
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi

Przygotowywanie i wydawanie w lokalu gastronomicznym Wykonawcy oraz przygotowanie i
dowóz do miejsca zamieszkania gorących posiłków dla podopiecznych Ośrodka Pomocy

Społecznej Dzielnicy Wawer.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WAWER M. ST.
WARSZAWY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 010822042

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Włókiennicza 54

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 04-974

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 222773600

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat.opswawer@um.warszawa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://opswawer.waw.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Pomoc społeczna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przygotowywanie i wydawanie w lokalu gastronomicznym Wykonawcy oraz przygotowanie i
dowóz do miejsca zamieszkania gorących posiłków dla podopiecznych Ośrodka Pomocy
Społecznej Dzielnicy Wawer.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e5eeee5a-40d7-11ec-8c2d-66c2f1230e9c
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2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00263356

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-11-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00104216/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 przygotowywanie i wydawanie (w tym na wynos z dowozem ) gorących posiłków dla
podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer na lata 2022-2023

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki
określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://opswawer.waw.pl/przygotowywanie-i-wydawanie-w-lokalu-gastronomicznym-oraz-
przygotowanie-i-dow%C3%B3z-do-miejsca

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu:
1) miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/,
2) ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal
3) poczty elektronicznej: sekretariat.opswawer@um.warszawa.pl
Szczegóły w Rozdziale XIII SWZ.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Ofertę,
oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa,
zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie
dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Ofertę, a
także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w
formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym. 
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi
posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy:
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz formularza do komunikacji. 
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
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elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu,
opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i
wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150MB. 
Szczegóły w Rozdziale XIII SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1. Administratorem danych osobowych podanych / udostępnionych przez Wykonawcę jest Ośrodek
Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy z siedzibą przy ul. Włókienniczej 54, 04-974
Warszawa, tel. 222 773 600.
2. Administrator powołał inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się kontaktować pod
adresem :iod@opswawer.waw.pl lub na adres wskazany w pkt 1.
3. Dane osobowe podane przez Wykonawcę przetwarzane będą na podstawie obowiązujących
przepisów prawa, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu związanym z przeprowadzeniem
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Przygotowywanie i wydawanie w lokalu
gastronomicznym Wykonawcy (część I) oraz przygotowanie i dowóz do miejsca zamieszkania (część II)
gorących posiłków dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer.”, prowadzonego
w trybie podstawowy bez negocjacji - art. 275 ust. 1 w związku z art. 359 ust. 2 ustawy z dnia 11
września 2019 r.- prawo zamówień pyblicznych (t.j. Dz.U. 2021, poz. 1129 ze zm);
4. Odbiorcami danych osobowych podanych przez Wykonawcę będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu przepisy art. 18 i 74 prawa zamówień
publicznych i wnioskujących o dostęp do informacji publicznej w trybie przeiwdzianym w ustawie o
dostępie do informacji publicznej, a także uprawnione podmioty publiczne świadczące nadzór i kontrolę
nad działalnością Zamawiającego oraz podmioty przetwarzające, którym administrator powierzy
przetwarzanie danych osobowych; 
5. Dane osobowe podane przez Wykonawcę będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji
celu, o którym mowa w ust. 3, a następnie, przez okres 4 lata – w celach archiwalnych, zgodnie z
ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach; 
6. W odniesieniu danych osobowych podanych przez Wykonawcę decyzje nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 7. Wykonawca oraz osoby, których dane poda Wykonawca
posiadają :
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych*;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych**;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO***;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca
uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO;
8. Podanie przez Wykonawcę danych osobowych jest niezbędne w celu uczestnictwa Wykonawcy w
postępowaniu o udzielenie zamówienia. Niepodanie niezbędnych danych spowoduje odrzucenie oferty.
9. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wobec osób, których dane udostępni Zamawiającemu
obowiązku informacyjnego, zgodnie z wymogami art. 14 RODO, a także poinformowania tych osób o
treści niniejszego obowiązku informacyjnego.
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10. Informacje uzupełniające:
* W przypadku realizacji prawa dostępu do danych Zamawiający ma prawo żądać od osoby
występującej z żądaniem podania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie nazwy lub
daty zakończonego postępowania. 
** Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupełnienia danych osobowych nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie
niezgodnym z ustawą, 
*** zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych nie ogranicza przetwarzania
danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania. Od dnia zakończenia postępowania o
udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o
których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679. Informacja o ograniczonym sposobie realizacji
praw określonych w art. 16 i 18 RODO jest podawana w ogłoszeniu o zamówieniu, w dokumentach
zamówienia lub w inny sposób dostępny dla osoby, której dane dotyczą.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 1/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu
wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przygotowywanie i wydawanie w lokalu gastronomicznym
Wykonawcy gorących posiłków dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy
Wawer.
Zamawiający określa wielkość przedmiotu zamówienia w okresie trwania umowy (24 miesiące
od dnia 01 stycznia 2022r. do dnia 31 grudnia 2023r.) na: 
A) dla części I przedmiotu zamówienia - 23360 posiłków dla 32 podopiecznych spożywających
posiłki w lokalu Wykonawcy;
Ze względu na specyficzny charakter usługi oraz w związku z niemożnością dokładnego
oszacowania wielkości przedmiotu umowy, jak również z uwagi na obowiązujący stan
epidemiczny na terenie RP Zamawiający zastrzega sobie prawo jego zmniejszenia.
Zmniejszenie wielkości przedmiotu zamówienia, o którym mowa w ust. 2 nie będzie skutkowało
jakąkolwiek odpowiedzialnością Zamawiającego. W przypadku zmniejszenia liczby obiadów
Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu zmiany liczby obiadów,
poza prawem do zapłaty wynagrodzenia za faktycznie zrealizowaną liczbę obiadów wg ceny
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jednostkowej obiadu. Zmniejszenie wielkości przedmiotu umowy Zamawiający szacuje na nie
więcej niż 30 %. (dotyczy zarówno części I jak i części II przedmiotu zamówienia). 
Z uwagi na obowiązujący w chwili zawierania umowy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stan
epidemiczny związany z SARS-CoV 2 i związane z tym wprowadzane ograniczenia w
prowadzeniu działalności gastronomicznej, Zamawiający zastrzega możliwość zaistnienia
konieczności realizacji zamówienia poprzez wydawanie posiłków dla osób uprawnionych w
opakowaniach jednorazowych biodegradowalnych. (dotyczy części I przedmiotu zamówienia). 
Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia
(OPZ), stanowiący Załącznik nr 7A do SWZ w stosunku do części I przedmiotu zamówienia.
Szczegóły w Rozdziale IV SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55300000-3 - Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

55320000-9 - Usługi podawania posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia polegającego na powtórzeniu
podobnych usług do zamówienia podstawowego, o wartości maksymalnej do 50% wartości i wielkości
zamówienia podstawowego dla każdej z części przedmiotu zamówienia. Warunki udzielania zamówień
podobnych są tożsame z tymi określonymi dla zamówień podstawowych.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Procentowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do
realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zawodowe kucharza

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2
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4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przygotowanie i dowóz do miejsca zamieszkania, gorących posiłków dla podopiecznych
Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer.
Zamawiający określa wielkość przedmiotu zamówienia w okresie trwania umowy (24 miesiące
od dnia 01 stycznia 2022r. do dnia 31 grudnia 2023r.) na: 
B) dla części II przedmiotu zamówienia - 7300 posiłków dla 10 podopiecznych którym
Wykonawca będzie dowoził posiłki własnym transportem do miejsca zamieszkania
podopiecznego.
2. Ze względu na specyficzny charakter usługi oraz w związku z niemożnością dokładnego
oszacowania wielkości przedmiotu umowy, jak również z uwagi na obowiązujący stan
epidemiczny na terenie RP Zamawiający zastrzega sobie prawo jego zmniejszenia.
Zmniejszenie wielkości przedmiotu zamówienia, o którym mowa w ust. 2 nie będzie skutkowało
jakąkolwiek odpowiedzialnością Zamawiającego. W przypadku zmniejszenia liczby obiadów
Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu zmiany liczby obiadów,
poza prawem do zapłaty wynagrodzenia za faktycznie zrealizowaną liczbę obiadów wg ceny
jednostkowej obiadu. Zmniejszenie wielkości przedmiotu umowy Zamawiający szacuje na nie
więcej niż 30 %. (dotyczy zarówno części I jak i części II przedmiotu zamówienia). 
3. Z uwagi na obowiązujący w chwili zawierania umowy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
stan epidemiczny związany z SARS-CoV 2 i związane z tym wprowadzane ograniczenia w
prowadzeniu działalności gastronomicznej, Zamawiający zastrzega możliwość zaistnienia
konieczności realizacji zamówienia poprzez wydawanie posiłków dla osób uprawnionych w
opakowaniach jednorazowych biodegradowalnych. (dotyczy części I przedmiotu zamówienia). 
4. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia
(OPZ), stanowiący Załącznik nr 7B do SWZ w stosunku do części II przedmiotu zamówienia.
Szczegóły w Rozdziale IV SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków

55521000-8 - Usługi w zakresie dostarczania posiłków do prywatnych gospodarstw domowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia polegającego na powtórzeniu
podobnych usług do zamówienia podstawowego, o wartości maksymalnej do 50% wartości i wielkości
zamówienia podstawowego dla każdej z części przedmiotu zamówienia. Warunki udzielania zamówień
podobnych są tożsame z tymi określonymi dla zamówień podstawowych.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Procentowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
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Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do
realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zawodowe kucharza

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów:
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007r. w sprawie wzorów
dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub
wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji
Sanitarnej (Dz. U. Nr 106 poz. 730 ze zm.), posiada wpis do rejestru zakładów podlegających
urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz decyzję Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego zezwalającą na prowadzenie określonej działalności
gospodarczej, a w przypadku jednostek, które rozpoczęły działalność gospodarczą przed
wejściem w życie ww. rozporządzenia - co najmniej decyzję Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego zezwalającą na prowadzenie określonej działalności gospodarczej.
Spełnienie warunku opisanego powyżej będzie oceniane na podstawie Oświadczenia
Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, składanym na podstawie art. 125
ustawy Pzp.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca, zobowiązany jest do wykazania, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności
cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem niniejszego
zamówienia, na kwotę: 
a) nie niższą niż 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 0/00 PLN) w stosunku do części I
przedmiotu zamówienia.
b) nie niższą niż 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 0/00 PLN) w stosunku do
części II przedmiotu zamówienia.
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Jeżeli Wykonawca przystępuje do części I i II przedmiotu zamówienia, a dysponuje jedną polisą
OC to powinna ona opiewać na kwotę co najmniej 150 000,00 zł brutto (słownie: sto pięćdziesiąt
tysięcy złotych 0/00 PLN).
Spełnienie warunku opisanego powyżej będzie oceniane na podstawie Oświadczenia
Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz uzupełnionych na wezwanie
dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem
sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie :
1) usługi o podobnym charakterze (przygotowanie i wydawanie posiłków we własnym lokalu) na
łączną kwotę 150.000,00 zł przy czym wartość pojedynczej umowy nie może być niższa niż
50.000,00 zł, których należyte wykonanie potwierdzone zostanie przez Wykonawcę stosownymi
dokumentami, np. referencjami (dotyczy części I przedmiotu zamówienia).
2) usługi o podobnym charakterze (przygotowanie i dowóz posiłków do miejsca zamieszkania)
na łączną kwotę 75.000,00 zł przy czym wartość pojedynczej umowy nie może być niższa niż
35.000,00 zł, których należyte wykonanie potwierdzone zostanie przez Wykonawcę stosownymi
dokumentami, np. referencjami (dotyczy części II przedmiotu zamówienia).
Spełnienie warunku opisanego powyżej będzie oceniane na podstawie Oświadczenia
Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz uzupełnionego na wezwanie
Wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających,
czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których
mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego
dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych
są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać
tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub
ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte
wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;
b) dysponuje co najmniej jednym lokalem, w którym będą wydawane posiłki, dotyczy części I
przedmiotu zamówienia, usytuowanym na terenie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy,
umożliwiającym obsługę ok. 20 osób dziennie, spełniającym wszystkie wymagania sanitarne
określone stosownymi przepisami. Lokal gastronomiczny, w którym będą wydawane obiady
musi odpowiadać niżej opisanym wymaganiom:
lokalizacja w pobliżu ciągu komunikacji miejskiej, w odległości do 500m od najbliższego
przystanku autobusowego lub stacji kolejowej;
musi być przystosowany do obsługi osób z niepełnosprawnościami; 
musi być zapewniony dostęp do bezpłatnej toalety; 
musi być wyposażony we wszystkie niezbędne do wykonania zamówienia urządzenia i sprzęt, a
w szczególności zastawę stołową, stoły, krzesła itp.;
musi posiadać zaplecze techniczne zapewniające utrzymanie obiadów w odpowiedniej wysokiej
temperaturze przez cały czas ich wydawania.
Spełnienie warunku opisanego powyżej będzie oceniane na podstawie Oświadczenia
Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, składanym na podstawie art. 125
ustawy Pzp.
c) dysponuje co najmniej jednym lokalem gastronomicznym, w którym będą przygotowywane
posiłki spełniającym wymogi do świadczenia usług objętych zamówieniem (przygotowywanie
posiłków - część I, jeżeli posiłki będą przygotowywane w innym lokalu, niż ten, o którym mowa
powyżej, przygotowanie posiłków oraz usługa cateringowa/dystrybucja część II),
Spełnienie warunku opisanego powyżej będzie oceniane na podstawie Oświadczenia
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wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, składanym na podstawie art. 125
ustawy Pzp.
d) dysponuje co najmniej jednym samochodem dostosowanym do przewozu żywności,
spełniającym wszystkie wymagania określone stosownymi przepisami (przygotowywanie
posiłków - część I, jeżeli posiłki będą przygotowywane w innym lokalu, niż ten, o którym mowa
powyżej lit. b), przygotowanie posiłków oraz usługa cateringowa/dystrybucja część II);
Spełnienie warunku opisanego powyżej będzie oceniane na podstawie Oświadczenia
Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 
e) dysponuje co najmniej:
- 1 osobą zdolną do wykonania zamówienia, posiadającą aktualną książeczkę Sanepidu,
posiadającą dobry stan zdrowia, przewidzianą do wykonywania usług – wydawania posiłków w
punkcie żywieniowym - dotyczy Wykonawcy przystępującego do części I przedmiotu
zamówienia, 
- 1 osobą zdolną do wykonania zamówienia, posiadającą aktualną książeczkę Sanepidu,
posiadającą dobry stan zdrowia, przewidzianą do wykonywania usług – kucharka/kucharz –
dotyczy Wykonawcy przystępującego do każdej z części przedmiotu zamówienia. 
- 1 osobą zdolną do wykonania zamówienia, posiadającą aktualną książeczkę Sanepidu,
posiadającą dobry stan zdrowia, przewidzianą do dostarczania posiłków (kierowca) – dotyczy
Wykonawcy przystępującego do części II przedmiotu zamówienia.
Spełnienie warunku opisanego powyżej będzie oceniane na podstawie Oświadczenia
wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, składanym na podstawie art. 125
ustawy Pzp.
Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza
łączne spełnianie warunku przez Wykonawców poza warunkiem dotyczącym doświadczenia
zawodowego oraz sytuacji ekonomicznej i finansowej (warunki te musi spełniać co najmniej
jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia).
Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w
szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne
przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację
zamówienia.
Szczegóły w Rozdziale VIII SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy obejmują:
1) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do
tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę
częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o
przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi
przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 4 do
SWZ;
2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej
niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
Szczegóły w Rozdziale X SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy obejmują:
3) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
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okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi
zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały
wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź
inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a
w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z
przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie
wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje
bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie
ostatnich 3 miesięcy - załącznik nr 5 do SWZ; 
4) Wykaz środków transportu - załącznik nr 8 do SWZ; 
5) dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy
gwarancyjnej tego ubezpieczenia.
Szczegóły w Rozdziale X SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy)
Zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów Wykonawcy (jeżeli
dotyczy)
Oświadczenie, z którego wynika, które dostawy/usługi wykonają poszczególni Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno
być załączone do oferty. 
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców.
Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w
zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty
oświadczenie, z którego wynika, które dostawy/usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. 
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Szczegóły w Rozdziale XII SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
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7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej
oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 Pzp oraz wskazanym we Wzorze Umowy,
stanowiącym Załącznik nr 6A do SWZ w stosunku do części I przedmiotu zamówienia oraz
Załącznik nr 6B do SWZ w stosunku do części II przedmiotu zamówienia. (§ 15)
Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy
pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art.
95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-11-18 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy:
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku. Udostępnione również na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-11-18 13:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-12-17

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SWZ:
Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu
Załącznik nr 3 - Zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów
Wykonawcy
Załącznik nr 4 - Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej
Załącznik nr 5 - Wykaz usług
Załącznik nr 6A - Wzór umowy dla części I przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 6B - Wzór umowy dla części II przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 7A - Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) dla części I przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 7B - Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) dla części II przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 8 - Wykaz środków transportu

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00263356 z dnia 2021-11-09

2021-11-09 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi


	Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Przygotowywanie i wydawanie w lokalu gastronomicznym Wykonawcy oraz przygotowanie i dowóz do miejsca zamieszkania gorących posiłków dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer.
	SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
	1.1.) Rola zamawiającego
	1.2.) Nazwa zamawiającego: OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WAWER M. ST. WARSZAWY
	1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 010822042
	1.5) Adres zamawiającego
	1.5.1.) Ulica: ul. Włókiennicza 54
	1.5.2.) Miejscowość: Warszawa
	1.5.3.) Kod pocztowy: 04-974
	1.5.4.) Województwo: mazowieckie
	1.5.5.) Kraj: Polska
	1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa
	1.5.7.) Numer telefonu: 222773600
	1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat.opswawer@um.warszawa.pl
	1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://opswawer.waw.pl
	1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
	1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

	SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
	2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
	2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak
	2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
	2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e5eeee5a-40d7-11ec-8c2d-66c2f1230e9c
	2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00263356
	2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
	2.7.) Data ogłoszenia: 2021-11-09
	2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
	2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00104216/01/P
	2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
	2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
	2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie
	2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
	2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

	SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
	3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
	3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
	3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
	3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu: 1) miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, 2) ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal 3) poczty elektronicznej: sekretariat.opswawer@um.warszawa.pl Szczegóły w Rozdziale XIII SWZ.
	3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz formularza do komunikacji.  Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150MB.  Szczegóły w Rozdziale XIII SWZ.
	3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
	3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
	3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
	3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 1. Administratorem danych osobowych podanych / udostępnionych przez Wykonawcę jest Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy z siedzibą przy ul. Włókienniczej 54, 04-974 Warszawa, tel. 222 773 600. 2. Administrator powołał inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem :iod@opswawer.waw.pl lub na adres wskazany w pkt 1. 3. Dane osobowe podane przez Wykonawcę przetwarzane będą na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu związanym z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Przygotowywanie i wydawanie w lokalu gastronomicznym Wykonawcy (część I) oraz przygotowanie i dowóz do miejsca zamieszkania (część II) gorących posiłków dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer.”, prowadzonego w trybie podstawowy bez negocjacji - art. 275 ust. 1 w związku z art. 359 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r.- prawo zamówień pyblicznych (t.j. Dz.U. 2021, poz. 1129 ze zm); 4. Odbiorcami danych osobowych podanych przez Wykonawcę będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu przepisy art. 18 i 74 prawa zamówień publicznych i wnioskujących o dostęp do informacji publicznej w trybie przeiwdzianym w ustawie o dostępie do informacji publicznej, a także uprawnione podmioty publiczne świadczące nadzór i kontrolę nad działalnością Zamawiającego oraz podmioty przetwarzające, którym administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych;  5. Dane osobowe podane przez Wykonawcę będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym mowa w ust. 3, a następnie, przez okres 4 lata – w celach archiwalnych, zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;  6. W odniesieniu danych osobowych podanych przez Wykonawcę decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
	3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 7. Wykonawca oraz osoby, których dane poda Wykonawca posiadają : a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych*; b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych**; c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO***; d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO; 8. Podanie przez Wykonawcę danych osobowych jest niezbędne w celu uczestnictwa Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Niepodanie niezbędnych danych spowoduje odrzucenie oferty. 9. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wobec osób, których dane udostępni Zamawiającemu obowiązku informacyjnego, zgodnie z wymogami art. 14 RODO, a także poinformowania tych osób o treści niniejszego obowiązku informacyjnego. 10. Informacje uzupełniające: * W przypadku realizacji prawa dostępu do danych Zamawiający ma prawo żądać od osoby występującej z żądaniem podania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania.  ** Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą,  *** zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania. Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679. Informacja o ograniczonym sposobie realizacji praw określonych w art. 16 i 18 RODO jest podawana w ogłoszeniu o zamówieniu, w dokumentach zamówienia lub w inny sposób dostępny dla osoby, której dane dotyczą.

	SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
	4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
	4.1.2.) Numer referencyjny: 1/2021
	4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
	4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
	4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
	4.1.9.) Liczba części: 2
	4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
	4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie
	4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
	4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
	Część 1
	4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.2.6.) Główny kod CPV: 55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków
	4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
	4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
	4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące
	4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
	4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak
	4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług do zamówienia podstawowego, o wartości maksymalnej do 50% wartości i wielkości zamówienia podstawowego dla każdej z części przedmiotu zamówienia. Warunki udzielania zamówień podobnych są tożsame z tymi określonymi dla zamówień podstawowych.
	4.3.) Kryteria oceny ofert:
	4.3.1.) Sposób oceny ofert: Procentowo
	4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
	4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
	Kryterium 1
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
	4.3.6.) Waga: 60
	Kryterium 2
	4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zawodowe kucharza
	4.3.6.) Waga: 40
	4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
	Część 2
	4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
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	4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
	4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak
	4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług do zamówienia podstawowego, o wartości maksymalnej do 50% wartości i wielkości zamówienia podstawowego dla każdej z części przedmiotu zamówienia. Warunki udzielania zamówień podobnych są tożsame z tymi określonymi dla zamówień podstawowych.
	4.3.) Kryteria oceny ofert:
	4.3.1.) Sposób oceny ofert: Procentowo
	4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
	4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
	Kryterium 1
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
	4.3.6.) Waga: 60
	Kryterium 2
	4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zawodowe kucharza
	4.3.6.) Waga: 40
	4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

	SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
	5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
	5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
	5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
	5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
	5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
	5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy obejmują: 1) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 4 do SWZ; 2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; Szczegóły w Rozdziale X SWZ.
	5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy obejmują: 3) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy - załącznik nr 5 do SWZ;  4) Wykaz środków transportu - załącznik nr 8 do SWZ;  5) dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia. Szczegóły w Rozdziale X SWZ.
	5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
	5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

	SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
	6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
	6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
	6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
	6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
	6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
	6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

	SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
	7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
	7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
	7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
	7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
	7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:
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