowożenia  posiłków do miejsca zamieszkania podopiecznych. 
 

 
…………………………………………….                                     
     Warszawa ,                            2017r. 
 

UWAGA * należy wpisać liczbę  pracowników . …………………………………………. 
                                                                                                                                        
(podpis  i  pieczęć  osoby  uprawnionej  do  
składania oświadczeń  woli   
w  imieniu  Wykonawcy) 
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numer sprawy:   3/ZP/GP/10/2017/OPS                                                                   załącznik nr 5A do Ogłoszenia  
 
 
 
 
 
 

Oświadczenie 
 
 
 

Składając ofertę : na przygotowanie i wydawanie  gorących posiłków( na wynos z dowozem) 
dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer  w okresie od 1.01.2018 
r. do 31.12.2019,  oświadczam /-y że przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać sami 
*/zamierzamy zlecić  podwykonawcom   
 
Lp. Nazwa Podwykonawcy  Opis części zamówienia, która zostanie powierzona podwykonawcy 
    
    
 
 
 
 
* niepotrzebne przekre ślić  

 
 
 
 
 

…………………………………………….                                     
Warszawa ,                            2017r. 
 
 
 
 
 
 

……………...……...…...................... 
Podpis i pieczątka imienna osoby(osób)  
uprawnionej(-ych) do reprezentowania                                     
Wykonawcy  
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numer sprawy:   3/ZP/GP/10/2017/OPS                                                                       załącznik nr 5B do Ogłoszenia  
 

 
 

         
nazwa WYKONAWCY, adres jego siedziby (pieczęć) 
 
 
 

 
OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY   O   PRZYNALEŻNOŚCI   

ALBO  BRAKU  PRZYNALEŻNOŚCI  DO  TEJ  SAMEJ  GRUPY  KAPITAŁOWEJ 

(wypełnia Wykonawca lub Pełnomocnik w przypadku Konsorcjum albo upoważniona osoba przez Wykonawcę) 

 

Nazwa i adres Wykonawcy (Pełnomocnika w przypadku Konsorcjum):  

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

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

Nazwa i adres Partnera/-ów: (w przypadku Konsorcjum):  

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

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

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego na:, ”  przygotowanie i wydawanie  gorących posiłków( w 
tym na wynos z dowozem ) dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy 
Wawer  w okresie od 1.01.2018 r. do 31.12.2019”  zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r.  
o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 930 z późn. zm.), 
oświadczam, co następuje: 

1) przynależę/- nie przynależę* do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia  
16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015r. poz. 184). 

*wybrać odpowiednio  

2) oświadczam, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji  
w przedmiotowym postępowaniu. 

 
........................................(miejscowość)  dnia ………......  2017r. 

……………………………………… 
                                                                                                                                                                        (podpis) 

 

OSWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy 
przedstawianiu informacji. 

 
 
.........................................   (miejscowość)     dnia ………......  2017r. 

……………………………………… 
                                                                                                                                                                        (podpis) 
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numer sprawy:   3/ZP/GP/10/2017/OPS                                                                załącznik nr 6 do Ogłoszenia 
 
 
......................................... 

 
 
 
 
 
 

 
       
 
 

 

 
nazwa WYKONAWCY, adres jego siedziby (pieczęć) 
 
 
 

Składając ofertę :  
na przygotowanie i wydawanie  gorących posiłków dla podopiecznych Ośrodka Pomocy 
Społecznej Dzielnicy Wawer  w okresie od 1.01.2018 r. do 31.12.2019,  oświadczam /-y, że  
przed upływem pierwszego miesiąca realizacji zadania , zgodnie z  treścią Ogłoszenia, ust 
3.13.Dodatkowe wymagania - Klauzula społeczna: zatr udni ę minimum jedn ą osob ę 
na podstawie umowy o prac ę  na cały okres realizacji przedmiotu zamówienia 
bezpośrednio przy wydawaniu  posiłków (w tym na wynos z d owozem ) dla 
podopiecznych O środka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer  w lokalu W ykonawcy 
. 

 
 

......................................... dn. ………......  2017r.                   

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

                                                        podpis/-y osoby reprezentującej / osób reprezentujących / WYKONAWCĘ  
                                                                                                                                                                                                albo pełnomocnika WYKONAWCY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OŚW I A D C Z E N I E  
O zatrudnieniu pracownika zgodnie z 

klauzul ą społeczn ą 
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numer sprawy:   3/ZP/GP/10/2017/OPS                                                          załącznik nr  7 do Ogłoszenia  
 

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENI A 
1 Przedmiotem zamówienia jest przygotowywanie i wydawanie (w tym na wynos) gorących 
posiłków dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy  
W okresie od 01/01/2016r.  do 31/12/2017r. 
2. Zamawiaj ący, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo Zamówie ń Publicznych, 
wymaga od Wykonawcy zatrudnienia   minimum jednej o soby na podstawie umowy 
o prac ę, na cały okres realizacji przedmiotu zamówienia, b ezpośrednio przy 
wydawaniu  posiłków (w tym na wynos z dowozem) dla podopiecznych O środka 
Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer  w lokalu Wykonaw cy . 
Przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków będzie realizowane codziennie dla ok. 
50 podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy,  z tym, 
że: 

- dla ok. 40 podopiecznych ww. usługa będzie  realizowana w lokalu Wykonawcy, z 
zapewnieniem sprawnej obsługi kelnerskiej,  

 - dla ok.10 podopiecznych gorący posiłek będzie wydawany na wynos z  dowozem 
przez Wykonawcę jego środkiem  transportu . 

- Wymagane jest  aby ww. środek transportu był we właściwym stanie sanitarno –
technicznym zgodnie z obowiązującymi normami sanitarnymi i technicznymi pojazdu. 
Poszczególne posiłki będą przewożone w jednorazowych pojemnikach z tym ze dla 
drugiego dania będą to pojemniki z  podzielnikami na poszczególne składniki obiadu  . 
Wszystkie pojemniki będą władane do termosów zbiorczych podtrzymujących 
temperaturę. 

- Posiłki  powinny być dowożone do podopiecznych  w godzinach 11.00- 14 00  
- Dla  Podopiecznych,  którzy będą posiadali wskazanie lekarskie do stosowania 

określonej diety ,  po zgłoszeniu tego faktu  Wykonawcy  przez Zamawiającego  
przygotowanie będą  posiłki dietetyczne .  

3.Przygotowywanie  i wydawanie oraz konsumpcja gorących posiłków obiadowych odbywać się 
będzie  przez siedem dni w tygodniu tj; w dni powszednie, niedziele i święta, w  lokalu Wykonawcy 
oraz  na wynos z dowozem dla określonej grupy osób. Posiłki powinny być wydawane w godzinach 
od 11.00 do 14.  
4.Posiłki do miejsca zamieszkania podopiecznych Wykonawca będzie dostarczał własnym  
transportem .wymagane jest  aby ww środek transportu był we właściwym stanie sanitarno 
–technicznym zgodnie z obowiązującymi normami . Poszczególne posiłki będą 
przewożone w jednorazowych pojemnikach ze styropianu  z tym ze dla drugiego dania 
będą to pojemniki z  podzielnikami na poszczególne składniki obiadu  . Wszystkie 
pojemniki będą władane do termosów zbiorczych podtrzymujących temperaturę np.  
5.W przypadku braku możliwości wykonania usługi w niedzielę lub święto dopuszcza się 
możliwość wydania suchego prowiantu o wartości kalorycznej i pieniężnej odpowiadającej wartości 
posiłku. W taki przypadku każdorazowo taka sytuacja musi być uprzednio uzgodniona z 
przedstawicielem Zamawiającego. 
 
3.Gorący posiłek, o którym mowa w ust. 1, musi składać się z dwóch dań tj.: zupy, przygotowanej 
na wywarze mięsnym lub warzywnym, z pieczywem i drugiego dania mięsnego, rybnego z 
dodatkami (np. ziemniaki, kasza, ryż, kluski itp.) oraz surówka  lub dania jarskiego oraz kompotu. 
Dziennie, kompletne posiłki będą przygotowywane  dla ok. 50 podopiecznych Ośrodka Pomocy 
Społecznej, z tym, że: 

- dla ok. 40 podopiecznych ww. usługa będzie  realizowana w lokalu Wykonawcy, z 
zapewnieniem sprawnej obsługi kelnerskiej,  

 - dla ok.10 podopiecznych gorący posiłek będzie dowożony przez Wykonawcę jego 
środkiem  transportu . 

- Wymagane jest  aby ww. środek transportu był we właściwym stanie sanitarno –
technicznym zgodnie z obowiązującymi normami sanitarnymi i technicznymi pojazdu. 
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Poszczególne posiłki będą przewożone w jednorazowych pojemnikach z tym ze dla 
drugiego dania będą to pojemniki z  podzielnikami na poszczególne składniki obiadu  . 
Wszystkie pojemniki będą władane do termosów zbiorczych podtrzymujących 
temperaturę. 

- Posiłki  powinny być dowożone do podopiecznych  w godzinach 11.30- 14 00  
- Dla  Podopiecznych,  którzy będą posiadali wskazanie lekarskie do stosowania 

określonej diety ,  po zgłoszeniu tego faktu  Wykonawcy  przez Zamawiającego  
przygotowanie będą  posiłki dietetyczne . W ogólnej liczbie ok. 50 podopiecznych  , 
którym będzie  przyznana pomoc w formie gorącego posiłku dla ok. 3 osób będą to 
posiłki dietetyczne 

 
4. Wielkość szacunkowa dla całości zamówienia wynosi ok. 36.500 posiłków   
5. Przygotowywanie  i wydawanie oraz konsumpcja gorących posiłków obiadowych odbywać się  
będzie  przez siedem dni w tygodniu tj; w dni powszednie, niedziele i święta, w  lokalu  
 Wykonawcy oraz  na wynos dla określonej grupy osób. Posiłki powinny być wydawane w 
godzinach od 11.00 do 14.00.  
6.Posiłki do miejsca zamieszkania podopiecznych Wykonawca będzie dostarczał własnym  
transportem wymagane jest  aby ww. środek transportu był we właściwym stanie sanitarno 
–technicznym zgodnie z obowiązującymi normami sanitarnymi i technicznymi pojazdu. 
Poszczególne posiłki będą przewożone w jednorazowych pojemnikach z tym ze dla 
drugiego dania będą to pojemniki z  podzielnikami na poszczególne składniki obiadu  . 
Wszystkie pojemniki będą władane do termosów zbiorczych podtrzymujących 
temperaturę. 
7. W przypadku braku możliwości wykonania usługi w niedzielę lub święto dopuszcza się 
możliwość wydania suchego prowiantu o wartości kalorycznej i pieniężnej odpowiadającej wartości 
posiłku. W takim przypadku każdorazowo taka sytuacja musi być uprzednio uzgodniona z 
przedstawicielem Zamawiającego. 
8.Posiłki, w tym dietetyczne przygotowywane ze wskazania lekarskiego, powinny być 
przygotowywane, zgodnie z ogólnymi zaleceniami Instytutu Żywności i Żywienia. 
9.Zamawiający wymaga, aby : 
a)posiłki były świeże, przygotowane danego dnia, ze świeżych produktów oraz stosownie do pory 
roku z warzyw i owoców sezonowych.  
b)posiłki pokrywały ½ dziennego zapotrzebowania kalorycznego dla osoby dorosłej, tj. zapewniać 
nie mniej niż 1250 kcal, 
c)temperatura posiłków wynosiła: zupy 75°C, temperatura pozostałych posiłków  
serwowanych na gorąco powinna wynosić nie mniej niż 65°C, 
d)waga gotowych potraw nie była mniejsza niż - zupa 400ml, pieczywo min.100g, kompot 
min. 250ml, ziemniaki , kasza, ryż min. 250g, danie mięsne (bez kości, sosu) ryba (bez 
panierki) min. 100g i surówka min.100g, warzywa gotowane – min.150g, dania mięsno-
warzywne, jarskie np. pierogi itp.- min.250g. 
e)siedmiodniowy jadłospis zawierał nie mniej niż 3 razy w tygodniu dania mięsne. Te same 
potrawy nie mogą powtarzać  się częściej niż raz na siedem dni.  
10.Kaloryczność i gramatura posiłków dietetycznych zgodna z obowiązującymi normami 
Instytutu Żywności i Żywienia, 
11.Punkty od 2 do 5 ustępu 6 nie dotyczą dietetycznych posiłków przygotowywanych ze 
wskazania lekarskiego. 
12.Wykonawca wywiesi w widocznym dla podopiecznych miejscu jadłospis na kolejnych 7. 
Wykonawca zobowiązany jest do takiego przygotowania jadłospisu, aby te same posiłki 
nie powtarzały się częściej niż co 7 dni. 

13.Posiłki przygotowywane na wynos muszą być wydawane w specjalnie przeznaczonych do tego 
celu naczyniach/pojemnikach jednorazowych. Z tym, że dla drugiego dania wymagane są 
pojemniki podzielne dla  poszczególnych składników obiadu. 
14.Wykonawca gwarantuje, że dostarczane produkty do procesu obróbki technologicznej spełniają 
wymagania określone w obowiązujących w tym zakresie przepisach. 
15.W przypadku nieodebrania posiłku kolejno przez dwa dni, Wykonawca niezwłocznie powiadomi 
o tym fakcie Zamawiającego. 
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16.Zamawiaj ący wymaga, aby lokal w którym Wykonawca b ędzie wydawał posiłki  
usytuowany był na terenie Dzielnicy Wawer m.st. War szawy , w odległo ści do 300m od 
najbli ższego przystanku autobusowego lub stacji kolejowej  
17.Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia odpowiednich warunków lokalowych, w 
szczególności miejsc siedzących przy stolikach równocześnie dla minimum 20 osób, z miejscem 
do wieszania wierzchnich okryć, z dostępem do wody bieżącej i toalet, z zapleczem kuchennym. 
Lokal powinien odpowiadać wymogom Sanepidu dla lokali żywienia zbiorowego oraz spełniać 
wymogi Ppoż i BHP dla tego rodzaju placówek . 
18. Lokal musi posiadać zaplecze techniczne pozwalające na utrzymanie posiłków w odpowiednio 
wysokiej   temperaturze. Temperatura w pomieszczeniach w trakcie stołowania się osób powinna 
wynosić nie mniej   niż 18°C. 
19.W godzinach wydawania posiłków musi obowiązywać całkowity zakaz spożywania napojów 
alkoholowych przez osoby, którym Ośrodek Pomocy Społecznej przyznał decyzją pomoc w formie 
posiłku.  
20.Wykonawca w celu prawidłowej realizacji zadania w ostatnim tygodniu danego miesiąca na 
miesiąc następny będzie otrzymywał od Zamawiającego zbiorczą, imienną listę  podopiecznych,  
którym Ośrodek Pomocy Społecznej decyzją administracyjną  przyznał pomoc na dany okres. Lista 
w przypadku zmian będzie każdorazowo aktualizowana.  
21.Zamawiający przekaże Wykonawcy również imienne, indywidualne „karty obiadowe”,  na 
których podopieczni lub inna osoba uprawniona, każdorazowo, własnoręcznym podpisem 
potwierdzi fakt odbioru posiłku.  
22.Lista osób będących na diecie wraz z podaniem typu diety, będzie przekazywana Wykonawcy 
w ostatnim tygodniu miesiąca na miesiąc następny a w razie konieczności weryfikowana na 
bieżąco. 
23.Osoby, które w trakcie trwania danego miesiąca zostaną zakwalifikowane do korzystania z 
pomocy w formie posiłków, zostaną zgłoszone telefonicznie celem jej dopisania do  zbiorczej listy 
imiennej oraz do wydawania posiłków, zgodnie z terminem zawartym w decyzji 
administracyjnej. Następnie Zamawiający niezwłoczne dostarczy Wykonawcy  „kartę obiadową” 
dla nowej osoby. 
24.W przypadku zamknięcia lokalu na czas dłuższy niż 2 dni, Wykonawca co najmniej 7 dni przed 
jego zamknięciem zobowiązany jest poinformować Zamawiającego, a w przypadku zamknięcia 
lokalu na czas krótszy niż 2 dni - co najmniej 3 dni przed jego zamknięciem lub niezwłocznie w 
przypadku zaistnienia sytuacji nieprzewidzianej (np. powstanie awarii). 
25.Zamawiający ma prawo do zmniejszenia liczby posiłków, a ostateczna wartość przedmiotu 
zamówienia wynikać będzie z faktycznej liczby wydanych posiłków, według cen zawartych w 
Formularzu Cenowym <OFERTA>, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Wykonawcy nie 
przysługują względem Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tytułu  niezrealizowania pełnej 
ilości przedmiotu zamówienia. 
26.Zamawiający w dowolnym czasie obowiązywania umowy, ma prawo do przeprowadzania 
bieżącej kontroli w zakresie realizacji, sposobu przygotowywania i jakości wydawanych posiłków. 
Kontroli dokonywać będą wyłącznie pracownicy upoważnieni przez Zamawiającego. Wykonawca 
jest zobowiązany niezwłocznie zastosować się do zaleceń Zamawiającego wynikających z 
czynności kontrolnych 
27.Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia bieżącej kontroli poświadczania kart obiadowych 
podpisem podopiecznego lub osoby uprawnionej. Zamawiający na każdym etapie realizacji 
zamówienia uprawniony jest do przeprowadzenia kontroli w przedmiotowym zakresie. 
28.Rozliczenie miesięczne wydanych posiłków odbywać się będzie na podstawie imiennych „kart 
obiadowych” wystawionych przez Ośrodek dla osób korzystających z tej formy pomocy. 
29.Zamawiający zobowiązuje się do przekazywania należności za spożyte przez podopiecznych 
Ośrodka gorące posiłki w ciągu 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej Faktury, 
przelewem na konto Wykonawcy. 
30.Za datę zapłaty uznaje się dzień wystawienia polecenia przelewu przez Zamawiającego. 
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Załącznik nr 2 do projektu umowy 
 
 

Projekt umowy powierzenia przetwarzania danych osob owych 

Umowa Nr ............................ 

 
zawarta w Warszawie w dniu …………. 2017r, pomiędzy: 
Miastem Stołecznym  Warszawa  , Plac Bankowy 3/5, 00-550 Warszawa , NIP 525-22-48-481- w 
zakresie przedmiotu działania Ośrodka  Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy z 
siedzibą w Warszawie, ul. Włókiennicza 54 , 04-974 Warszawa; reprezentowanym przez  
reprezentowanym przez  Panią Renatą Staruch – Dyrektor, działającego na mocy pełnomocnictwa 
Prezydenta m.st. Warszawy Nr GP- 0052/5301/2011 
 
zwanym dalej „Zleceniodawca” 

a 

………………………………………………….................................................................................. 
z siedzibą ……………………………………………………………..…………………….................... 
podmiotem/osobą wpisanym/-ną do ……………………………………….………………................ 
posiadającym numery: NIP: ……………………Regon ……………………………..……................ 
zwanym w dalszej części niniejszej umowy ,,Wykonawcą"  
reprezentowanym przez: ………………………….............. 

o następującej treści: 

§1 

Powierzenie przetwarzania danych osobowych  
W związku z realizacją umowy nr ........................z dnia ..............r. pomiędzy 

(...................................................................................................a 
.................................................................................................., o przygotowywanie i wydawanie  
gorących posiłków ( w tym na wynos z dowozem ) dla podopiecznych Ośrodka Pomocy 

Społecznej Dzielnicy Wawer  w okresie od 1.01.2018r. do 31.12.2019r.                

1.Zleceniodawca powierza Wykonawcy trybie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm. ) zwanej dalej ,,ustawą" 
przetwarzanie danych osobowych. 

2.Zleceniodawca oświadcza, że administratorem danych osobowych jest Dyrektor Ośrodka 
Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy. 

3.Powierzone dane zawierają informacje o osobach fizycznych, na rzecz których są świadczone 
specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.  

4.Zleceniodawca powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych w zakresie określonym 
w § 2. 

§2 

Zakres I Cel przetwarzania danych  

1. Wykonawca będzie przetwarzał, powierzone na podstawie niniejszej Umowy, następujące 
kategorie danych osobowych: 

1. ) imię i nazwisko, 

2. )Adres zamieszkania (ulica, nr domu, nr mieszkania,), 

3. )Stan zdrowia podopiecznych w zakresie niezbędnym dla realizacji umowy  np. 
zastosowanie rodzaju diety 
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2. Powierzone przez Zleceniodawcę dane osobowe będą przetwarzane przez Wykonawcę 
wyłącznie w celu wykonywania przez Wykonawcę na rzecz Zleceniodawcy usług 
szczegółowo opisanych w umowie, o której mowa w § 1 ust. 1 i w sposób zgodny z niniejszą 
Umową. 

§3 

Sposób wykonania Umowy w zakresie przetwarzania dan ych osobowych  

1. Wykonawca zobowiązuje się, przy przetwarzaniu danych osobowych o których mowa w § 2 
ust 1, do ich zabezpieczenia poprzez podjęcie środków technicznych i organizacyjnych, o 
których mowa w art. 36 - 39 a ustawy. 

2. Wykonawca oświadcza, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania 
danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny 
odpowiadać urządzenia i systemy informacyjne służące do przetwarzania danych 
osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024): 

1) prowadzi dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych, 
2) znajdujące się w jego posiadaniu urządzenia i systemy informatyczne służące do 

przetwarzania danych osobowych zapewniają poziom bezpieczeństwa określony, 
jako wysoki, 

3) stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych 
danych osobowych, a w szczególności zabezpieczenia danych osobowych przed ich 
udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, 
przetwarzaniem z naruszeniem ustawy, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub 
zniszczeniem, w zakresie, za który odpowiada Wykonawca. 

3. Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejsza 
Umową, ustawą oraz z innymi przepisami prawa powszechnie Obowiązującego, które chroni 
prawa osób, których dane dotyczą. 

4. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić Zleceniodawcę o: 

1) każdym prawnie umocowanym żądaniu udostępnienia danych osobowych 
właściwemu organowi państwa, chyba, że zakaz zawiadomienia wynika z przepisów 
prawa, a szczególności przepisów postępowania karnego, gdy zakaz ma na celu 
zapewnienia poufności wszczętego dochodzenia, 

2) każdym nieupoważnionym dostępie do danych osobowych, 

3) każdym żądaniu otrzymanym od osoby, której dane przetwarza, powstrzymując się 
jednoczenie od odpowiedzi na żądanie. 

5. Zleceniodawca ma prawo do kontroli sposobu wykonywania niniejszej Umowy poprzez 
przeprowadzenie zapowiedzianych na 7 dni kalendarzowych wcześniej doraźnych kontroli 
dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Wykonawcę oraz żądania składania 
przez niego pisemnych wyjaśnień. 

6. Na zakończenie kontroli, o których mowa w ust. 8, przedstawiciel Zleceniodawcy 
sporządza protokół w 2 egzemplarzach, który podpisują przedstawiciele obu stron. 
Wykonawca może wnieść zastrzeżenia do protokołu w ciągu 5 dni roboczych od daty 
jego podpisania przez strony. Wykonawca zobowiązuje się dostosować do zaleceń 
pokontrolnych mających na celu usunięcie uchybień i poprawę bezpieczeństwa przetwarzania 
danych osobowych. Wykonawca zobowiązuje się odpowiedzieć niezwłocznie i właściwie na 
każde pytanie Zleceniodawcy dotyczące przetwarzania powierzonych mu na podstawie 
Umowy danych osobowych. 

7. Wykonawca może ,,podpowierzyć " usługi objęte umowa, o której mowa w § 1 ust. 1 i 
niniejszą umową podwykonawcom jedynie za zgodą Zamawiającego. 
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                                                     §4 

Odpowiedzialno ści Wykonawcy  

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych 
niezgodnie z Umową, a w szczególności za udostępnienie osobom nieupoważnionym. 

2. W przypadku naruszenia przepisów ustawy lub niniejszej Umowy z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy, w następstwie, czego Zleceniodawca, jako administrator danych 
osobowych zostanie zobowiązany do wypłaty odszkodowania lub zostanie ukarany karą 
grzywny, Wykonawca zobowiązuje się pokryć Zleceniodawcy poniesione z tego tytułu straty i 
koszty. 

                                                                        §5 

Czas obowi ązywania Umowy powierzenia  

Niniejsza Umowa powierzenia zostaje zawarta na czas określony od dnia 01.01.2018 do dnia 
31.12.2019r. 

                                                       §6 

Warunki wypowiedzenia Umowy  

1. Zleceniodawca ma prawo rozwiązać niniejszą Umową bez zachowania terminu 
wypowiedzenia, gdy Wykonawca: 

1) wykorzystał dane osobowe w sposób niezgodny z niniejszą Umową, 

2) powierzył przetwarzanie danych osobowych podwykonawcom bez zgody 
Zleceniodawcy, 

3) nie zaprzestanie niewłaściwego przetwarzania danych osobowych, 

4) zawiadomi o swojej niezdolności do dalszego wykonywania niniejszej Umowy, a w 
szczególności niespełnienia wymagań określonych w §3. 

2. Rozwiązanie niniejszej Umowy przez Zleceniodawcę jest równoznaczne z wypowiedzeniem 
umowy, o której mowa w § 1 ust. 1. 

                                                        §7 

Rozwi ązanie Umowy  

Wykonawca, w przypadku wygaśnięcia umowy, o której mowa §1 ust. 1 i niniejszej umowy 
niezwłocznie, ale nie później niż w terminie do 5 dni kalendarzowych, zobowiązuje się zwrócić lub 
usunąć wszelkie dane osobowe, których przetwarzanie zostało mu powierzone, w tym skutecznie 
usunąć je również z nośników elektronicznych pozostających w jego dyspozycji. 

                                          § 8  

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§9 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 
r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.). 

                                                                        §10 

Spory wynikłe z tytułu Umowy będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla miejsca siedziby 
Zleceniodawcy. 

§11 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

……………………….. ……………………………… 

Zleceniodawca Wykonawca 
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