Znak 2/2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
UDZIELANYM W PROCEDURZE PRZEWIDZIANEJ DLA ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI SPOŁECZNE
I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI
I.

Informacje o Zamawiającym.
Szkoła Podstawowa im. Św. Brata Alberta w Czechówce
ul. Szkolna 72, 32-406 Czechówka
tel./ fax.: 12 274-65-70
http://www.spczechowka.szkolnastrona.pl, spczechówka@interia.pl
NIP: 681 17 95 901 REGON: 357242778

II.
Tryb udzielenia zamówienia.
Zamówienie publiczne udzielane jest w procedurze przewidzianej dla zamówień na usługi
społeczne i inne szczególne usługi zgodnie z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004r., Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.).
III.
Opis przedmiotu zamówienia.
1. Przedmiotem zamówienia jest „Przygotowanie i dostawa posiłków dla dzieci
uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Czechówce w roku
szkolnym 2019/2020”.
2. Na zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia składa się;
1) przygotowanie posiłków dla dzieci uczęszczających do oddziałów Przedszkolnych w
Szkole Podstawowej w Czechówce, wg. jadłospisów pięciotygodniowych - załącznik Nr 2
do regulaminu,
2) dowóz w termosach przygotowanych posiłków do Oddziałów Przedszkolnych w Szkole
Podstawowej w Czechówce.
3. Pożądane jest, aby przed złożeniem oferty Wykonawca przeprowadził wizję lokalną a także zdobył
wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do sporządzenia oferty oraz zawarcia
umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca. Dokonanie
wizji lokalnej nie jest warunkiem koniecznym do złożenia oferty w niniejszym postępowaniu.
4. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został zawarty w następujących załącznikach do
niniejszego regulaminu:
 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1,
 jadłospis pięciotygodniowy - Załącznik nr 2,
 projekt umowy - Załącznik nr 3,
 formularz ofertowy - Załącznik nr 4,
5. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55523100-3, 55321000-6, 55322000-3, 55320000-9,
55524000-9.
IV.

Składanie ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

V.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia
Zamówienie należy wykonać w terminie od 2.09.2019r. do dnia 30 czerwca 2020.

VI.

Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia wykonawcy, w tym, o
których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 i ust. 5 pkt. 1, 2, 4 i 8 ustawy
Pzp,
2) spełniają warunek udziału w postępowaniu, dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej,
warunek udziału w postępowaniu Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże,
iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, zrealizował co najmniej jedną usługę
polegającą na przygotowaniu co najmniej dwóch posiłków (w tym obiad dwudaniowy)
dla co najmniej 60 dzieci lub uczniów w kolejno następujących po sobie 9 miesiącach.
W przypadku podmiotów występujących wspólnie, w/w warunek musi zostać spełniony
samodzielnie przez minimum jednego z Wykonawców występujących wspólnie. Nie jest
dopuszczalne łączenie (sumowanie) wyżej wymaganego doświadczenia w ramach
doświadczenia różnych podmiotów zaangażowanych w realizację zamówienia.
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2. Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu może polegać na
zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów na zasadach określonych
w art. 22a ustawy.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni ustanowić pełnomocnika
do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego (do oferty należy załączyć odpowiednie pełnomocnictwo)
chyba, że w przypadku spółki cywilnej, z umowy tej spółki wynika sposób jej reprezentowania (do
stwierdzenia czego niezbędne będzie załączenie do oferty umowy spółki cywilnej) . Wszelka
korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako
pełnomocnik pozostałych. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała
wszystkie podmioty występujące wspólnie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie
ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
VII.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

1. Wykaz oświadczeń i dokumentów stanowiących wstępne potwierdzenie braku podstaw do
wykluczenia:
1) Oświadczenie Wykonawcy, składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, o braku podstaw
do wykluczenia z niniejszego postępowania – załącznik nr 5 do regulaminu.
Powyższe oświadczenie składane jest wraz z ofertą.
2) Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej – załącznik nr 6 do regulaminu.
1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu
zamawiający żąda oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do
tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające,
że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu.
2. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie
internetowej http://www.spczechowka.szkolnastrona.pl informacji, o której mowa w art. 86
ust. 5 ustawy zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie, o którym mowa w
ust. 1.
3. Oświadczenie winno być złożone w oryginale na adres Zamawiającego: Szkoła Podstawowa
im. Św. Brata Alberta w Czechówce ul. Szkolna 72, 32-406 Czechówka.
4. Wzór oświadczenia zostanie zamieszczony przez Zamawiającego na stronie internetowej,
na której był zamieszczony regulamin i załączniki wraz z informacją, o której mowa w art. 86
ust. 5 ustawy.
2. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu
w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:
1) Oświadczenie Wykonawcy, składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 7 do regulaminu.
Powyższe oświadczenie składane jest wraz z ofertą.
2) wykaz usług – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do regulaminu - wykonanych, a w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3
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 dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te
dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o
których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego
dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest
w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy.
W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu;
Powyższy wykaz składany jest wraz z ofertą.
3. Inne oświadczenia i dokumenty
1) Wypełniony formularz ofertowy - załącznik nr 4 do regulaminu.
Powyższy dokument składany jest wraz z ofertą.
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2) Pełnomocnictwo, jeżeli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo
wymagane jest również w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie
(np. spółki cywilnej, konsorcjum). Pełnomocnictwo musi być dołączone w formie oryginału lub
kopii uwierzytelnionej notarialnie.
Powyższy wykaz składany jest wraz z ofertą.
3) Pisemne zobowiązanie innego podmiotu, (jeżeli dotyczy), na zasobach, którego polega
Wykonawca, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia (pkt. 6.2 SIWZ) - wraz z dokumentami określającymi:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy
wykonywaniu zamówienia publicznego;
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
d) 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.
Uwaga:
Pisemne zobowiązanie podmiotów wraz z dokumentami, o których mowa powyżej, wymagane
jest, jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b
ustawy Pzp, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w
art. 22a ustawy Pzp, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami
tych podmiotów w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz
oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do
ich zasobów.
Powyższy dokument składany jest wraz z ofertą.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:
1) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 23 ust.
1 Ustawy Pzp (np. członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej, są zobowiązani ustanowić
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w
postępowaniu i do zawarcia umowy. W takim przypadku obligatoryjne jest złożenie
pełnomocnictwa, o którym mowa w pkt 7.3 ppkt. 2) regulaminu.
2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) oświadczenia, o których mowa w pkt. 7.1 ppkt. 1) i 7.2 ppkt. 1) regulaminu, składa
oddzielnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,
b) dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa
w pkt., 7.2 ppkt. 2) regulaminu, składa ten Wykonawca, który spełnia warunek udziału w
postępowaniu,
c) oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o którym mowa w pkt. 7.1 ppkt. 2), składa oddzielnie każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie.
3) Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt. 7.4.2 regulaminu potwierdzają spełnienie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z
Wykonawców wskazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz
brak podstaw wykluczenia.
4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie wybrana,
jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy o realizację niniejszego zamówienia,
zobowiązani są zawrzeć umowę regulującą współpracę tych Wykonawców i przedłożyć ją
Zamawiającemu. Umowa taka powinna zawierać w swojej treści, co najmniej następujące
postanowienia dotyczące:
1. Określenia celu i przedmiotu umowy.
2. Oznaczenia czasu trwania umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie
realizujących umowę obejmującą okres realizacji przedmiotu zamówienia w niniejszym
postępowaniu.
3. Ustanowienia lidera Wykonawców wspólnie realizujących umowę (zaleca się aby był nim
Pełnomocnik wskazany w ofercie Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie
niniejszego zamówienia ustanowiony do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu) i
jego umocowania dotyczące zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich Partnerów razem i
każdego z osobna.
4. Określenia wspólnej i solidarnej odpowiedzialności Partnerów względem Zamawiającego w
zakresie przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu.
5. Wykluczenia możliwości wypowiedzenia umowy przez któregokolwiek Wykonawcę wspólnie
realizującego umowę do czasu wykonania zamówienia.
6. Określenia zakresu przedmiotu zamówienia, realizowanego przez każdego Wykonawcę
wspólnie realizującego umowę.
7. Zakazu wprowadzania zmian w umowie bez zgody Zamawiającego.
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