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Piaski: ŚWIADCZENIE USŁUG CATERINGOWYCH W WYNAJĘTYCH OD
ZAMAWIAJĄCEGO POMIESZCZENIACH DLA WYCHOWANKÓW I UCZNIÓW
PRZEBYWAJĄCYCH W INTERNACIE ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH IM. GEN. JÓZEFA
WYBICKIEGO W GRABONOGU
Numer ogłoszenia: 113510 - 2016; data zamieszczenia: 06.05.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Rolniczych im. gen. Józefa Wybickiego , Grabonóg 63, 63-820
Piaski, woj. wielkopolskie, tel. 65 5739146, faks 65 573 91 46.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.grabonog.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ŚWIADCZENIE USŁUG
CATERINGOWYCH W WYNAJĘTYCH OD ZAMAWIAJĄCEGO POMIESZCZENIACH DLA
WYCHOWANKÓW I UCZNIÓW PRZEBYWAJĄCYCH W INTERNACIE ZESPOŁU SZKÓŁ
ROLNICZYCH IM. GEN. JÓZEFA WYBICKIEGO W GRABONOGU.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia
jest: ŚWIADCZENIE USŁUG CATERINGOWYCH W WYNAJĘTYCH OD ZAMAWIAJĄCEGO
POMIESZCZENIACH DLA WYCHOWANKÓW I UCZNIÓW PRZEBYWAJĄCYCH W
INTERNACIE ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH IM. GEN. JÓZEFA WYBICKIEGO W
GRABONOGU. 2.Przedmiot zamówienia obejmuje przygotowanie, dowóz i wydawanie posiłków
(pierwsze i drugie śniadanie, obiad - dwudaniowy, kolacja) dla ok. 60 wychowanków i uczniów dziennie
(wiek 16-19 lat) przebywających w Internacie Zespołu Szkół Rolniczych im. gen. Józefa Wybickiego w
Grabonogu w okresie od 1 września 2016r. do 30 czerwca 2019r. w każdym roku szkolnym 10 miesięcy
żywienia, uwzględniając przerwy świąteczne, ferie zimowe, przerwę wakacyjną i inne dni wolne od nauki
szkolnej zgodnie z kalendarzem roku szkolnego. 3.Liczba wychowanków i uczniów korzystających z
wyżywienia jest wielkością szacunkową, może się zmieniać w trakcie obowiązywania umowy i
uzależniona jest od dziennych stanów osobowych wychowanków Internatu. Ewentualne zmiany ilości
zamawianych posiłków Zamawiający zgłaszać będzie Wykonawcy najpóźniej do godziny 8:00 danego
dnia. 4.Wynagrodzenie wykonawcy będzie określane na podstawie ilościowego rozliczenia osobowego
wychowanków w danym miesiącu. 5.Posiłki dostarczane będą codziennie od poniedziałku do piątku, z
wyjątkiem dni wolnych od nauki szkolnej zgodnie z kalendarzem roku szkolnego w ściśle ustalonych
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porach dnia: I i II śniadanie - godz. 7.00 - 7.30, obiad - godz. 14.30 - 15.30, kolacja - godz. 18.30 - 19.00.
6.Wykonawca dostarczał będzie w pierwszy dzień tygodnia jadłospis dekadowy. 7.Jadłospis powinien
być urozmaicony, taki sam rodzaj potrawy nie może powtarzać się w tym samym tygodniu.
8.Wykonawca przygotowywać będzie posiłki z produktów własnych. 9.Wykonawca będzie wydawał
posiłki z wykorzystaniem wynajętych pomieszczeń od Zamawiającego (istnieje możliwość dokonania
wizji lokalnej w/w pomieszczeń). 10.Zamawiający wynajmie Wykonawcy pomieszczenia wraz z
wyposażeniem w celu prawidłowego wykonania usługi. Wzór umowy najmu lokalu użytkowego stanowi
załącznik nr 16 do SIWZ. 11.Wykonawca będzie przygotowywał posiłki zgodnie z zasadami określonymi
w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. 2015 poz. 594 ze
zm.), rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie grup środków spożywczych
przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie
muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych
jednostkach (t.j. Dz. U. 2015 poz. 1256) oraz zgodnie z Normami Żywieniowymi opracowanymi przez
Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie. 12.Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego
przestrzegania właściwych przepisów higieniczno - sanitarnych podczas przygotowania, transportu i
wydawania posiłków, w szczególności: miejsce do przygotowania posiłków posiada wdrożony i
funkcjonujący system HACCP, posiłki winny być przewożone pojazdem przystosowanym do przewozu
posiłków dopuszczonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. 13.Posiłki wydawane
będą przez Wykonawcę przy pomocy personelu własnego w systemie zapewniającym właściwą ochronę
oraz odpowiednią temperaturę posiłków. 14.Wykonawca zapewni niezbędne naczynia stołowe i sztućce
do spożywania posiłków oraz na własny koszt będzie je uzupełniał. 15.Korzystanie przez Wykonawcę z
naczyń i sztućców jednorazowych jest niedopuszczalne. 16.Po zakończeniu posiłku Wykonawca będzie
odbierał naczynia. 17.Brudne naczynia, sztućce, sprzęt kuchenny Wykonawca zmywa oraz dezynfekuje i
sterylizuje zgodnie z przepisami sanitarno epidemiologicznymi obowiązującymi w tym zakresie.
18.Wykonawcę zobowiązuje się do utylizacji odpadów pokonsumpcyjnych zgodnie z zastosowaniem
przepisów bezpieczeństwa żywnościowego i sanitarnych. 19.Wykonawca może wydawać w kuchni
Zamawiającego posiłki zamawiane przez pracowników Zamawiającego. 20.Zamawiający przewiduje
możliwość wglądu do pomieszczeń: kuchni, stołówki, zmywalni, magazynów żywności i sanitariatów po
uprzedniej konsultacji i uzgodnieniu terminu z Wykonawcą. 21.Zamawiający zastrzega sobie możliwość
bezpłatnego korzystania z pomieszczenia stołówki w celu prowadzenia zajęć lekcyjnych i organizowania
imprez okolicznościowych. 22.Koszt surowca potrzebnego do sporządzania posiłków w ramach jednego
dnia nie może przekraczać średnio w miesiącu 10,70 zł na dzień na 1 osobę.
II.1.5)
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.32.00.00-9.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2019.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM
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III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
NIE DOTYCZY
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W celu oceny spełnienia przez Wykonawcę warunku posiadania wiedzy i doświadczenia
Zamawiający wymaga złożenia wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w
tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na
rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów czy zostały wykonane
lub są wykonywane należycie. Zamawiający uzna spełnienie ww. warunku, jeżeli
Wykonawca wykaże wykonanie/wykonywanie z należytą starannością usług polegających na
przygotowywaniu, dostarczaniu i wydawaniu posiłków u minimum dwóch zleceniodawców.
Do wykazu należy dołączyć dowody potwierdzające, że usługi zostały wykonane lub są
wykonywane należycie. UWAGA: Dowodami, o których mowa wyżej są: 1)poświadczenie, z
tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych
poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej nić na 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert, 2)oświadczenie Wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o
obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym
mowa w pkt. 1). W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi,
wskazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane lub są wykonywane, Wykonawca nie ma
obowiązku przedkładania dowodów, potwierdzających jakość wykonania wskazanych usług.
Ocena spełnienia ww. warunku udziału w postępowaniu będzie dokonywana na podstawie
analizy dokumentów złożonych w ofercie, zgodnie z formułą: spełnia / nie spełnia.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
NIE DOTYCZY
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
NIE DOTYCZY
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W celu oceny spełnienia przez Wykonawcę warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i
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finansowej, Zamawiający nakłada obowiązek przedstawienia opłaconej polisy, a w
przypadku jej braku - innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia na kwotę 100 000,00 zł. UWAGA: w sytuacji, gdy fakt opłacenia
polisy nie wynika z samej treści polisy należy dołączyć inny dokument potwierdzający
opłacenie polisy. Ocena spełnienia ww. warunku udziału w postępowaniu będzie
dokonywana na podstawie analizy dokumentów złożonych w ofercie, zgodnie z formułą:
spełnia / nie spełnia.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE
ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22
ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy
przedłożyć:
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech 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 dostawy lub usługi zostały
wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia.
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,
należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu
na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia,
przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy,
określonym w pkt III.4.2.
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do
grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Formularz oferty (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ). W przypadku, gdy Wykonawcę
reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być dołączone pełnomocnictwo wskazujące, że osoba
występująca w imieniu Wykonawcy jest do tego upoważniona, jeżeli nie wynika to z załączonych do
oferty dokumentów. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
(konsorcjum, spółka) do oferty musi być dołączone pełnomocnictwo do reprezentowania ich w
2016-05-06 12:51

file:///C:/Users/HDBCB~1.SZW/AppData/Local/Temp/113510-2016.html

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego, jeżeli nie wynika to z załączonych do oferty dokumentów.
Pełnomocnictwa, o których mowa wyżej, należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez notariusza. W przypadku, gdy Wykonawca będzie polegał na wiedzy i
doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach
finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów zobowiązany jest przedstawić pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
wykonania zamówienia (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ). Wykonawca może powierzyć
wykonanie części zamówienia podwykonawcy. W tym przypadku Wykonawca składa oświadczenie
dotyczące podwykonawców (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ) oraz wykaz
podwykonawców ze wskazaniem części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcy (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ). Jeżeli Wykonawca wykazując
spełnianie warunków, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b
ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający wymaga od
Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów Oświadczenia potwierdzającego
spełnienie warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (wg wzoru
stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ) oraz Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (wg wzoru
stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ). Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie
zamówienia lub Wykonawca powierza wykonanie części zamówienia przez podwykonawcę,
Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ) oraz Oświadczenie o braku podstaw do
wykluczenia (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ), składa każdy z nich. Kalkulację 1
osobodnia wraz z kosztami jego wyprodukowania (brutto). Przykładowy jadłospis dekadowy wraz z
recepturami ujętych w nim potraw, który będzie stosowany w przypadku realizacji zamówienia.
Oświadczenie Wykonawcy, że zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i
żywienia (Dz. U. 2015 poz. 594 ze zm.) spełnia wymagania określone przepisami wdrożenia i stosowania
systemu HACCP (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 12 do SIWZ). Oświadczenie Wykonawcy, że
środki jakie będą użyte do wykonania zamówienia są dopuszczone do obrotu i stosowania, tzn. będą
posiadały certyfikaty na znak bezpieczeństwa bądź aprobaty technicznej oraz świadectwa jakości (wg
wzoru stanowiącego załącznik nr 13 do SIWZ). Oświadczenie, że Wykonawca posiada zgodę inspektora
sanitarnego na prowadzenie działalności w zakresie będącym przedmiotem zamówienia (wg wzoru
stanowiącego załącznik nr 14 do SIWZ).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 80
2 - Ocena jadłospisu dekadowego - 20
IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
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podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzania takich zmian wynika z
okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne
dla Zamawiającego.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.grabonog.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Szkół
Rolniczych im. gen. Józefa Wybickiego, Grabonóg 6
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