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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. 22 Lipca 7, 97-512 

Kodrąb, woj. łódzkie, tel. 44 681 93 25 w. 50, faks 44 681 93 25. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.kodrab.akcessnet.net  

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przygotowanie i dostawa 

posiłków dla dzieci uczęszczających do szkół na terenie gminy Kodrąb. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:  

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:  

a) Przygotowanie i dostawę posiłków, zgodnie z zalecanymi normami żywieniowymi dla grup 

wiekowych dzieci w dwóch szkołach znajdujących się na terenie gminy Kodrąb: - Zespole 

Szkolno- Gimnazjalnym w Kodrębie, ul. Leśna 2, - Publicznej Szkole Podstawowej  

w Rzejowicach, Rzejowice 91.  

b) Wykonawca zobowiązany będzie do sukcesywnego świadczenia usług w czasie 

funkcjonowania szkoły, począwszy od 16 września 2013 r. do 20 grudnia 2013 r. z wyjątkiem 

sobót, niedziel, dni świątecznych oraz dni wolnych od zajęć szkolnych. Wymagane jest 

dostarczenie pięciu posiłków obiadowych (jednodaniowych) w tygodniu.  

c) Jadłospis ułożony na cały miesiąc powinien obejmować jedno danie dziennie, na przemian: 

pierwsze - drugie danie w rozliczeniu miesięcznym (czyli jeśli dany tydzień kończy się zupą, 

http://www.bip.kodrab.akcessnet.net/
http://www.bip.kodrab.akcessnet.net/


następny tydzień zaczyna się drugim daniem). Wykonawca przedstawi go do zaakceptowania 

Zamawiającemu. Zmiany w jadłospisie są dopuszczalne tylko za zgodą Zamawiającego.  

d) Usługa będzie dotyczyć łącznie około 100 dzieci szkolnych i przedszkolnych, 

uczęszczających do Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Kodrębie oraz Publicznej Szkoły 

Podstawowej w Rzejowicach. Liczbę dzieci korzystających z dożywiania należy traktować 

orientacyjnie, może ona ulegać niewielkim wahaniom w ciągu całego okresu trwania 

realizacji zamówienia. Wahania są uzależnione od liczby dzieci, którym przyznano 

dofinansowanie na dożywianie w szkole jak i od frekwencji samych dzieci na zajęciach.  

e) Posiłki dostarczone do Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego należy dostarczyć w pojemnikach 

zbiorczych (ok. 80 porcji dziennie), natomiast posiłki do Publicznej Szkoły Podstawowej  

w Rzejowicach należy dostarczyć w naczyniach jednorazowych wraz ze sztućcami 

jednorazowymi (ok. 20 porcji dziennie).  

f) Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia ilości posiłków zgodnie  

z zapotrzebowaniem złożonym na dany dzień. Zapotrzebowanie będzie zgłaszane 

telefonicznie codziennie do godziny 8.30 w dniu, którego dotyczy zapotrzebowanie.  

g) Posiłki należy dostarczyć do obu szkół pomiędzy 9.30 a 10.15.  

h) Posiłki Wykonawca dostarczy na własny koszt, w specjalistycznych termosach  

lub naczyniach gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości 

przewożonych potraw.  

i) Jadłospis miesięczny układany będzie przez Wykonawcę (zaleca się różnorodność  

i niepowtarzalność dziennych zestawów żywieniowych) zaopiniowany przez dietetyka  

lub technologa żywienia zbiorowego powinien być dostarczony Zamawiającemu  

do wcześniejszego zatwierdzenia najpóźniej 5 dni przed końcem miesiąca poprzedzającego, 

za wyjątkiem pierwszego miesiąca realizacji usługi, w którym należy przedstawić jadłospis  

w dniu podpisania umowy. Wszelkie zmiany w jadłospisie sugerowane przez Zamawiającego 

będą wiążące dla Wykonawcy.  

j) Każdy posiłek powinien zawierać produkty będące źródłem białka zwierzęcego (mięso 

wieprzowe, wołowe, drobiowe, ryby, nabiał) uzupełnionego o produkty roślinne (jarzyny, 

surówki, sałatki, owoce). Zamawiający żąda, aby do dań nie zawierających warzyw  

lub zawierających znikomą ilość warzyw (typu: zalewajka, makaron z serem, itp.), 

Wykonawca dołączył do posiłku owoc.  

k) Raz w tygodniu Wykonawca dołączy do posiłku deser mleczny (np.jogurt, serek, itp.).  

l) Wykonawca zapewni zróżnicowanie posiłków w ciągu 10-dniowego cyklu żywienia.  

m) Do przygotowywania posiłków należy używać produktów wysokiej jakości i zawsze 

świeżych, wyklucza się możliwość przygotowywania potraw z proszku.  

n) Posiłki powinny posiadać odpowiednią temperaturę (być gorące), proces produkcji  

oraz dystrybucji musi się odbywać zgodnie z wymogami sanitarnymi, zwłaszcza z wymogami 

dobrej praktyki higienicznej.  



o) Zamawiający wymagać będzie od Wykonawcy, aby w przypadku zaistniałej potrzeby,  

w ramach realizowanego zamówienia zapewniał posiłki dla grupy dzieci wymagających 

specjalnej diety (bezglutenowe, ze skazą białkową, z dietą cukrzycową, z alergią pokarmową 

oraz z innymi schorzeniami pokarmowymi).  

p) Posiłki mają być przygotowywane zgodnie z procedurami niezbędnymi dla zapewnienia 

bezpieczeństwa żywności i żywienia z uwzględnieniem zapisów określonych w ustawie  

o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 136, 

poz. 914 z późn. zm.).  

q) Posiłki winny spełniać normy żywieniowe zgodnie z polskimi normami żywieniowymi  

dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Wykonawca powinien przygotować posiłki  

o najwyższym standardzie na bazie produktów najwyższej jakości i bezpieczeństwa zgodnie  

z normami HACCP, posiłki muszą spełniać wymogi żywieniowe norm opracowanych przez 

Instytut Żywności i Żywienia, a zatwierdzonych przez Instytut Matki i Dziecka dla danej 

grupy wiekowej.  

r) Wykonawca zapewnia przygotowanie, dostawę, złożenie posiłków oraz odbiór i utylizację 

odpadów od Zamawiającego.  

s) Zamawiający zastrzega sobie prawo do bieżącej kontroli wykonywanego zamówienia.  

t) ZS-G w Kodrębie przyjmuje na siebie wszystkie sprawy organizacyjne związane  

z bezpośrednim wydawaniem posiłków dzieciom, myciem naczyń oraz sprzątaniem 

pomieszczeń, w których posiłki będą spożywane, natomiast PSP w Rzejowicach przyjmuje na 

siebie wszystkie sprawy organizacyjne związane z bezpośrednim wydawaniem posiłków 

dzieciom oraz sprzątaniem pomieszczeń, w których posiłki będą spożywane.  

u) Ceny posiłków przez czas trwania umowy są stałe, nie podlegają zmianie.  

v) Faktury VAT za realizację usługi będą wystawiane raz w miesiącu do 7 dnia każdego 

miesiąca za miesiąc poprzedni.. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.32.10.00-6, 55.32.20.00-3, 55.52.00.00-1, 

55.52.12.00-0. 

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: 

20.12.2013. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

 



III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia oferty wadium 

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 

o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których 

spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny 

 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie w okresie 

ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, usługi cateringowe  

o łącznej wartości nie mniejszej niż 25.000,00 zł brutto, w tym jedna usługa 

cateringowa musi posiadać wartość nie mniejszą niż 10.000,00 zł brutto, wraz 

z załączeniem dowodów dotyczących głównych usług określających, czy 

zostały wykonane należycie. Zamawiający za główne usługi uzna te, które 

potwierdzają spełnienie przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu 

w zakresie wiedzy i doświadczenia. 

o  

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których 

spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Warunek ten zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże,  

że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienie, w szczególności 

co najmniej jedną osobą, która posiada kwalifikacje do wykonywania zawodu 

dietetyka lub technologa żywienia zbiorowego 

 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 



o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których 

spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny 

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; 

 określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez 

wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach 

lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie 

Wykaz winien zawierać jedynie usługi niezbędne do wykazania przez Wykonawcę 

spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia tj. usługi cateringowe o łącznej 

wartości nie mniejszej niż 25 000,00 zł brutto, w tym jedna usługa cateringowa 

musi posiadać wartość nie mniejszą niż 10 000,00 zł brutto, wraz z załączeniem 

dowodów dotyczących głównych usług określających, czy zostały wykonane 

należycie. Zamawiający nie wymaga podania informacji o usługach 

niewykonanych lub wykonanych nienależycie. Zamawiający za główne usługi uzna 

te, które potwierdzają spełnienie przez Wykonawcę warunku udziału  

w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia.; 

 wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,  

w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub 

kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 

zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 

zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją 

o podstawie do dysponowania tymi osobami; 

 oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 

posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania 

takich uprawnień; 

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.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE 

DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM 

WYMAGANIOM 

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają 

określonym wymaganiom należy przedłożyć: 

 inne dokumenty 

Oświadczenie, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez 

Zamawiającego 

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: najniższa cena. 

IV.3) ZMIANA UMOWY 

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

Zamawiający zastrzega możliwość istotnej zmiany umowy, warunki takiej zamiany zawarte 

zostały we wzorze umowy stanowiącym Załącznik do SIWZ 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia: www.bip.kodrab.akcessnet.net 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 22 Lipca 7, 97-512 Kodrąb. 



IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu  

lub ofert: 29.08.2013 godzina 10:00, miejsce: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 22 

Lipca 7, 97-512 Kodrąb, pok.2. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 

ofert). 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu  

ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy. 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia,  

w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone 

na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 

 

 


