Głowno, dnia 24.11.2021 r.

DPS.AG.26.11.2021

Specyfikacja Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym
na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości mniejszej niż progi unijne zgodnie z art. 275 pkt 1 oraz art.
359 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych pn.
„Świadczenie usług gastronomicznych w zakresie całodziennego żywienia dla mieszkańców Domu Pomocy
Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie”
Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z numerem: nr 2021/BZP 00282024/01
w dniu 24.11.2021 r.
§ 1- ZAMAWIAJĄCY I TRYB POSTĘPOWANIA
1. Powiat Zgierski, ul. Sadowa 6A, 95-100 Zgierz, NIP: 732-217-00-07, w imieniu którego postępowanie
prowadzi: Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie, reprezentowany przez Dyrektora
placówki działającego na podstawie uchwały Nr 15/46/14 Zarządu Powiatu Zgierskiego z dnia 31 marca
2014 r.
Adres do korespondencji: Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie, 95 - 015 Głowno, ul. Karasicka
51, tel. 42 716 43 77, dps@dps.glowno.pl; http://www.dps.glowno.pl/, glowno_dps.bip.gov.pl.
2. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w
na podstawie art. 275 pkt 1 w związku z art. 359 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września
2019 roku ( Dz. U. poz. 2019 z późn. zm.).
3. Nazwa postępowania nadana przez Zamawiającego: „Świadczenie usług gastronomicznych w zakresie
całodziennego żywienia dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie”.
4. Rodzaj zamówienia: usługi
5. Specyfikacja Warunków Zamówienia została udostępniona na stronie internetowej: http://www.dps.glowno.pl/,
glowno_dps.bip.gov.pl, Specyfikację Warunków Zamówienia można uzyskać pod adresem: Dom Pomocy
Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie, 95 - 015 Głowno, ul. Karasicka 51, w sekretariacie placówki.
6. Znak postępowania: DPS.AG.26.11.2021
7. Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie:
„SWZ”, „Specyfikacja” – Specyfikacja Warunków Zamówienia,
„Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej SWZ,
„Zamawiający” – Powiat Zgierski, ul. Sadowa 6A, 95-100 Zgierz, w imieniu którego postępowanie o
zamówienie publiczne prowadzi: Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie, 95 - 015 Głowno,
ul. Karasicka 51, reprezentowany przez Dyrektora DPS,
„Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o zamówienie publiczne, złoży ofertę na wykonanie przedmiotowego
Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania zamówienia,
„Zamówienie” – zamówienie publiczne, którego przedmiot został opisany w § 5 SWZ,
„Ustawa” - Ustawa z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn.
zm.)
„zał.” – załącznik,
„DPS” – Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie, 95 - 015 Głowno, ul. Karasicka 51
„min.”– minimum, minimalnie,
8. Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
8.1. Ustawa z dnia 11 września 2019 roku– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.)
zwana dalej: Pzp.
8.2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie podmiotowych
środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy (Dz.U. z 2020 r. poz. 2415).
8.3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie średniego kursu złotego
w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.
2453).
8.4. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2021 r. poz. 1509).
8.5. Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2021 r. poz. 275).

8.6. Rozporządzenie 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, zwane dalej: RODO.
8.7. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 195).
8.8. Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2020 r., poz. 2021).
8.9. Rozporządzenie (WE) nr 852WE/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29.04.2004 r. w sprawie higieny
środków spożywczych, zał. 2 rozdział IV (Dz. U. L. 139 z 30.04.2004 r.).
§ 2 - POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia zgodnie z art. 214 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
5. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
6. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
7. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
8. Zamawiający nie prowadził dialogu technicznego.
9. Zamawiający nie przewiduje złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów
elektronicznych do oferty.
10. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SWZ będą
dokonywane w PLN.
11. Do przeliczenia wszelkich wartości występujących w innych walutach niż PLN Zamawiający jako kurs
przeliczeniowy przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) z dnia otwarcia ofert, przy czym
średnie kursy dostępne są pod następującym adresem internetowym: http://www.nbp.pl/home.aspx
§ 3 - OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.
10.

11.
12.

Oferta musi być sporządzona pisemnie w języku polskim, pismem czytelnym.
Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.
Oferta winna być sporządzona na formularzu ofertowym wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, koszty przygotowania i złożenia oferty
ponosi Wykonawca.
Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.
Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie
gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.
Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, należy dołączyć
właściwe umocowanie prawne. Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty w formie oryginału lub kopii
potwierdzonej notarialnie określające rodzaj i zakres czynności, które może realizować pełnomocnik.
W przypadku, gdy złożona kopia dokumentu, oświadczenia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej
prawdziwości, Zamawiający będzie żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentu, oświadczenia.
Dokumenty lub oświadczenia muszą być sporządzone w języku polskim lub tłumaczone na język polski.
Wzory dokumentów dołączonych do SWZ (zał.), dotyczących Wykonawcy, powinny zostać wypełnione
czytelnie, powinny być podpisane i dołączone do oferty. Wykonawca może opracować własne formularze
jednak ich treść musi odpowiadać formularzom załączonym do SWZ.
Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.
Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i spięte w sposób trwały.
§ 4 - TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
§ 5 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług gastronomicznych w zakresie całodobowego wyżywienia
pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie (zwanego dalej – DPS w Głownie lub
Domem) świadczonych przez Wykonawcę w wynajętych od DPS w Głownie pomieszczeniach kuchennych
(kuchnia i stołówka oraz pomieszczenia magazynowe), obejmujące codzienne przygotowanie i wydawanie 4
posiłków: I śniadanie, II śniadanie, obiad (posiłek dwudaniowy: zupa oraz II danie) i kolacja.

Zamawiający informuje, że średnio miesięczna liczba mieszkańców DPS w Głownie w ostatnich 12 miesiącach
wynosiła 44 osoby, przy czym Zamawiający zastrzega, że liczba ta może ulec zmianie, gdyż jest zależna od stanu
chorobowego mieszkańców Domu i stanu obłożenia Domu. Z tego tytułu nie należy się Wykonawcy żadne
roszczenie. Jednocześnie Zamawiający informuje, że statutowa liczba mieszkańców wynosi 62 osoby. W związku
z tym, liczba mieszkańców w 2022 r. może wzrosnąć maksymalnie do 62 osób.
2. Kody CPV usług objętych przedmiotem Zamówienia:
CPV: 55322000-3
CPV: 55321000-6
3. Na całodobowe wyżywienie składają się posiłki wydawane pensjonariuszom:
3.1. I śniadanie w godz. 8.00-10.00;
3.2. II śniadanie w godz. 10.30-11.00;
3.3. obiad w godz. 13.00-15.00;
3.4. kolacja w godz. 17.00-19.00
4. Przygotowanie posiłków musi opierać się na n/w dietach:
4.1. normalna
4.2. dieta wątrobowa
4.3. dieta cukrzycowa
4.4. dieta przetarta
4.5. dodatek żywieniowy do diet – około 62 (przez dodatek żywieniowy Zamawiający rozumie podstawowe produkty
żywnościowe i napoje dla diety ogólnej, a w przypadku innych diet zgodnie ze wskazaniem lekarza dostępne przez całą dobę (§
6 ust. 6 Rozp. Min. Pracy i Polityki społecznej z dnia 23.08.2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej Dz. U. z 2012r. poz.
964 z późn. zm.).

5.

6.

7.

8.

9.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany diet w trakcie trwania całej umowy tj. mogą zostać wyłączone lub
dodane nowe diety, stosownie według indywidualnych zleceń lekarskich i potrzeb Zamawiającego.
Wykonawca będzie zobowiązany uwzględnić wprowadzone zmiany. Wprowadzenie nowej diety lub zmiana
diety nie może wpłynąć na cenę posiłku.
Oprócz posiłków, o których mowa w ust. 3 Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia całodziennego
dostępu do napojów (herbata, mleko) oraz pieczywa w ilości: dwóch (każdy po 500 g) bochenków chleba,
dżemu 400 g, 500 g sera żółtego, dwóch 200 g kostek masła (zawartość tłuszczu minimum 82%) do
smarowania chleba - dziennie. Przy wyborze pieczywa należy uwzględnić przyzwyczajenia smakowe
pensjonariuszy Domu.
Zamawiający będzie dostarczał Wykonawcy codziennie pisemny wykaz ilości mieszkańców oraz
wymaganych diet w terminach: obiady i kolacje do godziny 9.00 tego samego dnia, śniadania do godz. 16.00
dnia poprzedniego.
W przypadku planowanego wyjazdu grupy mieszkańców Domu, Zamawiający zobowiązany jest powiadomić
o tym fakcie Wykonawcę, co najmniej z 2 dniowym wyprzedzeniem, podając określoną ilość posiłków
(prowiant suchy) oraz wymaganą godzinę ich wydania.
Podstawę do sporządzania posiłków dla mieszkańców DPS stanowić będzie uzgodniony pomiędzy
Zamawiającym a Wykonawcą jadłospis dekadowy, z uwzględnieniem diet indywidualnych. Oferowany
asortyment musi być sporządzony przez dietetyka i opatrzony każdorazowo podpisem osoby sporządzającej
oraz urozmaicony w sposób zapewniający różnorodność i niepowtarzalność potraw w okresie 10-cio
dniowym.
Minimalne wymagania Zamawiającego dotyczące składu posiłków i ich gramatury. Zamawiający wymaga:
9.1 podawania do obiadu, co najmniej 3 x w tygodniu sztuki mięsa (nie mielonego, nie podrobów) o gramaturze
nie niższej niż 90 g, 2 x forma mielona lub rozdrobniona (np. kotlet mielony, gulasz - z podziałem na
gramaturę sosu i mięsa, przy czym zawartość mięsa nie może być niższa niż 90 g), 1 x ryba (gramatura nie
niższa niż 100 g), 1 x obiad jarski (placki ziemniaczane, naleśniki, pierogi, ryż z dodatkami, itp.);
9.2 gramatury dodatków typu: ziemniaki, kasza, ryż, makaron nie niższej niż 250 g, surówki nie mniej niż 100 g,
kompot 250 ml;
9.3 podawania, co najmniej 1 x w tygodniu porcji ciasta, bułki słodkiej lub zamiennie ciastek: kruche, maślane
lub biszkopty (o gramaturze nie niższej niż 150 g),
9.4 aby surówki podawane do obiadu powinny być zgodne z dana porą roku i dietą, podanie tej samej surówki
może nastąpić po upływie 7 dni;
9.5 podawania gorących posiłków w porze kolacji: 2 x w tygodniu np.: bigosu, gorącej kiełbasy, kaszanki,
parówki nie może być mniejsza niż 100 g;
9.6 podawania zup mlecznych w porze śniadania: poniedziałek, środa, piątek lub kakao i kawę mleczną w
pozostałe dni;
9.7 zachowania gramatury poniższych produktów w granicach (jedna porcja):
a) pieczywo nie mniej niż 150 g;
b) wędlina (różna) nie mniej niż 60 g;
c) sałatki (różne) nie mniej niż 100 g;
d) twarogi (różne) nie mniej niż 100 g;

ser żółty nie mniej niż 100 g;
produkty podawane w zestawie np.: ser - wędliny gramatura dostosowana np.: 50/50;
pasty (różne) nie mniej niż 100 g;
zupy podawane do obiadu nie mniej niż 400 ml; podawania produktów typu jogurt, kefir, mus, galaretki,
kisiele minimum 100 g, 1 raz w tygodniu - dla każdej diety;
i) kompot (nie syrop) podawany do obiadu nie mniej niż 250 ml;
j) śliwki suszone 1 raz w tygodniu jako składnik dań;
9.8. aby posiłki podawane w formie papki zawierały wszystkie składniki z jadłospisu dla określonej diety, z
wyłączeniem dodatków typu jogurt, pudding, galaretka, kisiel serwowanych oddzielnie;
9.9. podawania owoców 1 x dziennie;
9.10. aby podawane wędliny były urozmaicone tj. wędzonki, parzone, drobiowe, wieprzowe z zachowaniem
proporcjonalności serwowania wędzonek i wędlin parzonych (nie wędzonych) podczas układania jadłospisu
dekadowego. Zamawiający nie dopuszcza podawania tylko wędlin parzonych/konserwowych;
9.11. Zamawiający wymaga, aby w planowanych jadłospisach były uwzględnione tylko takie wędliny, w tym
również podrobowe (np. mielonka, parówka, pasztet), które w swoim składzie zawierają co najmniej 70%
mięsa;
9.12. aby nie wykorzystywać celem realizacji zamówienia żywności modyfikowanej genetycznie i typu instant,
gotowych potraw mrożonych, zup w proszku, jajek w proszku, puree ziemniaczanego, koncentratów
białkowych, miodu sztucznego, produktów masłopodobnych, seropodobnych oraz przygotowywania
kompotu z syropów smakowych. Do posiłków nie można używać octu, chemicznych substancji
dodatkowych poprawiających smak, zapach lub barwę.
10. Każdorazowo przed I śniadaniem Wykonawca zobowiązany będzie do wywieszenia na tablicy informacyjnej
usytuowanej w stołówce dziennego jadłospisu uwzględniającego wszystkie diety serwowane w danym dniu.
W ramach realizacji przedmiotu Zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie również do przygotowania
tradycyjnych posiłków świątecznych i podawania porcji ciasta (o gramaturze 150 g) w dni świąteczne (Boże
Narodzenie, Wielkanoc, Nowy Rok) oraz 1 raz w roku okazjonalnej uroczystości - w dniu wskazanym przez
Zamawiającego – dla około 100 osób. (tj. zupa, potrawy z grilla karczek, kiełbasa, kaszanka, ciasto lub słodka
bułka). Menu Zamawiający ustali z Wykonawcą na 14 dni przed planowaną uroczystością.
11. Personel niezbędny do realizacji przedmiotu zamówienia zabezpiecza we własnym zakresie Wykonawca. Na
Wykonawcy ciążyć będzie obowiązek zapewnienia właściwej organizacji pracy, sprawnego wydawania
posiłków (w tym wyposażenie personelu w odpowiednią odzież) oraz sprawnego sprzątania stołówki po
zakończonych posiłkach.
12. Przygotowywanie posiłków odbywać się będzie w pomieszczeniach kuchennych przekazanych odpłatnie za
pomocą wyposażenia kuchennego Zamawiającego. Wykaz sprzętu i urządzeń do przekazania Wykonawcy
stanowi załącznik Nr 2 do projektu umowy.
13. Wyżywienie, o którym mowa w ust. 3 musi spełniać wymóg dostarczenia 2800 kcal dziennie dla jednej osoby
z dopuszczalnym odchyleniem +/- 5 %. W przypadku diety cukrzycowej lub trzustkowej wartość energetyczna
posiłku dla jednej osoby nie może przekraczać 2.700 kcal z dopuszczalnym odchyleniem +/- 5 %. Posiłki
muszą być przygotowywane z produktów świeżych, nabywanych przez Wykonawcę. Posiłki muszą
odpowiadać wymogom sztuki kulinarnej z zachowaniem norm żywieniowych i uwzględnieniem niezbędnych
składników pokarmowych stosowanych przy żywieniu osób starszych i chorych. Posiłki muszą być
urozmaicone i bogate w wartości odżywcze.
14. Minimalna wysokość całodobowego wsadu surowca na jednego mieszkańca nie może być mniejsza niż 13,00
zł (słownie: trzynaście złotych 00/100 brutto) na osobę. Przedmiot zamówienia obejmuje cały kompleks spraw
związanych z prowadzeniem kuchni i stołówki, w tym przejęcie pełnej odpowiedzialności za przygotowanie i
wydawanie posiłków oraz ich jakość, stan higieniczno-sanitarny użytkowanych pomieszczeń (kuchnia,
stołówka, magazyny) i urządzeń itp. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich aktualnych
przepisów prawnych obowiązujących w polskim systemie prawnym, w tym zakresie w szczególności
przestrzegania Dobrej Praktyki Higienicznej i HACCP. Sprzęt i środki do utrzymania czystości
wynajmowanych pomieszczeń zapewnia Wykonawca. Zamawiający ma prawo - poprzez upoważnionego
przedstawiciela - do kontrolowania produkcji posiłków (m.in.: jakości produktów wyjściowych, świadectwa
jakości ich pochodzenia, składu i gramatury posiłków, czystości i ubioru personelu i posiadania przez nich
aktualnych książeczek zdrowia, czystości pomieszczeń i wyposażenia kuchni).
15. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest na koszt własny dostarczyć nową
zastawę stołową (talerze, kubki, sztućce, zestawy przyprawowe). Zamawiający wymaga, aby zastawa stołowa
(kubki, talerze) była koloru białego ze szkła hartowanego lub porcelany. Wyposażenie, o którym mowa
powyżej będzie stanowić własność Wykonawcy. Zastawa stołowa dostarczona przez Wykonawcę będzie
przechowywana i dezynfekowana w zmywali Domu. Zamawiający nie dopuszcza możliwości podawania
posiłków w naczyniach jednorazowego użytku oraz sztućców jednorazowego użytku (nie dotyczy pikniku
okazjonalnego oraz sytuacji wyjątkowych, w których byłoby to wskazane np. catering w czasie epidemii).
e)
f)
g)
h)

16.

17.

18.
19.

Wykonawca zobowiązany jest na koszt własny, przeprowadzać dezynsekcję i deratyzację wynajmowanych
pomieszczeń wg. potrzeb i zgodnie z przyjętymi procedurami Dobrej Praktyki Higienicznej, wcześniej
informując o swoich zamiarach Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązany jest przejmować wszelkie odpady komunalne, pokonsumpcyjne powstałe po
spożyciu posiłków oraz odpowiada za ich właściwą segregację oraz ponosi koszty ich utylizacji, korzystając
ze swoich pojemników na śmieci.
Wykonawca będzie zobowiązany ponosić opłaty z tytułu dzierżawy pomieszczeń i urządzeń oraz korzystania z
mediów.
Przedmiotem dzierżawy jest część pomieszczeń kuchni o powierzchni produkcyjnej 65,70 m² oraz
pomieszczeń magazynowych o powierzchni 42,73 m² mieszczących się na terenie DPS Głowno. Wysokość
stawek czynszu określa Uchwała Nr 7/23/20 Zarządu Powiatu Zgierskiego z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie
wysokości stawek czynszu za najem lokali i dzierżawę gruntów powiatowych. Zamawiający wystawi fakturę
za okresy miesięczne do 7-go dnia następnego miesiąca.

Wymagania, o których mowa w art. 95 ustawy Pzp:
Zamawiający wymaga zatrudnienia przy realizacji zamówienia przez wykonawcę lub dalszego podwykonawcę na
podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji
zamówienia, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. Tak więc wymóg ten dotyczy osób, które przy realizacji
przedmiotowego zadania będą wykonywać następujące czynności: gotowanie, przyrządzanie posiłków – minimum 1
kucharz oraz układanie i przygotowywanie jadłospisów – minimum 1 dietetyk.
Szczegółowe wymagania w zakresie dokumentowania zatrudnienia, zawarte są w załączniku nr 4 do SWZ – Wzór
umowy.
Ponadto Zamawiający informuje:
1. Wysokość stawek czynszu określona jest w załączniku Nr 1 – Wysokość stawek czynszowych za 1m2
powierzchni lokali wynajmowanych przez Zarząd Powiatu Zgierskiego lub powiatowe jednostki organizacyjne
do Uchwały Nr 7/23/20 Zarządu Powiatu Zgierskiego z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr
64/216/16 Zarządu Powiatu Zgierskiego z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie wysokości stawek czynszu za
najem lokali i dzierżawę gruntów powiatowych. Stawki obowiązujące wg ww. uchwały to 4,38 zł za 1m2 i
34,77 zł za 1 m2 powierzchni. Do stawek dolicza się podatek VAT. Stawki obejmują opłaty za energię
elektryczną, energię cieplną, wodę i ścieki.
2. W ostatnich 12 miesiącach rodzaje diet przedstawiały się następująco:
 dieta normalna ok 19 osób,
 dieta wątrobowa ok 14 osób,
 dieta cukrzycowa ok 9 osób
 dieta przetarta 4 osoby.
Dodatek żywieniowy do diet – 62 osoby.
Różnice ilościowe diet wahają się w granicach 3 % - powodowane zmianami zaleceń lekarskich.
3. Maksymalna moc energii elektrycznej dostępna w pomieszczeniach, które będą przekazane Wykonawcy na
podstawie umowy dzierżawy – 380 V.
4. W dzierżawionej kuchni jest przyłącze wodno-kanalizacyjne do sieci miejskiej, gazowego przyłącza brak.
5. Pomieszczenia, które będą wydzierżawione Wykonawcy w związku z realizacją przedmiotu zamówienia
odpowiadają obowiązującym przepisom prawa, a w tym dotyczących HACCP, bezpieczeństwa i higieny pracy,
ppoż. oraz uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania pomieszczeń zgodnie z
wymaganiami dostępności do nich.
6. Kwota czynszu zawiera stawki, które obejmują opłaty za energię elektryczną, energię cieplną, wodę i ścieki.
Podatek od nieruchomości nie jest wliczony w kwotę czynszu najmu.
7. Kuchnia nie posiada separatora tłuszczu.
8. Zgodnie ze wzorem umowy przejmowanie odpadów pokonsumpcyjnych, ich właściwa segregacja oraz koszty
utylizacji ponosi Wykonawca, bez udziału Zamawiającego.
9. Wymagane prawem przeglądy są dokonywane na bieżąco, ich koszt leży po stronie Zamawiającego.
10. Stołówka jest kompletnie wyposażona w stoły i krzesła.
11. Zamawiający nie dopuszcza obniżenia kosztów najmu w okresie obniżenia osobodni. Wysokość stawek
czynszu reguluje Uchwała Nr 7/23/20 Zarządu Powiatu Zgierskiego z dnia 13.02.2020 r. w sprawie wysokości
stawek czynszu za najem lokali i dzierżawę gruntów powiatowych.
12. Dystrybucja posiłków dla pensjonariuszy leżących odbywa się do łóżka pensjonariusza, za którą odpowiada
Zamawiający.
13. Koszty przeglądów Dozoru Technicznego ponosi Zamawiający.

14. Zgodnie ze wzorem umowy Wykonawca dokonuje niezbędnych napraw i uzupełnia na bieżąco braki w
dzierżawionych zasobach jeśli wystąpią. Wykonawca zapewnia we własnym zakresie pozostałe oprócz
wydzierżawionych urządzenia, maszyny, sprzęt i naczynia niezbędne do prawidłowego wykonania usługi.
15. Sprzęt zakupiony przez Wykonawcę na potrzeby realizacji przedmiotowego zamówienia jest jego własnością
tak w trakcie trwania umowy, jak i po jej zakończeniu.
16. Zamawiający nie dopuszcza możliwości aby czynsz z tytułu najmu był płatny przez potrącenie wzajemnych
wierzytelności Zamawiającego i Wykonawcy wynikających z najmu i umowy na wykonywanie usług.
17. Za dostarczanie niezbędnych mediów odpowiada Zamawiający.
18. W trakcie trwania kontraktu na żywienie Zamawiający nie przewiduje prowadzenia remontów, które mogą
skutkować zmniejszeniem liczby żywionych osób.
19. Zamawiający nie dopuszcza możliwości świadczenia usług dla podmiotów zewnętrznych (catering) w
pomieszczeniach i na wyposażeniu Zamawiającego.
20. Przepisy określające standardy związane z żywieniem w Domach Pomocy Społecznej zawarte są w
Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23.08.2012 r. w sprawie domów pomocy
społecznej (z późn. zm., Dz. U. z 2018 r., poz. 734 z dnia 23 marca 2018 r.).
Wykonawca może powierzyć część zamówienia podwykonawcy/om z tym, że Zamawiający żąda wskazania w
formularzu ofertowym części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy/om i
podania przez Wykonawcę firm podwykonawców, z wyjątkiem części zastrzeżonej do bezpośredniego wykonania
przez Wykonawcę, zgodnie ze SWZ.
§ 6 – TERMIN WYKONANIA
Ustala się następujące terminy realizacji przedmiotu zamówienia:
1.1. termin rozpoczęcia: 01 stycznia 2022 r.
1.2. termin zakończenia: 31 grudzień 2022 r.
§ 7 - TERMIN PŁATNOŚCI
Termin płatności faktury: stanowi kryterium oceny ofert – proponowany termin należy podać w formularzu
ofertowym – załącznik nr 1 do SWZ.
§ 8 - WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu
określone w art.112 ustawy Pzp, dotyczące:
1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Brak określenia warunków w powyższym zakresie.
1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów: Brak określenia warunku w powyższym zakresie.
1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Brak określenia warunku w powyższym zakresie.
1.4. zdolności technicznej lub zawodowej:
1.4.1. Wykonawca wykaże spełnienie warunku jeżeli w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej
2 usługi żywienia zbiorowego (pod pojęciem „żywienie zbiorowe” Zamawiający rozumie usługi w
zakresie żywienia zbiorowego osób powyżej 60-tego roku życia bądź inne formy żywienia zbiorowego) o
wartości każdej usługi nie niższej niż 250 000,00 PLN brutto, wraz z podaniem wartości, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów, na rzecz których usługa została wykonana, oraz załączeniem dowodów
określających czy ta usługa została wykonana należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługa była wykonywana, a
jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów – oświadczenie Wykonawcy
1.4.2. Wykonawca musi dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. Wykonawca musi
dysponować należycie wykwalifikowanym personelem zapewniającym poprawne wykonanie usługi:
1.4.2.1. minimum 1 kucharzem oraz
1.4.2.2. minimum 1 dietetykiem (dietetyk posiadający kwalifikacje zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na
poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących
przedsiębiorcami (Dz. U. z 2011 Nr 151 poz. 896)),
1.4.2.3. minimum 1 osobą do nadzoru i koordynacji prac w miejscu świadczenia usługi żywienia.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania.
Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający wykluczy Wykonawców, którzy spełniają
warunki obligatoryjnego wykluczenia wykonawców z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z
art.108 ustawy Pzp oraz spełniają warunki fakultatywnego wykluczenia wykonawców z postępowania zgodnie z
art.109 ustawy Pzp.
3. Zamawiający nie wyklucza z postępowania Wykonawcy, który skorzystał z możliwości samooczyszczenia w
celu odzyskania rzetelności oraz udowodnił zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki, o których mowa w
art.110 ustawy Pzp.
4. Okres wykluczenia wykonawcy z postępowania został określony w art.111 ustawy Pzp.
§ 9 – DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA WYMAGANE OD WYKONAWCÓW
1. Wraz z ofertą Wykonawca składa:
1.1. wypełniony i podpisany formularz ofertowy – załącznik nr 1,
1.2. oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 112 ustawy Pzp dotyczące spełniania warunków
udziału w postępowaniu – załącznik nr 2,
1.3. oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 108 i art.109 ustawy Pzp dotyczące przesłanek
wykluczenia z postępowania – załącznik nr 3,
1.4. pisemne zobowiązanie innych podmiotów udostępniających zasoby, zgodnie z art. 118 ustawy Pzp do
oddania Wykonawcy, do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – jeśli
dotyczy, wzór stanowi załącznik nr 8 do SWZ,
1.5. pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie
zamówienia publicznego – jeśli dotyczy, pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale bądź kopii
potwierdzonej notarialnie.
2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do
złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia
następujących oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 273 ustawy
Pzp:
2.1. odpisu 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,
2.2. wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w
okresie ostatnich 3 lat przed - upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich
wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz
załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy
czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz
którego usługi były wykonywane, a 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 - według załącznika nr 5,
2.3. wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, 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 informację o podstawie do dysponowania tymi osobami według załącznika nr 6,
3. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
3.1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których mowa w § 9 ust. 2 pkt 2.1. składa dokument lub dokumenty wystawione w
kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
3.1.1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
3.2. Dokumenty, o których mowa w ust. 3 pkt 3.1., powinny być wystawione nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu.
3.3. 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 w ust. 3 pkt 3.1., 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. Przepis ust. 3 pkt 3.2. stosuje się.

4. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 253 ustawy Pzp, przekaże
Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o
której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 i 6 – załącznik nr 7 do SWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca
może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu o udzielenie zamówienia.
5. 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 lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca w takim przypadku zamieszcza
informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, wykazującym spełnienie przez nich warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw ich wykluczenia.
6. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na
zasadach określonych w ustawie, przedstawia w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w
§ 9 ust 2 pkt od 2.1.
7. Zamawiający ocenia czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich
zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności:
7.1. zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
7.2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia
publicznego,
7.3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
7.4. czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w
postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi,
których wskazane zdolności dotyczą.
8. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może
podlegać wykluczeniu, natomiast spełnienie warunków wskazanych w SWZ i których opis sposobu dokonania
oceny spełniania został zamieszczony w § 8 Wykonawcy wykazują łącznie z zastrzeżeniem, że warunek
doświadczenia musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców występujących wspólnie.
§ 10 - PODMIOTY WYSTĘPUJĄCE WSPÓLNIE
1. Wykonawcy stosownie do treści art. 58 ustawy Pzp mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego
zamówienia.
2. Każdy z partnerów tworzących konsorcjum (podmiotów występujących wspólnie) składa z osobna
zaświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania. Pozostałe dokumenty i oświadczenia mogą być
wspólnie składane przez Wykonawców występujących razem.
3. Wykonawcy występujący wspólnie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązani są
stosownie do treści art. 58 ust. 2 ustawy Pzp, ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Zaleca się by pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców występujących wspólnie. Treść
pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.
4. Pełnomocnictwo do pełnienia funkcji, o których mowa powyżej winno być podpisane przez uprawnionych
przedstawicieli każdego z partnerów oraz winno być dołączone do oferty. Pełnomocnictwo powinno być złożone
w oryginale lub kopii potwierdzonej przez notariusza.
5. Dokumenty i oświadczenia załączane do oferty winny być podpisane przez każdego z partnerów lub
ustanowionego pełnomocnika.
6. Korespondencja będzie prowadzona z ustanowionym pełnomocnikiem.
7. Wykonawcy składający ofertę wspólną ponoszą solidarną odpowiedzialność za prawidłową realizację
zamówienia. Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości
przez partnera kierującego lub od wszystkich partnerów łącznie lub od każdego z osobna.
8. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający
żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedłożenia umowy regulującej współpracę
tych Wykonawców.
9. W przypadku złożenia oferty przez konsorcjum należy wymienić firmy wchodzące w jego skład oraz wskazać
Lidera Konsorcjum.
§ 11 - OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO I WYKONAWCY
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w formie pisemnej.
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający odstępuje od wymagania użycia środków
komunikacji elektronicznej na podstawie art. 65 ustawy Pzp. Komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcą odbywa się zgodnie z wyborem Zamawiającego czyli może odbywać się za pośrednictwem

operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście lub za
pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia
18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną – e-mail (Dz. U. 2020 poz. 344).
3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za
pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej
strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Dokumenty złożone w innej formie niż pisemna
Wykonawca niezwłocznie potwierdza na piśmie tj. z zachowaniem terminu wskazanego w piśmie
Zamawiającego skierowanym do Wykonawcy.
4. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami.
5. Osoby upoważnione ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami:
 Zastępca Dyrektora tel.: 42 716 43 77, e-mail: zastepca.dyrektora@dps.glowno.pl
§ 12 - WYJAŚNIANIE, ZMIANY I WYCOFANIE OFERTY
1. Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji warunków
zamówienia. Pytania Wykonawców muszą być sformułowane na piśmie i skierowane na adres: Dom Pomocy
Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie, 95 - 015 Głowno, ul. Karasicka 51, dps@dps.glowno.pl.
2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający umieści w wyjaśnieniach do SWZ na stronie internetowej, na
której udostępniona jest SWZ.
3. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana oferty może być
dokonana w dwojaki sposób:
- przez wycofanie złożonej oferty i złożenie nowej – Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu
pisemne zawiadomienie o wycofaniu oferty,
- przez złożenie odrębnego oświadczenia, zmieniającego treść złożonej oferty, przy czym oświadczenie to
powinno być złożone w taki sam sposób jak oferta - patrz § 16 niniejszej specyfikacji i dodatkowo
oznaczone określeniem „ZMIANA”.
§ 13 – WADIUM
Zamawiający nie żąda od Wykonawcy wniesienia wadium.
§ 14 - ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
§ 15 - TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA
1.
2.

3.
4.

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne.
Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli
wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, 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. 222 ust. 5 Pzp.
Nie złożenie przez Wykonawcę oświadczenia, oraz brak wykazania, iż zastrzeżone informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa skutkuje odtajnieniem informacji o których mowa w ust. 2.
Wszelkie informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r., poz. 1010), które Wykonawca zamierza zastrzec jako
tajemnice przedsiębiorstwa, winny być załączone do oferty w osobnym opakowaniu, w sposób umożliwiający
łatwe od niej odłączenie i opatrzone napisem: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – nie
udostępniać” z zachowaniem kolejności numerowania stron ofert.
§ 16 - SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT

1. Ofertę należy przesłać/złożyć/dostarczyć w nieprzejrzystym opakowaniu/zamkniętej kopercie na adres: Dom
Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie, 95 - 015 Głowno, ul. Karasicka 51, sekretariat, do dnia
03.12.2021 r. do godz. 1100.
2. Koperta z ofertą powinna być oznakowane następująco: „Świadczenie usług gastronomicznych w zakresie
całodziennego żywienia dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie” z
dopiskiem „Nie otwierać przed dniem 03.12.2021 r. godz. 1200”.
3. Oferty złożone po terminie będą odrzucone przez Zamawiającego zgodnie z art.226 ust.1 ustawy Pzp.
4. Otwarcie ofert nastąpi w Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie, 95 - 015 Głowno, ul.

5.
6.

7.
8.

Karasicka 51, sala konferencyjna, w dniu 03.12.2021 r. o godz. 1200.
Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania
informację o kwocie , jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania
informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp:
- nazwy albo imiona i nazwiska oraz siedziby lub miejsca zamieszkania wykonawców, których oferty zostały
otwarte
- ceny zawarte w ofertach.
Informacje wymienione w ust. 5 i 6 niniejszego paragrafu zostaną niezwłocznie po otwarciu ofert zamieszczone
na stronie internetowej Zamawiającego: http://www.dps.glowno.pl/.
Wymagane jest przesyłanie / dostarczenie ofert w formie pisemnej – za pośrednictwem operatora pocztowego, w
rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca. Nie
dopuszcza się składania ofert w formie elektronicznej.
§ 17 - SPOSÓB OBLICZENIA CENY

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Cena oferty musi być podana w PLN cyfrą i słownie. Stawka VAT musi być określona zgodnie z ustawą z 11
marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 106 ze zm.).
W cenie oferty uwzględnia się podatki i obciążenia wynikające z realizacji przedmiotowego zadania.
Cena oferty może być tylko jedna. Cenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
W przypadku rozbieżności między ceną podaną cyfrą a ceną podaną słownie, Zamawiający przyjmuje za cenę
oferty - cenę podaną słownie brutto.
Cena nie ulega zmianie przez okres związania ofertą.
Dla porównania ofert Zamawiający przyjmuje cenę brutto obejmującą VAT.
Stawka podatku VAT – 8%.
Przyjmuje się, że zastosowanie niewłaściwej stawki podatku VAT, stanowić będzie błąd w obliczeniu ceny
oferty, skutkujący odrzuceniem oferty zgodnie z art. 226 ust.10 ustawy Pzp.
§ 18 - KRYTERIA OCENY OFERT

1.
2.

Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty złożone zgodnie ze wskazaniami SWZ.
Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:
Nazwa kryterium

Waga

Cena

60,00 %

Doświadczenie

30,00 %

Termin płatności

10,00 %

Zastosowane wzory do obliczenia punktowego
Nazwa kryterium: cena – 60%
C = Cmin / Cbad x Kp x Wc
sposób oceny:
Cmin – najniższa oferowana cena brutto**
Cbad – cena ofertowa brutto badanej oferty
Kp – współczynnik proporcjonalności 100
Wc – waga kryterium oceny – 60 % (60 punktów)
Nazwa Kryterium: doświadczenie – 30%
rozumiane, jako doświadczenie zawodowe Wykonawcy w zakresie realizacji zamówień o podobnym charakterze maksymalna liczba punktów 30.
Wykonawca otrzyma 15 pkt za każdą dodatkową wykazaną w załączniku Nr 1 do SWZ udokumentowaną należytym
wykonaniem zrealizowaną lub realizowaną w zakresie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, usługę gastronomiczną w zakresie
całodziennego żywienia zbiorowego (pod pojęciem „żywienie zbiorowe” Zamawiający rozumie usługi w zakresie
żywienia osób powyżej 60-tego roku życia bądź inne formy żywienia zbiorowego), o wartości minimum 250.000,00
zł brutto, każda usługa. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem na rzecz którego dodatkowe usługi
wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów o ich
należytym wykonaniu. Maksymalnie Wykonawca może uzyskać 30 pkt, co oznacza, że punktacji podlegać będą nie

więcej niż dodatkowe 2 usługi, powyżej progu wymaganego, o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 1.4.1. SWZ.
Oświadczenie w przedmiotowym zakresie Wykonawca składa w Formularzu ofertowym – zał. Nr 1 do SWZ.
Nazwa kryterium: termin płatności faktury (T) – 10% (10 pkt)
wzór: Gbad/Gmax x Kp x Wc
sposób oceny:
Gbad – termin płatności badanej oferty
Gmax – najdłuższy termin płatności**
Kp – współczynnik proporcjonalności 100
Wc – waga kryterium oceny – 10 %
** spośród złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
Maksymalny termin płatności wynosi: 30 dni
Nie wpisanie żadnego terminu, będzie traktowane jako zaoferowanie terminu płatności maksymalnego tj.
30 dni.
Wyjątkiem będzie sytuacja, w której Wykonawca wskaże dłuższy niż 30 dni (np. 31 dni) - wówczas oferta
zostanie odrzucona z postępowania.
Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans punktów (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o
ustalone kryteria) spośród ofert niepodlegających odrzuceniu złożonych w postępowaniu, zostanie uznana za
najkorzystniejszą. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska największą ilość punktów.
§ 19 - ZASADY OCENY OFERT
1. Jako najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów podczas oceny w oparciu
o ustanowione kryteria.
2. Zamawiający będzie dokonywał oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych
dokumentów i oświadczeń zgodnie z regułą spełnia/nie spełnia.
3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona, jako najkorzystniejsza w
oparciu o podane powyżej kryteria wyboru i którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym
w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz SWZ.
4. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam
bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z
najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie,
Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez
Zamawiającego ofert dodatkowych.
5. Stwierdzenie przez Zamawiającego podania informacji nieprawdziwych mających wpływ na wynik
prowadzonego postępowania spowoduje wykluczenie Wykonawcy.
6. Komisja przetargowa w oparciu o przyjęte kryteria oceny dokona wyboru najkorzystniejszej, niepodlegającej
odrzuceniu oferty i zaproponuje jej wybór do realizacji zamówienia publicznego.
7. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury odwróconej kolejności oceny, o której mowa w art. 139 ust. 1
ustawy Pzp.
§ 20 - WARUNKI ZAWARCIA UMOWY
1. Jeżeli do realizacji zamówienia zostanie wybrana oferta podmiotów występujących wspólnie (konsorcjum) przed
zawarciem umowy, podmioty te przekażą Zamawiającemu umowę regulująca ich wzajemną współpracę.
2. Umowa, o której mowa w ust. 1 musi być zawarta, co najmniej na czas obowiązywania umowy o udzielenie
zamówienia publicznego.
3. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę odrębnym pismem, e-mailem lub
telefonicznie.
4. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz
danych zawartych w ofercie.
5. Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 4.
6. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 ustawy Pzp,
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.

§ 21 - UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia, jeżeli zajdzie, co najmniej jedna z
przesłanek określonych w art. 255 ustawy Pzp.
§ 22 - ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ
Środki ochrony prawnej określone w dziale IX Ustawy, przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, 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 ( art. 505 ustawy Pzp).
§ 23 - DOPUSZCZALNE PRZYPADKI ZMIAN POSTANOWIEŃ ZAWARTEJ UMOWY
Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w następujących przypadkach:
1. w uzasadnionych przypadkach, gdy zajdzie konieczność wprowadzenia zmian wynikających z okoliczności,
których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
2. w przypadku, gdy zmiany postanowień zawartej umowy będą korzystne dla Zamawiającego, a zmiany wynikły
w trakcie realizacji zamówienia,
3. zawieszenia wykonywania usług przez Zamawiającego,
4. zmiany miejsca świadczenia usługi,
5. zmiany w sposobie dokonywania płatności, rozliczenia,
6. zmiany danych Wykonawcy np. zmiana adresu, konta bankowego, nr REGON, osób kontaktowych itp.
7. uwarunkowań społecznych (protestów, listów, petycji, itp.),
8. zmiany stanu prawnego,
9. braku możliwości kontynuacji usługi z winy Zamawiającego,
10. działania sił natury,
11. konieczności zmiany terminu końcowego wykonania przedmiotu umowy, w przypadku, gdy nie można było
tego przewidzieć w chwili podpisania umowy,
12. możliwa jest korzystna dla Zamawiającego zmiana terminów i sposobu płatności za realizację przedmiotu
zamówienia,
13. niezbędna jest zmiana sposobu wykonania zobowiązania, o ile taka zmiana jest korzystna dla Zamawiającego
lub jest konieczna w celu prawidłowego wykonania umowy,
14. Zamawiający dopuszcza zmianę Wykonawcy, któremu udzielił zamówienia. Wykonawcę dotychczasowego
może zastąpić nowy Wykonawca w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji
lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki
udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych
istotnych zmian umowy.
15. w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 455 ustawy Pzp,
16. wydłużenia terminu wykonania zamówienia z powodu okoliczności zaistniałych po stronie Zamawiającego,
17. zmiana różnorodności diet, rodzajów diet, jadłospisu,
18. zmiana terminu wykonania umowy, ewentualnie wstrzymanie/wznowienie świadczenia usługi ze względu na
przedłużenie procedury przetargowej,
19. zmiany godzin wydawania posiłków,
20. zmiana stawki czynszu za wynajem pomieszczeń w przypadku zmiany obowiązujących stawek wprowadzonej
uchwałą Zarządu Powiatu Zgierskiego,
21. zmiana osób świadczących usługi, z zastrzeżeniem iż nowo wskazana osoba musi legitymować się co najmniej
kwalifikacjami osoby ustępującej,
22. zamawiający proponuje zmianę osób świadczących usługi, z uwagi na nie właściwą realizację umowy.
Warunki dokonania zmian:
a) zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie, pod
rygorem nieważności,
b) strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy:
- opisze zaistniałe okoliczności,
- uzasadni, udokumentuje zaistnienie powyższych okoliczności,
- obliczy koszty zmiany, jeśli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy,
- opisze wpływ zmian na termin wykonania umowy
c) wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie.

§ 24 - POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wyniki postępowania zostaną ogłoszone zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w
siedzibie Zamawiającego i na stronie internetowej: http://www.dps.glowno.pl/. Niezależnie od ogłoszenia
wyników wszyscy Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu o zamówienie publiczne zostaną powiadomieni
w formie pisemnej lub faksem lub elektronicznie – e - mailem.
2. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert w trakcie prowadzonego
postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po dokonaniu wyboru
oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i dokumentów lub informacji zastrzeżonych przez
uczestników postępowania. Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad:
 Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku,
 udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie,
95 - 015 Głowno, ul. Karasicka 51, Sekretariat, w czasie godzin jego urzędowania.
3. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu
Cywilnego.
§ 25 - INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
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:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w
Głownie, 95 - 015 Głowno, ul. Karasicka 51, tel.: tel./fax 42 719 41 65, mail : dps@dps.glowno.pl ,
inspektorem ochrony danych osobowych w Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie, 95 015 Głowno, ul. Karasicka 51, którym jest Mariusz Stasiak vel Stasek: z inspektorem można się
skontaktować e-mail: biuro@msvs.com.pl
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie w/w zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu ;
3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy ustawy pzp;
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) 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;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
8.1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących*;
**
8.2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
8.3. 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 ***;
8.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9) nie przysługuje Pani/Panu:
9.1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
9.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
10. Źródłem pozyskania danych innych osób niż wykonawca jest wykonawca składający ofertę.
Wyjaśnienie: 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
**
Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie
może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
***
Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania,
w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub
*

prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
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.
Załączniki do SWZ
1. Formularz ofertowy – zał. 1
2. Oświadczenia – zał. 2 i zał. 3
3. Wzór umowy – zał. 4
4. Wykaz usług – zał. 5
5. Wykaz osób – zał. 6
6. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej - zał. 7
7. Zobowiązanie podmiotów trzecich – zał. 8

Bożena Szremska
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Głownie
___________________________________________
podpis osoby uprawnionej
Głowno, dnia 22.11.2021 r.

DPS.AG.26.11.2021
Załącznik nr 1 do SWZ
FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
KLASYCZNEGO W TRYBIE PODSTAWOWYM O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ PROGI UNIJNE
o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych
Dane dotyczące Wykonawcy
Nazwa......................................................................................................................................................
Siedziba...................................................................................................................................................
Nr telefonu/faks.......................................................................................................................................
nr NIP......................................................................................................................................................
nr REGON...............................................................................................................................................
adres e-mail: ............................................................................................................................................
Dane dotyczące Zamawiającego
Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie
ul. Karasicka 51
95 - 015 Głowno
Zobowiązania Wykonawcy:
Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia pn.: „Świadczenie usług gastronomicznych w zakresie
całodziennego żywienia dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie” zgodnie z
wymogami Zamawiającego zawartymi w SWZ:
1.

Za cenę jednostkową za dobową stawkę żywieniową brutto dla 1 osoby:

Brutto .............................................................. PLN
słownie: ........................................................................................................................................................
2. Oświadczam, że: zapoznałem się ze SWZ wraz z załącznikami oraz uzyskałem niezbędne informacje do
przygotowania oferty i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na ustalonych tam
warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
3. Oświadczam, że akceptuję wzór umowy, stanowiący zał. nr 4 do SWZ.
4. Termin płatności: ………………………………………………………… dni*
Maksymalny termin płatności wynosi: 30 dni

Należy wpisać ilość dni. Termin płatności stanowi jedno z kryteriów oceny oferty. Nie wpisanie
żadnego terminu, będzie traktowane jako zaoferowanie terminu płatności maksymalnego tj. 30 dni.
Wyjątkiem będzie sytuacja, w której Wykonawca wskaże termin dłuższy niż 30 dni (np. 31 dni) wówczas oferta zostanie odrzucona.

5. Kryterium – DOŚWIADCZENIE: Oświadczenie w zakresie WYKONANYCH / WYKONYWANYCH
USŁUG
LP

Przedmiot usługi

Odbiorca usługi (adres)

Data wykonania
usługi

Wartość brutto
usługi

Uwagi

1

2

3

4

5

Wykonawca może uzyskać w kryterium „Doświadczenie” 30 pkt, co oznacza, że punktacji podlegać będą nie
więcej niż DODATKOWE 2 usługi, powyżej progu wymaganego, o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 1.4.1..
SWZ.
6. Termin realizacji zamówienia: zgodnie z SWZ.
7. Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej
Nazwisko, imię ....................................................................................................
Stanowisko ...........................................................................................................
Telefon...................................................Fax. ........................................................
Zakres*:
- do reprezentowania w postępowaniu
- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
8. Oświadczam, że przedmiot zamówienia wykonam osobiście/z udziałem podwykonawcy/ów.**
**niepotrzebne skreślić
9. Wykaz części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy oraz Firma / y
podwykonawców:
.................................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………
10. Powstanie obowiązku podatkowego u Zamawiającego (informacja § 17 SWZ).
Oświadczam, że (wstawić „x” we właściwe pole):
□ wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego;
□ wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu
do następujących towarów/usług:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Wartość towarów/usług powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to:
__________________________ zł netto***.
*** dotyczy wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT

do wartości netto oferty, tj. w przypadku:
– wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
– mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku
od towarów i usług,
– importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez Zamawiającego
przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT.
Oświadczam, że nie wypełnienie oferty w zakresie pkt
9
nie prowadzi do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego.

oznacza,

że

jej

złożenie

Wykaz osób z ramienia Wykonawcy do kontaktu z Zamawiającym:
1. .................................................................................................
2. .................................................................................................
Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Oświadczam ponadto, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1)
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się
o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
1)
rozporządzenie 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).
Oświadczam, że jesteśmy****:


mikro przedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem****



dużym przedsiębiorstwem****

****Zgodnie z treścią załącznika I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.:
1. Małe przedsiębiorstwo:
1.1. zatrudnia mniej niż 50 pracowników oraz
1.2. jego roczny obrót nie przekracza 10 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln euro.
2. Średnie przedsiębiorstwo:
2.1. zatrudnia mniej niż 250 pracowników oraz
2.2. ego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro.
Zastrzeżenie Wykonawcy:
Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….....................................................................................
Inne informacje Wykonawcy:
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

___________________________________________
podpis Wykonawcy, miejscowość i data

DPS.AG.26.11.2021
Załącznik nr 2 do SWZ
Wykonawca:
…………………………………………………
…………………………………………………
reprezentowany przez:
…………………………………………………
…………………………………………………
(imię, nazwisko, podstawa do reprezentacji)
Oświadczenie Wykonawcy
składane na podstawie art. art. 112 ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: Pzp),
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Świadczenie usług
gastronomicznych w zakresie całodziennego żywienia dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej im. Jana
Pawła II w Głownie” prowadzonego przez Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie, 95 - 015
Głowno, ul. Karasicka 51, oświadczam, co następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w § 8 SWZ.
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
________________________________
(podpis)
INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego
w § 9 SWZ, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:
..……………………………………………………………………………………………………………….…………
………………………….., w następującym zakresie: ………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
__________________________________
(podpis)
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w
błąd przy przedstawianiu informacji.
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

_______________________________
(podpis)

DPS.AG.26.11.2021
Załącznik nr 3 do SWZ
Wykonawca:
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
reprezentowany przez:
…………………………………………………
(imię, nazwisko, podstawa do reprezentacji)
Oświadczenie Wykonawcy
składane na podstawie art. 108 i art. 109 ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: Pzp),
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Świadczenie usług
gastronomicznych w zakresie całodziennego żywienia dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej im. Jana
Pawła II w Głownie” prowadzonego przez Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie, 95 - 015
Głowno, ul. Karasicka 51, oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ustawy Pzp.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ustawy Pzp.

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

___________________________________
(podpis)
Jednocześnie oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art.
……………………….ustawy Pzp. Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art.
110
ustawy
Pzp
podjąłem
następujące
środki
naprawcze:
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………………………..…..…………………...........…….
……………………………………………………………………………………………………………………………

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

OŚWIADCZENIE

DOTYCZĄCE

PODMIOTU,

w

do

NA

KTÓREGO

ZASOBY

POWOŁUJE

SIĘ

WYKONAWCA:
Oświadczam,

że

stosunku

następującego/ych

podmiotu/tów,

na

którego/ych

zasoby

powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………………………
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą
podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

____________________________________
(podpis)
[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 118 ustawy Pzp]
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO
ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam,

że

w

stosunku

do

następującego/ych

podmiotu/tów,

będącego/ych

podwykonawcą/ami:

……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także
w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o
udzielenie zamówienia.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

_______________________________
(podpis)
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam,

że

wszystkie

informacje

podane

w

powyższych

oświadczeniach

są

aktualne

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w
błąd przy przedstawianiu informacji.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
miejscowość

___________________________________
(podpis)

DPS.AG.26.11.2021
Załącznik Nr 4 do SWZ
WZÓR UMOWY NR …………..
zawarta w Głownie w dniu …………….. r. pomiędzy:
 Powiatem Zgierskim, ul. Sadowa 6A, 95-100 Zgierz, NIP: 732-217-00-07, reprezentowanym przez
Dom Pomocy Społecznej im Jana Pawła II w Głownie, ul. Karasicka 51, 95-015 Głowno w
imieniu którego występuje: Dyrektor – …………………. przy kontrasygnacie Głównego
Księgowego – ……………………………, zwanym w dalszej części Zamawiającym
a


…………………………………….., zwanym dalej „Wykonawcą

została zawarta umowa następującej treści:
§ 1 - Przedmiot umowy

1. Podstawą zawarcia niniejszej umowy jest wybór najkorzystniejszej oferty dokonany w sprawie o udzielenie
zamówienia klasycznego w trybie podstawowym o wartości mniejszej niż progi unijne zgodnie ustawą z dnia 11
września 2019 roku Prawo zamówień publicznych na zadanie pn.: „Świadczenie usług gastronomicznych w
zakresie całodziennego żywienia dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie”.
2. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług gastronomicznych w zakresie całodobowego wyżywienia
pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Głownie (zwanego dalej – DPS w Głownie lub Domem) świadczona
przez Wykonawcę w wynajętych od DPS w Głownie pomieszczeniach kuchennych (kuchnia i stołówka oraz
pomieszczenia magazynowe), obejmujące codzienne przygotowanie i wydawanie 4 posiłków: I śniadanie, II
śniadanie, obiad (posiłek dwudaniowy: zupa oraz II danie) i kolacja.
3. Zamawiający informuje, że średnio miesięczna liczba mieszkańców DPS w Głownie z ostatnich 12 miesięcy
wynosiła 44 osoby, przy czym Zamawiający zastrzega, że liczba ta może ulec zmianie gdyż jest zależna od stanu
chorobowego mieszkańców Domu i stanu obłożenia Domu. Z tego tytułu nie należy się Wykonawcy żadne
roszczenie.
§ 2 - Terminy
Ustala się następujące terminy realizacji przedmiotu umowy:
1) rozpoczęcie: od dnia 01 stycznia 2022 r.;
2) zakończenie: do 31 grudnia 2022 r. lub z dniem wykorzystania środków finansowych, o których mowa w § 3
ust. 1 umowy.
§ 3 - Wynagrodzenie
1. Wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu umowy w okresie jej obowiązywania nie
może przekroczyć równowartości kwoty ________ zł brutto (słownie:____________________________ ).
2. Wynagrodzenie, którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy ponoszone w związku z
wykonaniem przedmiotu umowy, w tym m.in. koszt przygotowania posiłku i wszelkie inne koszty Wykonawcy
mające wpływ na prawidłową realizację usługi.
3. Strony ustalają, że wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie wypłacane na podstawie ceny
jednostkowej za dobową stawkę żywieniową brutto wskazanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym,
którego
kopia
stanowi
Załącznik
nr
1
do
niniejszej
umowy
w
wysokości
___________________________________________ zł (słownie: ________________) oraz faktycznie
zamówionych przez Zamawiającego zestawów posiłków dobowych (1 zestaw posiłków dobowych = I
śniadanie, II śniadanie, obiad, kolacja). Wynagrodzenie to nie może przekroczyć kwoty wskazanej w ust. 1.
4. Cena jednostkowa, o której mowa w ust. 3 bez względu na stopień inflacji nie ulegnie zmianie w okresie
obowiązywania niniejszej umowy.
5. Rozliczenia finansowe za wykonanie przedmiotu umowy będą dokonywane „z dołu” w okresach miesięcznych
na podstawie faktury VAT, wystawionej i dostarczonej do siedziby Zamawiającego w terminie 7 dni
kalendarzowych liczonych od ostatniego dnia okresu rozliczeniowego.
6. Należność wynikającą z faktury, Zamawiający zapłaci przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w
terminie ………………… dni od dnia doręczenia poprawnie wystawionej faktury VAT do siedziby
Zamawiającego mieszczącej się w Głownie przy ul. Karasickiej 51. Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku
bankowego Zamawiającego;
7. Dane do faktury:
Nabywca: Powiat Zgierski ul. Sadowa 6a 95-100 Zgierz NIP: 732-217-00-07,
Odbiorca: Dom Pomocy Społecznej w Głownie im. Jana Pawła II, 95-015 Głowno, ul. Karasicka 51.

Zamawiający wymaga, aby w ramach realizacji umowy czynności wymienione w §5 SWZ wykonywane były
przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę niezależnie od tego czy te usługi będzie wykonywał
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca.
9. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec
Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 9 czynności. Zamawiający uprawniony jest w
szczególności do:
9.1. żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich
oceny,
9.2. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
9.3. przeprowadzania kontroli w pomieszczeniach Zamawiającego a dzierżawionych przez Wykonawcę.
10. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących
wskazane w ust. 9 czynności w trakcie realizacji zamówienia:
10.1. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać
w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia,
wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę
wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy,
10.2. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię
umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy
ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków,
jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający
ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.
11. Niedostarczenie w wyznaczonym terminie dokumentów wskazanych w ust. 10 skutkuje obciążeniem karami
umownymi, o których mowa w § 12 niniejszej umowy.
12. O każdej zmianie osób zatrudnionych, realizujących przedmiot niniejszej umowy, Wykonawca powiadomi
niezwłocznie Zamawiającego.

8.

§ 4 - Warunki wykonywania przedmiotu umowy
1. Na całodobowe wyżywienie składają się posiłki wydawane pensjonariuszom:
1.1. I śniadanie w godz. 8.00-10.00;
1.2. II śniadanie w godz. 10.30-11.00;
1.3. obiad w godz. 13.00-15.00;
1.4. kolacja w godz. 17.30-19.30
2. Przygotowanie posiłków musi opierać się na n/w dietach:
1) normalna;
2) dieta wątrobowa;
3) dieta cukrzycowa;
4) dieta przetarta;
5) dodatek żywieniowy do diet.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany diet w trakcie trwania całej umowy tj. mogą zostać wyłączone lub
dodane nowe diety, stosownie według indywidualnych zleceń lekarskich i potrzeb Zamawiającego. Wykonawca
będzie zobowiązany uwzględnić wprowadzone zmiany. Wprowadzenie nowej lub zmiana diety nie może wpłynąć
na cenę posiłku.
4. Minimalne wymagania Zamawiającego dotyczące składu posiłków i ich gramatury. Zamawiający wymaga:
4.1. podawania do obiadu, co najmniej 3 x w tygodniu sztuki mięsa ( nie mielonego, nie podrobów) o gramaturze
nie niższej niż 90 g 2 x forma mielona lub rozdrobniona (np. kotlet mielony, gulasz - z podziałem na
gramaturę sosu i mięsa, przy czym zawartość mięsa nie może być niższa niż 90 g), 1 x ryba (gramatura nie
niższa niż 100 g), 1 x obiad jarski (placki ziemniaczane, naleśniki, pierogi, ryż z dodatkami, itp.);
4.2. gramatury dodatków typu: ziemniaki, kasza, ryż, makaron nie niższej niż 250 g, surówki nie mniej niż
100 g
4.3. podawania, co najmniej 1 x w tygodniu porcji ciasta, bułki słodkiej lub zamiennie ciastek (o gramaturze nie
niższej niż 150 g);
4.4. aby surówki podawane do obiadu powinny być zgodne z daną porą roku i dietą, podanie tej samej surówki
może nastąpić po upływie 7 dni;

4.5. podawania gorących posiłków w porze kolacji: 2 x w tygodniu np.: bigosu, gorącej kiełbasy, kaszanki,
parówki ( gramatura nie może być mniejsza niż 100 g);
4.6. podawania zup mlecznych w porze śniadania: poniedziałek, środa, piątek lub kakao i kawę mleczną w
pozostałe dni;
4.7. zachowania gramatury poniższych produktów w granicach:
a) pieczywo nie mniej niż 150 g;
b) wędlina (różna) nie mniej niż 60 g;
c) sałatki (różne) nie mniej niż 100g;
d) twarogi (różne) nie mniej niż 100g;
e) ser żółty nie mniej niż 100 g;
f) produkty podawane w zestawie np.: ser- wędliny gramatura dostosowana np.: 50/50;
g) jajko nie mniej niż 1 sztuka w klasie L;
h) pasty (różne) nie mniej niż 100 g;
i) zupy podawane do obiadu nie mniej niż 0,40 litra;
j) kompot (nie syrop) podawany do obiadu nie mniej niż 250 ml
4.8. podawania produktów typu jogurt, kefir, mus, galaretki, kisiele minimum 1 raz w tygodniu - dla każdej
diety;
4.9. aby posiłki podawane w formie papki zawierały wszystkie składniki z jadłospisu dla określonej diety, z
wyłączeniem dodatków typu jogurt, pudding, galaretka, kisiel serwowanych oddzielnie;
4.10. podawania owoców sezonowych min. co drugi dzień;
4.11. aby podawane wędliny były urozmaicone tj. wędzonki, parzone, drobiowe, wieprzowe z zachowaniem
proporcjonalności serwowania wędzonek i wędlin parzonych (nie wędzonych) podczas układania
jadłospisu dekadowego. Zamawiający nie dopuszcza podawania tylko wędlin parzonych/konserwowych.
4.12. aby nie wykorzystywać celem realizacji zamówienia żywności modyfikowanej genetycznie i typu instant,
gotowych potraw mrożonych, zup w proszku, jajek w proszku, puree ziemniaczanego, koncentratów
białkowych, miodu sztucznego, produktów masłopodobnych, seropodobnych, oraz przygotowywania
kompotu z syropów smakowych. Do posiłków nie można używać octu, chemicznych substancji
dodatkowych poprawiających smak, zapach lub barwę.
5. Oprócz posiłków, o których mowa w ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia całodziennego
dostępu do napojów (herbata, mleko) oraz pieczywa w ilości dwóch 500 g bochenków chleba, dwóch 200 g
słoików dżemu, 0,5 kg sera żółtego, dwóch kostek masła 200 g do smarowania chleba - dziennie. Przy wyborze
pieczywa należy uwzględnić przyzwyczajenia smakowe pensjonariuszy Domu.
6. Zamawiający będzie dostarczał Wykonawcy codziennie pisemny wykaz ilości mieszkańców oraz wymaganych
diet w terminach: obiady i kolacje do godziny 9.00 tego samego dnia, śniadania do godz. 16.00 dnia
poprzedniego. W przypadku planowanego wyjazdu grupy mieszkańców Domu, Zamawiający zobowiązany jest
powiadomić o tym fakcie Wykonawcę z, co najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem, podając określoną ilość
posiłków (suchy prowiant) oraz wymaganą godzinę ich wydania. Na koniec każdego miesiąca następuje
weryfikacja ilościowego wykazu wydanych posiłków przez wyznaczonych pracowników Zamawiającego i
Wykonawcy.
7. Podstawę do sporządzania posiłków dla mieszkańców DPS stanowić będzie uzgodniony pomiędzy
Zamawiającym a Wykonawcą jadłospis dekadowy, z uwzględnieniem diet indywidualnych. Oferowany
asortyment musi być sporządzony przez dietetyka i opatrzony każdorazowo podpisem osoby sporządzającej oraz
urozmaicony w sposób zapewniający różnorodność i niepowtarzalność potraw w okresie 10-cio dniowym.
8. Każdorazowo przed I śniadaniem Wykonawca zobowiązany będzie do wywieszenia na tablicy informacyjnej
usytuowanej w stołówce dziennego jadłospisu uwzględniającego wszystkie diety serwowane w danym dniu. W
ramach realizacji przedmiotu Zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie również do przygotowania
tradycyjnych posiłków świątecznych i podawanie porcji ciasta (o gramaturze 150 g) w dni świąteczne (Boże
Narodzenie, Wielkanoc, Nowy Rok) oraz 1 raz w roku okazjonalnej uroczystości w dniu wskazanym przez
Zamawiającego, dla 100 osób. (tj. zupa, potrawy z grilla karczek, kiełbasa, kaszanka, ciasto lub słodka bułka).
Menu Zamawiający ustali z Wykonawcą na 14 dni przed planowaną uroczystością.
9. Personel niezbędny do realizacji przedmiotu zamówienia zabezpiecza we własnym zakresie Wykonawca. Na
Wykonawcy ciążyć będzie obowiązek zapewnienia właściwej organizacji pracy, sprawnego wydawania
posiłków (w tym wyposażenie personelu w odpowiednią odzież) oraz sprawnego sprzątania stołówki po
zakończonych posiłkach.
§5
1. Przygotowywanie posiłków odbywać się będzie w pomieszczeniach kuchennych i stołówce Domu
usytuowanych w Głownie przy ul. Karasickiej 51 za pomocą wyposażenia kuchennego Zamawiającego
przekazanego odpłatnie Wykonawcy. Wykaz sprzętu i urządzeń przekazanych Wykonawcy stanowi załącznik
Nr 2 do projektu umowy.
2. Wyżywienie, o którym mowa w § 4 ust. 1 musi spełniać wymóg dostarczenia 2800 kcal dziennie dla jednej
osoby z dopuszczalnym odchyleniem +/- 5 %. W przypadku diety cukrzycowej lub trzustkowej wartość
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energetyczna posiłku dla jednej osoby nie może przekraczać 2.700 kcal z dopuszczalnym odchyleniem
+/- 5 %. Posiłki muszą być przygotowywane z produktów świeżych nabywanych przez Wykonawcę. Posiłki
muszą odpowiadać wymogom sztuki kulinarnej z zachowaniem norm żywieniowych i uwzględnieniem
niezbędnych składników pokarmowych stosowanych przy żywieniu osób starszych i chorych. Posiłki muszą
być urozmaicone i bogate w wartości odżywcze.
Minimalna wysokość całodobowego wsadu surowca na jednego mieszkańca nie może być mniejsza niż 13,00 zł
(słownie: trzynaście złotych 00/100) brutto.
§6
Zamawiający ma prawo do kontrolowania Wykonawcy, poprzez wyznaczonego przedstawiciela m.in. w zakresie
stosowanych produktów, przebiegu procesów technologicznych, jakości oraz gramatury posiłków i ich zgodności
z zatwierdzonym jadłospisem, (m.in.: jakości produktów wyjściowych, świadectwa ich pochodzenia, składu,
gramatury i temperatury posiłków), dystrybucji posiłków, czystości personelu, ich strojów i posiadania przez nich
aktualnych książeczek zdrowia oraz czystości pomieszczeń, urządzeń i zastawy wykorzystywanych przy
realizacji zamówienia.
Przeprowadzenie kontroli podlega udokumentowaniu w książce kontroli i jest podpisywane przez przedstawiciela
Zamawiającego oraz pracownika Wykonawcy.
W przypadku stwierdzenia braków ilościowych posiłków lub niedopełnienia innych warunków określonych w
niniejszej umowie Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego uzupełnienia stwierdzonych braków
ilościowych wydawanych posiłków oraz do bezzwłocznego usunięcia wszelkich nieprawidłowości dot. produkcji
i dystrybucji posiłków oraz stroju personelu w przypadku ich stwierdzenia przez Zamawiającego.
W przypadku rażącego naruszenia umowy przez Wykonawcę Zamawiający może wypowiedzieć umowę w trybie
natychmiastowym. Za rażące naruszenie umowy uważa się m.in.: zaprzestanie przez Wykonawcę wykonywania
umowy i jej nierealizowanie przez 1 dzień.
§7
Przedmiot zamówienia obejmuje cały kompleks spraw związanych z prowadzeniem kuchni i stołówki w tym
przejęcie pełnej odpowiedzialności za ich przygotowanie i wydawanie posiłków oraz ich jakość, stan higienicznosanitarny użytkowanych pomieszczeń (kuchnia i stołówka) i urządzeń itp. Wykonawca zobowiązany jest do
przestrzegania wszystkich aktualnych przepisów prawnych obowiązujących w polskim systemie prawnym w tym
zakresie, w szczególności przestrzegania Dobrej Praktyki Higienicznej i HACCP. Sprzęt i środki do utrzymania
czystości wynajmowanych pomieszczeń zapewnia Wykonawca. Zamawiający ma prawo - poprzez
upoważnionego przedstawiciela - do kontrolowania produkcji posiłków (m.in.: jakości produktów wyjściowych,
świadectwa jakości ich pochodzenia, składu i gramatury posiłków, czystości i stroju personelu i posiadania przez
nich aktualnych książeczek zdrowia, czystości pomieszczeń i wyposażenia kuchni).
W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest na koszt własny dostarczyć nową
zastawę stołową (talerze, kubki, sztućce, zestawy przyprawowe) w ilości niezbędnej dla prawidłowego
wykonania przedmiotu umowy. Zamawiający wymaga, aby zastawa stołowa (kubki, talerze) była koloru białego
ze szkła hartowanego lub porcelany. Wyposażenie, o którym mowa powyżej będzie stanowić własność
Wykonawcy. Zastawa stołowa dostarczona przez Zamawiającego będzie przechowywana i dezynfekowana w
zmywali Domu. Zamawiający nie dopuszcza możliwości podawania posiłków w naczyniach jednorazowego
użytku oraz sztućców jednorazowego użytku (nie dotyczy pikników okazjonalnych).
Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć użytkowane pomieszczenia w podręczny sprzęt gaśniczy (zgodnie z
aktualnie obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi) oraz objąć je stałą kontrolą przeciwpożarową.
Wykonawca zobowiązany jest, na koszt własny, przeprowadzać dezynsekcję i deratyzację wynajmowanych
pomieszczeń wg. potrzeb i zgodnie z przyjętymi procedurami Dobrej Praktyki Higienicznej.
Wykonawca zobowiązany jest przejmować wszelkie odpady pokonsumpcyjne powstałe po spożyciu posiłków
oraz odpowiada za ich właściwą segregację oraz ponosi koszty ich utylizacji.

§8
1. Wykonawca będzie zobowiązany ponosić opłaty z tytułu dzierżawy pomieszczeń i urządzeń oraz korzystania z
mediów.
2. Przedmiotem dzierżawy jest część pomieszczeń kuchni o powierzchni produkcyjnej 65,70 m² oraz pomieszczeń
magazynowych o powierzchni 42,73 m² mieszczące się na terenie DPS Głowno. Wysokość stawek czynszu
określa Uchwała Nr 7/23/20 Zarządu Powiatu Zgierskiego z dnia 13.02.2020 r. w sprawie wysokości stawek
czynszu za najem lokali i dzierżawę gruntów powiatowych
3. Zamawiający wystawi fakturę za okresy miesięczne do 7-go dnia następnego miesiąca.
§9
1. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy, znajdujące się na terenie
oddanym w dzierżawę Wykonawcy.
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe w wyniku niewłaściwego
zabezpieczenia miejsca pracy i urządzeń.

3. Wykonawca odpowiada za dzierżawione pomieszczenia, maszyny, sprzęt, urządzenia i naczynia oraz dokonuje
niezbędnych napraw i uzupełnia na bieżąco braki w dzierżawionych zasobach, jeśli wystąpią. Wykonawca
zapewnia we własnym zakresie pozostałe, oprócz wydzierżawianych, urządzenia, maszyny, sprzęt i naczynia
niezbędne do prawidłowego wykonania usługi. Sprzęt zakupiony przez Wykonawcę jest jego własnością tak w
trakcie trwania umowy jak i po jej zakończeniu.
§ 10 - Odstąpienie od umowy
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w
terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać
wyłącznie wynagrodzenia należytego z tytułu wykonania części umowy.
§ 11
1. Poza przypadkiem, o którym mowa w § 10 Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w
przypadku, gdy:
1) zostanie wydany nakaz zajęcia wierzytelności przypadających z tytułu zawarcia i wykonania niniejszej
umowy;
2) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje jej
pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, w terminie 3 dni.
2. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
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§ 12
Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają kary umowne, które będą
naliczane w wypadkach i wysokościach określonych w niniejszej umowie.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200 zł brutto za każdy stwierdzony przypadek
nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, w szczególności: nieodpowiedniej temperatury posiłków,
brak zgodności posiłków z zamówioną dietą lub jadłospisem, nieodpowiedniej wielkość porcji, niepunktualnego
wydania posiłku (opóźnienie powyżej 15 minut).
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto określonego w §
3 ust. 1, w przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy.
Jeżeli Wykonawca nie przedłoży Zamawiającemu w terminie wskazanym w wezwaniu dowodów, o których
mowa w § 3 ust. 10, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 200,00 zł za każdy dzień opóźnienia.
Kary umowne będą podlegać sumowaniu, jeżeli podstawą ich naliczania jest to samo zdarzenie.
Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia.
W przypadku, gdy wysokość szkody przekracza wysokość kary umownej Zamawiający ma prawo dochodzić
odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.
§ 13 - Postanowienia końcowe
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Zakazuje się zmian istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w
ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.
Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 2 jest nieważna.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie, w formie pisemnej po
podpisaniu przez obie strony.
Cesja wierzytelności przypadających z niniejszej umowy może być dokonana na rzecz osób trzecich wyłącznie za
zgodą Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 14
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo
zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego wraz z przepisami wykonawczymi.
§ 15
1. Strony umowy oświadczają, iż zapoznały się z umową i dokonały interpretacji jej poszczególnych postanowień,
w celu wyeliminowania ewentualnych mogących powstać w przyszłości sporów na tle jej wykonania i nie
zgłaszają żadnych uwag.
2. Ewentualne spory powstałe na tle realizacji tej umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądu właściwego
miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 16
Nadzór nad realizacją umowy powierza się:
1. Ze strony Wykonawcy: ______________________________;
2. Ze strony Zamawiającego:
2.1. Anna
Klamerus
– Zastępca
Dyrektora
tel.:
zastepca.dyrektora@dps.glowno.pl
2.2. Ewa
Jankowska
–
Pracownik socjalny, tel.
pracownik.socjalny@dps.glowno.pl

42 716

43

77

wew.

307

e-mail:

42 716

43

77

wew.

305

e-mail:

§ 17
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze otrzymuje Zamawiający, 1
egzemplarz Wykonawca.
Załączniki:
1. Kopia Formularza ofertowego Wykonawcy – zał. Nr 1
2. Zestawienie sprzętu – zał. Nr 2
3. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – zał. Nr 3

__________________________
ZAMAWIAJĄCY

*niepotrzebne skreślić

____________________________
WYKONAWCA

Załącznik nr 3 do umowy Nr …………….
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
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:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie.
2. Można skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: 95-015 Głowno, ul. Karasicka 51, telefonując
pod numer: 42 716 30 01 lub pisząc na adres mailowy: dps@dps.glowno.pl.
3. inspektorem ochrony danych osobowych jest Mariusz Stasiak vel Stasek- z inspektorem można się skontaktować
e-mail: biuro@msvs.com.pl.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie w/w zamówienia publicznego klasycznego prowadzonego w trybie zamówienia
podstawowego;
5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie przez okres 4 lat od zakończenia postępowania o
udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy;
7. 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;
8. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO;
9. posiada Pani/Pan:
9.1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących*;
9.2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
9.3. 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 ***;
9.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
10. Źródłem pozyskania danych osobowych innych osób niż wykonawca jest wykonawca składający ofertę.
Wyjaśnienie: 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
**
Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie
może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
***
Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania,
w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub
prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
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.
*

DPS.AG.26.11.2021
Załącznik nr 5 do SWZ
Wykonawca:
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres
WYKAZ WYKONANYCH / WYKONYWANYCH USŁUG

LP

Przedmiot usługi

Odbiorca usługi (adres) Data wykonania
usługi

Wartość brutto
usługi

Potwierdzenie
wykonania
usługi

1

2

3

4

5

Do wykazu należy załączyć dowody określające czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o
których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były
wykonywane.

____________________________
miejscowość, data

___________________________
podpis Wykonawcy

DPS.AG.26.11.2021
Załącznik nr 6 do SWZ
Wykonawca:
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ
W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA
Nazwa Wykonawcy

…………………………….…………………………………………………..

Adres

…………………………………………………………………………………

Telefon

……………………..…………………. Fax ………………………………….

Nazwisko i imię

Doświadczenie
zawodowe

Kalifikacja zawodowe

Zakres czynności
wykonywanych przy
zamówieniu

Podstawa dysponowania osobami
Pracownik wykonawcy/innego
podmiotu

Dysponuję / będę dysponował**

Dysponuję / będę dysponował**

Dysponuję / będę dysponował**

Dysponuję / będę dysponował**

____________________________
miejscowość, data

**niepotrzebne skreślić

___________________________
podpis Wykonawcy

DPS.AG.26.11.2021
Załącznik nr 7 do SWZ
OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI
LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ
Niniejsza oferta zostaje złożona przez:…………………………………………………….........................................
…………………………………………………………………………………………………………………………
(podać nazwę oraz adres wykonawcy/wykonawców)
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego klasycznego realizowanego w trybie
podstawowym na realizację zadania pn.: „Świadczenie usług gastronomicznych w zakresie całodziennego
żywienia dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie” oświadczam:
(proszę o postawienie znaku „x” w odpowiedniej kratce):
□ nie należę do żadnej grupy kapitałowej (t.j. ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. ochronie konkurencji i
konsumentów (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 369 ze zm.),
□ z żadnym z Wykonawców, którzy złożyli ofertę w przedmiotowym postępowaniu nie należę do tej samej grupy
kapitałowej (tj. Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.
369 ze zm.),
□ wspólnie z następującymi Wykonawcami, którzy złożyli ofertę w przedmiotowym postępowaniu należę do tej
samej grupy kapitałowej (tj. ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. z
2019 r. poz. 369 ze zm.) i przedkładam niżej wymienione dowody, że powiązania między nami nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu:…………………………................................
podmioty należące do grupy kapitałowej

l.p.

______________________
miejscowość i data

____________________________________
podpis(y) osoby (osób) upoważnionych
do podpisania niniejszej oferty

Informacja dla Wykonawcy:
*Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 222 ust. 5, przekazuje
Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której
mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić
dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
OŚWIADCZENIA O GRUPIE KAPITAŁOWEJ NIE NALEŻY

ZAŁĄCZAĆ DO OFERTY

DPS.AG.26.11.2021
Załącznik nr 8 do SWZ

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU TRZECIEGO
do oddania zasobów niezbędnych do realizacji zamówienia
w trybie art. 118 ustawy Prawo zamówień publicznych
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Świadczenie usług gastronomicznych w
zakresie całodziennego żywienia dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie”
oświadczam, co następuje:
1. zobowiązuję się do oddania na rzecz…………………………………………………………………………….
(wskazać nazwę i adres Wykonawcy, któremu inny podmiot oddaje do dyspozycji zasoby)
niezbędnych zasobów w postaci*:
- wiedzy i doświadczenia tj.: ……………………................................................................................................
- . ………………………………………………………………….
………………………………………………….………..……………………………………………………..
należy zaznaczyć właściwy punkt i opisać udostępniany zasób lub podać dane np. imię i nazwisko udostępnianej
osoby; przynajmniej dokładną nazwę usługi, dostawy, itp.)
*

2. Oświadczam, że nie zachodzą wobec mnie podstawy wykluczenia z postępowania, o których mowa w SWZ.

…........................., dnia ….................
(miejscowość i data)
____________________________________________
(podpis i pieczęć Podmiotu udostępniającego/
osoby upoważnionej do występowania
w imieniu Podmiotu)

Pouczenie:
Powyższe zobowiązanie musi zostać podpisane przez podmiot udostępniający zasoby i złożone w oryginale.

