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AG.3420.1.2019 
 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
(SIWZ) 

 
 

Zamawiający: 
Powiat Wrzesiński - Dom Pomocy Społecznej  we Wrześni 

przy ul. Szkolnej 25, 62-300 Września 
tel. (061) 436-07-98 

REGON 639702167   NIP 7891345157 
http;//www.wrzesnia.powiat.pl 

e-mail: sekretariat@dpswrzesnia.pl 
 

 
zwany dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 
prowadzonego w trybie przetargu  nieograniczonego na zasadach  określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych 
z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. , poz. 1843)  zwanej dalej ustawą PZP o wartości szacunkowej niższej niż 
wyrażona w złotych równowartość kwoty, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy PZP 
na: 
 

 

Przygotowanie całodziennego wyżywienia dla 45 mieszkańców Domu Pomocy Społecznej we 
Wrześni w pomieszczeniach wynajmowanych od DPS 

 

 
 
 

Wspólny słownik zamówień (CPV) :  
55 32 10 00-6 Usługi przygotowania posiłków 
55 32 20 00-3 Usługi gotowania posiłków 
                           
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
                                  Zatwierdził: 
 
 
 
 
                         …............................... 
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I. Zamawiający 
Powiat Wrzesiński - Dom Pomocy Społecznej  we Wrześni 

przy ul. Szkolnej 25, 62-300 Września 
tel. (061) 436-07-98 

REGON 639702167   NIP 7891345157 
http;//www.wrzesnia.powiat.pl 

e-mail: sekretariat@dpswrzesnia.pl 

II. Tryb udzielenia zamówienia 

1. Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo      

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. , poz. 1986 z późn. zm.) 

2. Zamówienie udzielone zostanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie 

przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 

Pzp. 

3. Zgodnie z treścią art. 24 aa ustawy zamawiający w niniejszym postępowaniu najpierw 

dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona 

jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 

postępowaniu. 

4. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu                     

o udzielenie zamówienia  stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks   

cywilny (Dz.U. z 2019 r. poz.1145 t.j.) jeżeli przepisy ustawy nie stanowią  inaczej. 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia 

 

1. Przedmiot zamówienia stanowi przygotowanie całodziennego wyżywienia dla 45 mieszkańców 

Domu Pomocy Społecznej we Wrześni w pomieszczeniach wynajmowanych od DPS.  

2. Warunkiem świadczenia usługi dla Domu jest wynajmowanie przez Wykonawcę od 

Zamawiającego pomieszczeń kuchennych znajdujących się w piwnicy budynku DPS wraz 

z elementami stałego wyposażenia – załącznik nr 8 Umowa najmu.  

3. Wykonawca zobowiązuje się przygotowywać posiłki codziennie, na bieżąco, w ilości ustalonej 

każdorazowo przez Zamawiającego, ze świeżych produktów wysokiej jakości zakupionych 

i dostarczonych przez Wykonawcę na własny koszt do pomieszczeń Zamawiającego. 

4. Świadczenie usługi odbywa się z uwzględnieniem: 

1) konieczności stosowania diet,  

2) zaleceń lekarza, 

3) wymagań określonych odpowiednio w przepisach ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o 

bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2019 r poz. 1252), rozporządzeń  

wykonawczych i innych obowiązujących w tym zakresie przepisach, z zachowaniem zasad 

systemu analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli HACAP, 
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4) wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 

sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 poz. 734) 

5) zasad żywienia i dietetyki stosowanej, opracowanych przez Instytut Żywności i Żywienia. 

 

Szczegółowy przedmiot zamówienia znajduje się w załączniku nr 6 - opis przedmiotu zamówienia  

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień: 

55 32 10 00-6 Usługi przygotowania posiłków 

55 32 20 00-3 Usługi gotowania posiłków 

 

5. Zamawiający, na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy 

o pracę osób wykonujących wszystkie czynności związane z realizacją przedmiotu umowy – 

w zakresie realizacji zamówienia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. 

Kodeks pracy (Dz.U. z 2019r. poz. 1040 z późn. zm.). 

6. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy 

o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: 

- przygotowanie całodziennego wyżywienia 

- gotowanie posiłków 

 

IV. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 
ustawy PZP 

 

V. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych 

 

VI. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej oraz nie przewiduje wyboru 

najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej 

 

VII. Termin realizacji zamówienia: 

Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się na okres od 1.01.2020r. do 31.03.2022r.  

 

VIII. Warunki udziału stawiane wykonawcom ubiegającym się o zamówienie  

 

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy: 

1. nie podlegają wykluczeniu 

Na podstawie art. 24 ust. 1 – wyklucza się:  

1) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu, lub nie wykazał 

braku podstaw wykluczenia;  
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2) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:  

a) o którym mowa wart. 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 (Dz. U. poz. 553, z późn. 

zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016r. 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 powierzania 

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);  

3) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, 

wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce 

komandytowej lub komandytowo – akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za 

przestępstwo, o którym mowa w pkt 2;  

4) wykonawcę, 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;  

5) wykonawcę, 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 który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić 

wymaganych dokumentów;  

6)  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;  

7) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub 

pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia;  

8) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub 

którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, 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; 
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9) wykonawcę, który 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;  

10) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o 

zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności 

podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 

i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);  

11) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o 

zamówienia publiczne;  

12) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), 

złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do 

zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

 

oraz nie podlegają wykluczeniu 

Na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt. 2 – wyklucza się wykonawcę:  

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w 

postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację 

jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 

maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość 

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

prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli 

przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 

366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z 

późn. zm.); 

2) wyklucza się wykonawcę: 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 

 

2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące 

1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada 

opłaconą polisę lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 
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zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 200.000,00 zł. 

2) zdolności technicznej lub zawodowej 

Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej: 

a) gdy wykaże się należytym wykonywaniem co najmniej 1 usługi trwającej minimum 12 

miesięcy, polegającej na przygotowywaniu całodziennego wyżywienia lub żywieniu 

zbiorowym, wraz z podaniem jej wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotu, na 

rzecz którego usługa została wykonana, oraz załączeniem dowodów określających czy ta 

usługa została wykonana, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych jest 

wykonywana należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 

dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługa była wykonywana, a w 

przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych jest wykonywana, a jeżeli z uzasadnionej 

przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 

dokumentów  - oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub 

ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich 

należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert w postępowaniu. 

b) gdy wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wykaz osób, 

które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich 

kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do 

wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie 

czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykonawca 

musi zatrudniać dietetyka z co najmniej 3 letnim stażem pracy i z wykształceniem 

dającym kwalifikacje do pracy w zawodzie dietetyka. Wykonawca zapewnia, że 

pracownicy będący cudzoziemcami potrafią biegle  porozumiewać się w języku polskim. 

 

IX. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 
wykluczenia wykonawca zobowiązany posiadać następujące dokumenty i złożyć  
oświadczenie: 

1. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 

Zamawiający wymaga następujących oświadczeń i dokumentów: 

a) do ofert należy dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie zgodnie z art. 25a ust. 1 

ustawy PZP - stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ,  

b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz 

z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia 

niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie 

czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, stanowiący załącznik nr 4 

do SIWZ. , 
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c) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz 

których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały 

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

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

wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli 

z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 

dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal 

wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie 

powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - 

stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ. 

d) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 

zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia  na sumę gwarancyjną 

200.000,00 zł.  

 

Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia 

w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 

b, c, d niniejszego rozdziału, aktualnych na dzień złożenia potwierdzających okoliczności, 

o których mowa w art. 25 ust. 1. 

 

2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w 

postępowaniu, Zamawiający wymaga następujących oświadczeń i dokumentów: 

a) do ofert należy dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie zgodnie z art. 25a 

ust. 1 ustawy PZP - stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ;  

b) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

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

potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 

Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w 

wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni dokumentu, o którym mowa w ust. 2 pkt b 

niniejszego rozdziału, aktualnego na dzień złożenia potwierdzający okoliczności, o których 

mowa w art. 25 ust. 1 ustawy. 

c) oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może 

złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z 

innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.  

UWAGA: Wykonawca składa powyższy dokument w terminie 3 dni od dnia 



8 

 

zamieszczenia przez Zamawiającego informacji z otwarcia ofert na stronie 

internetowej (art. 86 ust.5 ustawy). 

Art. 26 ust. 3 i 4 ustawy ma również zastosowanie w odniesieniu do listy podmiotów należącej do 

tej samej grupy kapitałowej lub do informacji o należeniu do niej. 

 

3. Korzystanie przez wykonawcę ze zdolności innych podmiotów 

1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w 

stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na 

zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru 

prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.  

2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 

Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 

podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zakres pisemny zobowiązania 

powinien zawierać co najmniej informacje, wynikające z § 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 

dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od 

Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126) dalej jako 

„Rozporządzenie”, które określają w szczególności:  

− zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;  

− sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego 

− zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;  

4) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności, pozwalają na 

wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie 

zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 i 

ust. 5 pkt. 1 ustawy PZP 

5) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich 

zasoby, warunku udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w 

oświadczeniu  (Załącznik nr 2 SIWZ).  

 

4. Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum) 

ustanawiają pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. Przepisy ustawy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo do 
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reprezentowania należy dołączyć do oferty. Wszelką korespondencję w postępowaniu Zamawiający 

kieruje do pełnomocnika. Oferta wspólna musi być sporządzona zgodnie z SIWZ.  

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie 

(Załącznik nr 2 SIWZ) ), a także dokument, o którym mowa w rozdziale IX ust. 2 b składa każdy z 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.  

 

5. Wykonawcy zagraniczni. 

a) jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w pkt IX 2 b składa na wezwanie dokument lub 

dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

b) jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa 

powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze 

wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której 

dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze 

względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 

Dokument, o którym mowa wystawiony powinien być nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert. 

c) w przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wybranego wykonawcę, 

zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca 

ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument 

dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.  

 

X. Inne dokumenty 

1. Ponadto do oferty należy dołączyć następujące dokumenty: 

a) formularz ofertowy zgodnie z załącznikiem nr 1, 

b) w przypadku działania przez pełnomocnika, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo. 

Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub potwierdzonej notarialnie kopii. 

c) w przypadku gdy wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu powołuje się 

na zasoby innych podmiotów składa oświadczenie w oryginale innych podmiotów. 

 

XI. Informacje o formach i sposobach składania oświadczeń  i dokumentów  
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1. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu w sprawie rodzajów 

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

zamówienia, dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji 

polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP oraz dotyczące 

podwykonawców, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

1) poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii 

oświadczenia, własnoręcznym podpisem 

2)  poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio:  

- wykonawca,  

- podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca,  

- wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego  

- podwykonawca,  

w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą;  

4) zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentów lub oświadczeń wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia jest nieczytelna lub budzi 

wątpliwości co do jej prawdziwości. 

2. Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na 

język polski.  

3. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

okoliczności, o których mowa w rozdziale IX, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub 

dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i 

ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 

17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne 

(Dz.U.2017.570 t.j.). W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności takich oświadczeń lub 

dokumentów, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych 

i bezpłatnych baz danych, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język 

polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów.  

 

XII. Udział podwykonawców 

1. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do osobistego wykonania kluczowych części 
zamówienia. 
2. Zamawiający za kluczowe części zamówienia przyjmuje zgodnie ze Wspólnym Słownikiem 
Zamówień (CPV), tj.: 
55 32 10 00-6  usługi przygotowania posiłków 
55 32 20 00-3  usługi gotowania posiłków; 
3. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia podwykonawcom części przedmiotu 
zamówienia, które są oznaczone innym kodem CPV, niż wskazany w ust. 2. 
4. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza 
powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. W celu 
wykazania braku istnienia wobec podwykonawców podstaw do wykluczenia z udziału w 
postępowaniu Wykonawca zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym 
mowa w rozdz. IX SIWZ pkt. 1a, 2 a  niniejszego rozdziału. 
 

XIII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz formie 

przekazywania dokumentów i oświadczeń 

 

1. Postępowanie prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej tzn. dokumenty, które wykonawca 

składa w ramach potwierdzenia wstępnego oświadczenia na wezwanie zamawiającego, składa w 
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formie pisemnej. 

2. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora 

pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2018r., 

poz. 2188 z późn.zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca. 

3. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w 

rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron 

na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

Oferty jednak oraz uzupełnienia - pod rygorem nieważności - muszą zostać złożone tylko w formie 

pisemnej. 

4.  Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w 

wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni w formie pisemnej, za pośrednictwem operatora 

pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018r. 

Poz. 2188 z późn.zm.), osobiście lub za pośrednictwem posłańca, dokumentów potwierdzających 

informacje we wstępnym oświadczeniu, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 

warunki udziału w postępowaniu, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1. 

5. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje składane przez Zamawiającego 

i Wykonawcę za pomocą operatora pocztowego, posłańca, osobiście,  telefaksu, lub e-maila uważać 

się będzie za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotrze do adresata przed upływem wyznaczonego 

terminu.  

• adres korespondencyjny zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej we Wrześni, ul. Szkolna 25, 

62-300 Września 

• faks zamawiającego: 61 4360798  

• e – mail zamawiającego: sekretariat@dpswrzesnia.pl. 

5. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, 

poświadczonym przez Wykonawcę. 

 

XIV. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami 

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest:  

1) Dyrektor – Olga Krukowska  tel. 61 436 07 98,  603 180 383, sekretariat@dpswrzesnia.pl 

2) Kierownik sekcji administracyjno-gospodarczej  - Iwona Pietraszak, tel 61 436 07 98,  

 

XV. Wadium nie jest wymagane 

XVI. Zabezpieczenie należytego wykonania nie jest wymagane 
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XVII. Termin związania ofertą 

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 

ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 

związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu                     

o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

XVIII. Opis sposobu przygotowania ofert 

1. Ofertę sporządza się w języku polskim. 

2. Ofertę należy sporządzić na formularzu według załączonego wzoru oraz wypełnić i dołączyć do  

oferty oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ. 

3. W przypadku działania przez pełnomocnika, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo. 

4. Formularz oferty i stanowiące jego integralną część załączniki winny być napisane czytelnie, 

trwałą techniką i podpisane oraz opatrzone pieczątką imienną przez wykonawcę lub 

upoważnionego przedstawiciela. 

5. Ofertę, pod rygorem nieważności, Wykonawca składa w formie pisemnej. Zamawiający nie 

wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej. 

6. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

7. Zamawiający zaleca, aby wszystkie strony oferty były spięte (zszyte) w sposób trwały, 

zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty. 

8. Wszystkie zapisane strony powinny być ponumerowane oraz parafowane przez osobę/y 

uprawnione  do reprezentowania Wykonawcy. 

9. Za podpisane uznaje się własnoręczny podpis z pieczątką imienną złożony przez osobę/y 

upoważnione zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy 

10. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby 

podpisującej ofertę. 

11. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego –  Domu 

Pomocy Społecznej we Wrześni, ul. Szkolna 25 – w sekretariacie (III piętro) do dn. 21.11.2019 r. 

do godz. 09:00. Koperta (opakowanie) powinna być opisana nazwą i adresem Wykonawcy oraz 

adnotacją  „Przetarg nieograniczony na przygotowanie całodziennego wyżywienia dla 45 

mieszkańców Domu Pomocy Społecznej we Wrześni w pomieszczeniach wynajmowanych od 

DPS” oraz „Nie otwierać przed dniem 21.11.2019r. przed godz. 09:15 ” 

12. Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. Zamawiający niezwłocznie, nie później niż 2 dni przed upływem 



13 

 

terminu składania ofert, udzieli wyjaśnień oraz prześle treść wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, 

którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia bez ujawniania źródła zapytania, 

pod warunkiem, że wniosek  o wyjaśnienie specyfikacji wpłynął do Zamawiającego nie później niż 

do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Wyjaśnienie to 

znajdzie się również na stronie internetowej powiatu wrzesińskiego: www.bip.wrzesnia.powiat.pl 

Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie w.w terminu, lub dotyczy 

udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez 

rozpoznania.  

13. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści specyfikacji 

zamawiający udostępnia na stronie internetowej powiatu wrzesińskiego: 

www.bip.wrzesnia.powiat.pl. 

14. Zamawiający przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do 

wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. O przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie 

zawiadomi wszystkich wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków 

zamówienia oraz umieści taką informację na stronie internetowej. 

15. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 

16. Pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi być w formie 

pisemnej, opieczętowane i oznaczone zgodnie z postanowieniami pkt. 11.  Koperta (opakowanie) 

musi być dodatkowo oznaczona określeniami “zmiana” lub “wycofanie”.  

17. Koperty oznaczone dopiskiem „zmiana” po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania 

zmian zostaną dołączone do oferty. 

18. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie. 

19. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert 

zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 

ust. 4. Dokumenty niejawne stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, załączone do oferty 

Wykonawca może złożyć w odrębnej (niejawnej) części oferty. Nie wypełnienie tego punktu nie 

będzie skutkować odrzuceniem oferty Zamawiający zaś przyjmie, iż informacje podane w treści 

oferty może ujawnić na podstawie art. 86 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

20. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zaleca się, 

aby wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty 

i podpisania umowy. 

21. Zaleca się dokonanie wizji lokalnej pomieszczeń i wyposażenia kuchni przed złożeniem oferty. 
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22. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach przewidzianych w art. 89 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

 

XIX. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

1. Pisemną ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Domu Pomocy Społecznej we 

Wrześni, ul. Szkolna 25, 62-300 Września – w sekretariacie, lub za pośrednictwem poczty na 

adres: Dom Pomocy Społecznej we Wrześni, ul. Szkolna 25, 62 – 300 Września, nie później niż 

do 21.11.2019  r. do godz.  09:00.” 

2.  Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym wyżej zostaną 

niezwłocznie zwrócone. 

3. Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w dniu 21.11.2019r. o godz. 09:15 

w biurze Dyrektora DPS,  w siedzibie  Domu Pomocy Społecznej we Wrześni, ul. Szkolna 25. 

4. Otwarcie ofert jest jawne. 

5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy                                                 

Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu 

gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 

7.  Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje 

dotyczące: 

1)  kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

2)  firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

3)  ceny, terminu wykonania zamówienia, okresów gwarancji i warunków płatności 

zawartych w ofertach. 

 

XX. Opis sposobu obliczenia ceny 

1. Cenę oferty należy określić z należytą starannością, na podstawie przedmiotu zamówienia z 

uwzględnieniem wszystkich kosztów związanych z realizacją zadania wynikających z zakresu 

usługi, niezbędnych do wykonania zadania i doliczyć do powstałej kwoty inne składniki 

wpływające na ostateczną cenę.  

2. Jeżeli Wykonawca ma zamiar zaproponować jakieś rabaty lub upusty cen, powinien je od razu 

ująć w obliczeniach ceny, tak aby wyliczona cena za realizację zamówienia była ceną całościową. 

Późniejsze, np. w trakcie otwierania ofert, propozycje obniżek ceny nie będą przyjmowane przez 

Zamawiającego do wiadomości. Proponowana cena łączna powinna być podana w wysokości 

ostatecznej, tak aby Zamawiający nie musiał już dokonywać żadnych obliczeń, przeliczeń itp. 
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działań w celu jej określenia. Zamawiający zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy poprawia omyłki w 

ofercie. 

3. W ofercie należy podać cenę brutto zamówienia, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku – 

za całość przedmiotu zamówienia, według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę 

powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeśli trzecia cyfra po przecinku jest 

niższa od 5 zostaje skreślona, a druga cyfra po przecinku nie ulegnie zmianie. 

4. Cena winna być wyrażona cyframi w złotych polskich oraz słownie. 

5. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru 

oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, to 

Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym 

przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 

6. Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie 

będą podlegały zmianom. 

7. Wszystkie wartości określone w formularzu cenowym oraz ostateczna cena oferty winny być 

wyliczone według przepisów zawartych w ustawie o cenach (Dz. U. z 2013 r., poz. 385) oraz na 

podstawie aktów wykonawczych. 

8. Podane wynagrodzenie jest wynagrodzeniem kosztorysowym. 

9. Jeżeli zaoferowana cena, lub jej istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do 

przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania 

przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub 

wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym 

złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny w szczególności w zakresie: 

1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo 

sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności 

projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być 

niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę 

(Dz.U. z 2018r. poz. 2177 z późn.zm.); 

2)  pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów; 

3) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, 

obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie; 

4)  wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska; 

5)  powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.  

10. W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od: 

1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed 

wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy Pzp lub średniej arytmetycznej cen 
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wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 

9, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia; 

2)  wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej z 

uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej 

zmiany cen rynkowych, zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w 

ust. 1. 

11. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na 

wykonawcy. 

12. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana 

ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub 

koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

 

XXI. Rozliczenia między Zamawiającym a wykonawcą dokonywane będą wyłącznie                     
w złotych polskich 

 

XXII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz                  

z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert 

 

1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych 

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

2. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryteria: 

 Opis kryteriów oceny Znaczenie 

A. Cena 60% 

B. Termin płatności 20% 

C Jakość wędlin 20% 

 

A/ Kryterium: łączna cena brutto  

Sposób obliczenia: 

  C = ( Cn : Co ) x 100 pkt. x 60% 

gdzie:  C – ilość punktów przyznana za cenę, max 60 pkt. 

  Cn – najniższa cena oferty brutto 

  Co – cena rozpatrywanej oferty brutto 

 

B/ Kryterium:  termin płatności 

Ocenie będzie podlegał najdłuższy zaoferowany termin płatności faktury. Minimalny termin 

płatności to 7 dni od dnia wpływu faktury do Zamawiającego. Maksymalny termin płatności to 21 

dni od dnia wpływu faktury do Zamawiającego. Sposób obliczenia: 
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  TP = (TPo : TPn) x 100,00 pkt. x 20% 

gdzie: TP ilość punktów przyznana za termin płatności faktury w badanej ofercie 

  TPo - termin płatności faktury w badanej ofercie 

  TPn – najdłuższy termin płatności faktury 

a) przypadku brak wskazania w ofercie terminu płatności faktury Zamawiający na podstawie art. 87 

ust. 2 pkt 3 ustawy poprawi inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją 

istotnych warunków zamówienia tj. uzupełni ofertę o termin płatności faktury przyjmując termin 

płatności faktury 7 dni, powiadamiając o tym niezwłocznie Wykonawcę; 

b) w przypadku podania przez Wykonawcę terminu płatności faktury krótszego niż 7 dni, przyjmuje 

się że Wykonawca podał termin 7 dni.  

c) w przypadku podania przez Wykonawcę terminu płatności faktury dłuższego niż 21 dni, 

przyjmuje się że Wykonawca podał termin 21 dni  

 

C/ Kryterium: jakość wędlin – procentowa zawartość mięsa w wędlinach  

Sposób przyznania punktów w kryterium „jakość wędlin”:   

85% i więcej – 20 pkt.  

71% - 84 %   - 10 pkt.  

70%    - 0 pkt.  

Przy czym minimalna zawartość mięsa w wędlinach to 70% . 

 

W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane są punkty za 

powyższe kryteria. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg 

poniższego wzoru:  P = C +TP +JW,  gdzie:   

P  – całkowita liczba punktów,   

C   – punkty uzyskane w kryterium „Cena”,  

JW  – punkty uzyskane w kryterium „Jakość wędlin”  

TP   - punkty uzyskane w kryterium „Termin płatności”  

 

3. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ta, która uzyskała największą ilość punktów. 

4. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 

przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert 

wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający 

wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez 

Zamawiającego ofert dodatkowych. 

4.1 Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane 

w złożonych ofertach. 
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4.2  Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny 

takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług , który miałby 

obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca składając ofertę, 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. 

 

XXIII. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty 

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o: 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce 

zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę 

wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są 

miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację 

przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

2)  wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 

3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, 

o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy PZP, braku równoważności lub braku spełniania 

wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, 

4)  unieważnieniu postępowania  

podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy PZP, informacja, o której mowa w ust. 1 

pkt 2, zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez wykonawcę, 

zamawiający uznał za niewystarczające. 

2. Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 4, na stronie internetowej. 

3. Zamawiający może nie ujawniać informacji, o których mowa w pkt 1, jeżeli ich ujawnienie 

byłoby sprzeczne z ważnym interesem publicznym. 

4. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w 

terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 

oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 

albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób - w przypadku zamówień, których wartość jest 

mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP. 

5. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem w/w 

terminów, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę. 

6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych 
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ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki 

unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp. 

 

XXIV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 
umowy 

1. Wzory umów stanowią załącznik nr 5 i  załącznik nr 8 do SIWZ. 

2. Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych we wzorze umowy.   

3. Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian określa wzór 

umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wzór umowy stanowi treść SIWZ. 

                                                                                   

XXV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy 
w toku postępowania o udzielenie zamówienia 

Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi jeżeli ma lub miał 

interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku 

naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Środki ochrony 

prawnej określone są w dziale VI ustawy Pzp, art. 179 i następne. 

 

XXVI. Ochrona danych osobowych. Obowiązek informacyjny Zamawiającego/Wykonawcy 

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”, informuję, że:  

▪ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej we Wrześni przy 

ul. Szkolnej 25.  tel. 61 4360798, e-mail: sekretariat@dpswrzesnia.pl. 

▪ Inspektorem ochrony danych w Domu Pomocy Społecznej we Wrześni jest Marzena Nowak, 

tel. 61 4360798, e-mail: iod@dpswrzesnia.pl. 

▪ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o nr. AG.3420.1.2019 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 

▪ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8, art. 8a oraz art. 96 ust. 3-3a ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), 

dalej „ustawa Pzp”;   

▪ Dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów 

archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów 

dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.  

mailto:starostwo@wrzesnia.powiat.pl
mailto:starostwo@wrzesnia.powiat.pl
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▪ obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 

jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 

danych wynikają z ustawy Pzp;   

▪ w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

▪ posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w 

przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, 

wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której 

dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, 

w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego lub konkursu); 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 

(skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub 

uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować 

zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani 

zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać 

integralności protokołu i jego załączników) 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych (jednakże wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 

RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu). Jeżeli przetwarzanie zostało 

ograniczone, takie dane osobowe można przetwarzać, z wyjątkiem przechowywania, 

wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub 

obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na 

ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego. 

− Na podstawie art. 77 RODO prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących narusza przepisy RODO; 

▪ nie przysługuje Pani/Panu: 

− prawo do usunięcia danych osobowych - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, na podstawie art. 21 RODO, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO.  
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Wykonawca ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego zobowiązany jest 

oświadczyć w formularzu ofertowym załącznik nr 1 do SIWZ, że spełnia obowiązki informacyjne 

przewidziane w art. 13 i 14 RODO względem osób fizycznych, od których dane osobowe 

bezpośrednio lub pośrednio pozyskał i przekazał Zamawiającemu. 

 

 

Integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia są następujące załączniki: 

1. Formularz oferty – załącznik nr 1 

2. Oświadczenie z art. 25 a ust. 1 – załącznik nr 2 

3. Wykaz usług – załącznik nr 3 

4. Wykaz osób – załącznik nr 4 

5. Wzór umowy - złącznik nr 5 

6. Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 6 

7. Informacja o przynależności do grupy kapitałowej – załącznik nr 7 

8. Wzór umowy najmu – załącznik nr 8 

 

          

Września, dnia 13.11.2019r.                                Zatwierdzam: ........................................ 

                     podpis                                     


