Znak sprawy: ZP/1/2017

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Usługi restauracyjne dla potrzeb dzieci uczęszczających
do Szkoły Podstawowej nr 84 im. Ruchu Obrońców Pokoju we Wrocławiu.

CPV 55.52.31.00-3, 55.52.40.00-9, 55.52.00.00-1, 55.52.12.00-0.

ZAMÓWIENIE NA USŁUGI SPOŁECZNE
o wartości mniejszej niż kwoty określone w art. 138g ust. 1
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający:

Szkoła Podstawowa nr 84 im. Ruchu Obrońców Pokoju
ul. Górnickiego 20, 50-337 Wrocław

ZATWIERDZAM:
Wrocław, dnia 31.07.2017r.

.......................................

Podpis Dyrektora lub osoby uprawnionej
do reprezentowania Zamawiającego

Wrocław, lipiec 2017
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Informacje ogólne.
Podwykonawstwo.
Termin wykonania zamówienia.
Warunki udziału w postępowaniu.
Przesłanki wykluczenia Wykonawców.
Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązani są dostarczyć Wykonawcy w celu wykazania braku
podstaw wykluczenia oraz potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Informacja dla Wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych
w art. 22a ustawy PZP oraz zamierzających powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.
Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki
cywilne/konsorcja).
Sposób komunikacji oraz wymagania formalne dotyczące składanych oświadczeń i dokumentów.
Udzielanie wyjaśnień treści SIWZ.
Opis sposobu przygotowania ofert.
Opis sposobu obliczenia ceny oferty.
Wymagania dotyczące wadium.
Miejsce oraz termin składania ofert.
Miejsce, sposób i termin otwarcia ofert.
Termin związania ofertą.
Kryteria wyboru i sposób oceny ofert oraz udzielenie zamówienia.
Ogłoszenie wyników postępowania oraz informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione
po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy lub wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od
Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.
Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

Załączniki:
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FORMULARZ OFERTY
KALKULACJA OFERTOWA
OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA I SPEŁNIANIU WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
WYKAZ USŁUG
WZÓR ZOBOWIĄZANIA INNEGO PODMIOTU
WZÓR LISTY PODMIOTÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ
UMOWA (WZÓR)
UMOWA NAJMU ( WZÓR )
PRODUKTY NIEWSKAZANE

1. I N F O R M A C J E O G Ó L N E .
1.1.

Szkoła Podstawowa nr 84 Im. Ruchu Obrońców Pokoju, 50-337 Wrocław, ul. Górnickiego 20,
tel. 71 7986870 e-mail: sp84wroclaw@o2.pl zwana dalej „Zamawiającym” zaprasza Wykonawców do
udziału w postępowaniu na zadanie:

Usługi restauracyjne dla potrzeb dzieci uczęszczających
do Szkoły Podstawowej nr 84 im. Ruchu Obrońców Pokoju we Wrocławiu.
1.2.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, stronie
internetowej sp84.wroclaw.pl , na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. Wykonawca winien
zapoznać się ze wszystkimi wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji.
1.3.
Zamawiający pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 16:00.
1.4. Niniejsze postępowanie dotyczy zamówienia na usługi społeczne i prowadzone jest zgodnie z
art.138 o z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych zwaną dalej
„ustawą Pzp”, „ustawą” lub „Pzp”.
1.5. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawcę stosować się będzie przepisy ustawy
z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016r., poz. 1822 z późn. zm.), jeżeli przepisy ustawy
Pzp nie stanowią inaczej.
1.6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wymaga się, aby
Wykonawca zdobył wszystkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz
podpisania umowy.
1.8.1 Wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, pytania, wezwania i odpowiedzi oraz inne informacje
Zamawiający i Wykonawcy, muszą przekazywać pisemnie. Zamawiający dopuszcza następujące formy: za
pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem
posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczenie
usług drogą elektroniczną.
1.9. Zamawiający nie przewiduje:
a) udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP,
b) zebrania Wykonawców,
c)
zawarcia umowy ramowej,
d) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej,
e) ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,
f)
zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,
g) wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 PZP.
1.10. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez
Zamawiającego.
1.11. Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę
osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, o których mowa w art. 29
ust. 3a ustawy Pzp, zostały określone w Opisie przedmiotu zamówienia.
1.12. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są: Usługi restauracyjne dla potrzeb dzieci uczęszczających

do Szkoły Podstawowej nr 84 im. Ruchu Obrońców Pokoju we Wrocławiu.

2. Dzieci szkolne wiek dzieci od 5 lat do 13 lat.
a) w okresie od 11.09.2017r. do 31.08..2018r. ilość dzieci, objętych żywieniem – max 250,
b) rodzaje posiłków: obiad składający się z zupy i II dania oraz owocu.
3. Termin wykonania zamówienia: od 11.09.2017r. do 31.08.2017r. z wyłączeniem 1 miesiąca wakacji
( łącznie 11 miesięcy ).
4. Godziny wydawania posiłków:
a) dla dzieci oddziału przedszkolnego : obiad pomiędzy godziną 11:45-12.15 ,
b) godziny wydawania posiłków dla dzieci szkolnych - obiad pomiędzy godzinami 12.00 – 14.50 ,
c) dopuszcza się zmiany przez zamawiającego godzin wydawania posiłków w terminie 7 dni przed dniem
wprowadzenia zmian.
5. Miejsce realizacji zamówienia:
a) Zamawiający na czas realizacji zadania polegającego na wydawaniu posiłków udostępnia kuchnie
znajdującą się na terenie Szkoły Podstawowej nr 84 Wrocław w budynku przy ul. Górnickiego 20;
b) posiłki wykonawca dostarczać będzie własnym transportem, w specjalistycznych termosach
gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości
przewożonych potraw oraz
posiadające dopuszczenie przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Minimalna
temperatura zupy winna wynosić 75oC, drugiego dania 65oC, a maksymalna temperatura produktów
zimnych (surówki) 15oC,
c) posiłki winny być przewożone pojazdem przystosowanym do przewozu posiłków dopuszczonym przez
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego,

d) kasze, makarony, ziemniaki i kompoty winne być gotowane na miejscu w kuchni Zamawiającego.
Posiłki winny spełniać normy żywieniowe zgodne z polskimi normami żywieniowymi dla dzieci w wieku
szkolnym i przedszkolnym. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowywania posiłków o najwyższym
standardzie na bazie produktów najwyższej jakości i bezpieczeństwem zgodnie z normami HACCP.
Posiłki muszą spełniać wymogi żywieniowe zalecane przez Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie dla
danej grupy wiekowej. Personel Wykonawcy winien posiadać bieżące przeszkolenie z zakresu BHP oraz
HACCP, a także aktualne książeczki do celów sanitarno-epidemiologicznych. Wykonawca odpowiada prawnie
za żywienie dzieci przed Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną we Wrocławiu.
7. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowywania posiłków zgodnie z zapotrzebowaniem na dany dzień
z uwzględnieniem próbek posiłków przechowywanych na terenie placówki.
8. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia na każde żądanie Zamawiającego wyników badań
mikrobiologicznych serwowanych posiłków.
9. Wykonawca zobowiązany jest do wyznaczenia co najmniej dwóch osób do świadczenia usługi w siedzibie
Zamawiającego.
10. Wykonawca przygotowywać będzie posiłki z produktów własnych.
11. Wykonawca zobowiązuje się do minimalnego zastosowania produktów przetworzonych na poczet innych
wartościowych składników odżywczych.
12. Do przygotowywania posiłków należy używać produktów wysokiej jakości i zawsze świeżych posiadających
aktualne terminy ważności, nabytych w źródłach działających zgodnie z obowiązującymi przepisami
sanitarnymi i higienicznymi ( wyklucza się sporządzanie z koncentratów spożywczych ).
13. Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi wykaz stosownych do przygotowywania posiłków
produktów i surowców wraz z nazwami producentów, który zamawiający może udostępnić rodzicom dzieci lub
ich prawnym opiekunom.
14. Wykonawca w ramach wynagrodzenia winien:
 przygotowywać posiłki zgodnie opisem przedmiotu zamówienia oraz dostarczać je do siedziby
Zamawiającego we Wrocławiu na ul. Górnickiego20.
 posiadać zapasy żywności niezbędne do wykonywania posiłków na dany dzień; produkty winny być
przechowywane w stosownych dla nich warunkach oraz być opatrzone datą minimalnej trwałości, nie
krótszą niż dzień serwowania posiłku
 porcjować i wydawać posiłki ,myć i wyparzać naczynia (koszt środków dopuszczonych do użytku przez
Państwowy Zakład Higieny ponosi Wykonawca),
 sprzątać pomieszczenia bloku żywieniowego tj. kuchnię ( koszt środków czystości dopuszczonych do
użytku przez Państwowy Zakład Higieny ponosi Wykonawca ).
 na bieżąco sprzątać pomieszczenia stołówki np. w przypadku wylania zupy itp.
15. W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę posiłku niespełniającego warunków umowy np. posiłku
niepełnowartościowego Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia nowego posiłku zgodnego z warunkami
umowy i wydania go, do godziny 15.00.
16. Wykonawca może na terenie Szkoły Podstawowej nr 84 świadczyć usługi jedynie na rzecz uczniów tej
szkoły.
6.

UWAGA:
Wykonawca jest zobowiązany do przygotowywania
i serowania posiłków zgodnie z poniższymi jadłospisami.
Jadłospisy zostały zatwierdzone przez specjalistę ds. żywienia i stanowią własność Zamawiającego.
Zabrania się kopiowania jadłospisów bez zgody i wiedzy Zamawiającego. Wykonawca jest
zobowiązany do dostosowania przedmiotowych jadłospisów do diet wykluczających lub zaleceń
lekarskich. Jadłospisy muszą być zatwierdzone i podpisane przez specjalistę ds. żywienia lub inną
osobę upoważnioną.

Szkoła Podstawowa nr 84 we Wrocławiu została zgłoszona do projektu Szkoła w Formie: ,,Smacznie , zdrowo,
wartościowo” i w ramach projektu jest pod opieką specjalisty ds. żywienia p. Grażyny Karczewskiej.
Zamawiający wymaga aby posiłki były przygotowane na podstawie jadłospisów, będących integralną częścią
zamówienia i spełniały każdorazowo wymóg:
- porcja zupy 250 g (uczniowie klas 0-3 ) i 300 g (uczniowie klas 4-6)
- ziemniaki, kasze, makrony, ryż stanowiące dodatek skrobiowy do obiadów 150 g,
--naleśniki -3szt(150 g)-uczniowie klas 0-3 i 4 szt ( 200 g) uczniowie klas 4-6,
-pierogi leniwe -8 szt (160 g),
-pierogi pozostałe (ruskie, z owocami, mięsem)- 6 szt( 240g)
- sałatki i surówki -120 g,
- owoc- sztuka w całości -100 g/1szt (Owoce takiej jak pomarańcze, kiwi, arbuz porcjowane ze względu
na łatwość spożycia).
-napoje-200 ml
Jadłospisy zakładają dostosowanie do pór roku.

-Jadłospisy
-Jadłospisy
-Jadłospisy
-Jadłospisy
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lato obowiązują od 01 czerwca do 30 września
jesień obowiązują od 01 października do 15 grudnia
zimę obowiązują od 16 grudnia do 31 marca
wiosnę obowiązują od 01 kwietnia do 31 maja

JADŁOPISY STANOWIĄ ZAŁACZNIK NR 10 DO SIWZ

Warunki wynajmu kuchni.
1. Zamawiający posiada w Szkole Podstawowej nr 84 w budynku przy ul. Górnickiego 20 pomieszczenia: kuchnię i
wydawalnię oraz stołówkę o powierzchni 177,84 m2.
2. Zamawiający nie zapewnia kompletnego wyposażenia kuchni i wydawalni oraz stołówki. Sprzęt jakim
dysponuje Zamawiający określa protokół zdawczo-odbiorczy stanowiący załącznik nr 9 do SIWZ.
3. Wykonawca we własnym zakresie będzie zobowiązany do podpisania umowy na wywóz śmieci. Wykonawca
jest zobowiązany do codziennego odbioru nieczystości i odpadów żywieniowych z placówki do
godziny 15.30.
4. Za udostępnienie pomieszczeń do przygotowywania posiłków Najemca zapłaci Wynajmującemu czynsz
w wysokości: 3 000,00 zł brutto miesięcznie.
5. Najemca będzie ponosił koszty zużytych mediów tj:
Wg wskazań podlicznika- za energie elektryczną, wodę i ścieki
Opłaty za najem i koszty zużytych mediów Najemca będzie ponosił przez cały okres na jaki jest zawarta umowa.
6. Pomieszczenia zostaną przekazane Wykonawcy na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. Pomieszczenia
zostaną zwrócone Zamawiającemu w stanie niepogorszonym. Na najem lokalu zostanie zawarta odrębna umowa.
7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku użytkowania sprzętu oraz
pomieszczeń kuchni, wydawalni i zmywalni.
8. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania następujących przeglądów w trakcie trwania umowy
a) do systematycznego przeglądu i czyszczenia kuchni gazowej,
b) badania w zakresie mikrobiologii i fizykochemii wody,
c) oraz innych nakazanych obowiązującymi przepisami prawa i ponoszenia wszelkich związanych z tym
kosztów.
d) separatora tłuszczu 1raz na kwartał.
UWAGA: Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu w terminie do 5
dni od dnia wykonania przeglądu protokołu z przedmiotowego przegądu.
9.
Wykonawca
będzie
zobowiązany
do
wykonania
dezynsekcji
i
deratyzacji,
gdy wyniknie nagła konieczność wykonania dodatkowej dezynsekcji i deratyzacji.
10.
Wykonawca
będzie
korzystał
z
systemu
sygnalizacji
włamania
i
napadu.
W przypadku wywołania nieuzasadnionych lub fałszywych alarmów placówka obciąży Wykonawcę kosztami
interwencji firmy ochroniarskiej.
11. Na Wykonawcy ciąży obowiązek dokonania wszelkich uzgodnień i uzyskania wszelkich zezwoleń związanych z
profilem prowadzonej działalności gospodarczej – od urzędów nadzoru państwowego w szczególności od:
SANEPIDU, PIH-u, PIP-u.
11. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność cywilną za produkt – w ramach działalności, prowadzonej w
wynajmowanym lokalu.
12. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za mienie stanowiące wyposażenie lokalu a stanowiące własność
Wynajmującego.
13. W przypadku gdy najemca wyposaży przedmiot najmu we własne mienie jest on w pełni odpowiedzialny za
odpowiednie zabezpieczenie tego mienia przed wypadkami losowymi i kradzieżą. W przypadku zaistnienia
takowych zjawisk Wynajmujący nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.
14. Zakazuje się wykorzystywania wynajmowanych pomieszczeń do innych celów niż określonych w opisie
przedmiotu zamówienia. Zakaz prowadzenia działalności dla innych jednostek niż Zamawiający
1.12.1. Wymagania dla Wykonawcy dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę:
a) Zamawiający wymaga, by osoby wykonujące prace fizyczne były zatrudnione wyłącznie na
podstawie umowy o pracę. Zamawiający wymaga aby do realizacji niniejszego zamówienia w
siedzibie Zamawiającego wyznaczyć min. 2 osoby ( 1,5 etatu ).
b) Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu w terminie określonym zapisami
umowy i aktualizowania na bieżąco, tj. za każdym razem, gdy dojdzie do zmiany personalnej,
listy osób biorących udział w realizacji zamówienia.
c) Lista osób biorących udział w realizacji zamówienia musi zawierać pełny skład osobowy
pracowników wraz z określeniem pełnionych przez nich funkcji.
2.

PODWYKONAWSTWO:

2.1.

Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia dotyczącego obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę
kluczowych części Zamówienia.

2.2.

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

2.3.

Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców, zgodnie z pkt. 7.9. SIWZ.

2.4.

Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności
za należyte wykonanie tego zamówienia.

2.5.

Pozostałe wymagania dotyczące podwykonawstwa zostały określone we Wzorze umowy / Istotnych
postanowieniach do umowy (jeśli dotyczy).

3.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.
Termin wykonania zamówienia: 11.09.2017r – 31.08.2018r.
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

4.1

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają
określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.

4.2

Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków.
Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału
w postępowaniu dotyczące:
4.2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów:
Określenie warunku: nie dotyczy.
4.2.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Określenie warunku: nie dotyczy.
4.2.3. zdolności technicznej lub zawodowej:
Określenie warunków:
Warunek ten zostanie spełniony, gdy Wykonawca wykaże w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie)
- min. 3 usług w zakresie przygotowywania posiłków według jadłospisów Zamawiajacego i podawania
posiłków dla min. 200 osób - dzieci szkolnych każde wykazane zadanie wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których te usługi zostały wykonane, oraz załączeniem
dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, oraz wykaże
podstawę do dysponowania tymi zasobami.

5.

PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW

5.1.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę w stosunku, do którego zachodzą
okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy Pzp oraz Wykonawcę, który nie spełnia
warunków określonych w art. 22 ust. 1b Pzp.

5.2.

Dodatkowo Zamawiający wykluczy Wykonawcę:
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo
restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1930 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub
którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia
wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku,
w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz.
233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);
2) na podstawie art 24 ust. 5 pkt. 2 ustawy Pzp - który w sposób zawiniony poważnie naruszył
obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku
zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie,
co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
3) na podstawie art 24 ust. 5 pkt. 4 ustawy Pzp - który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie
wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia
publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4
ustawy Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;

5.3.

Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.

5.4.

Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

6.

OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY
W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ POTWIERDZENIA
SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

6.1.

Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie
stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:
a)

nie podlega wykluczeniu z postępowania;

b)

spełnia warunki udziału w postępowaniu;

Oświadczenie, o którym mowa w pkt 6.1. SIWZ Wykonawca zobowiązany jest złożyć zgodnie z wzorem
stanowiącym załącznik do SIWZ.
6.2.

Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć:
1) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:
a)
wykaz usług 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 usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów
określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o
których, 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; 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;
2) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
a)
odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy.

6.3.

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa
w art. 86 ust 5 ustawy Pzp, zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu oświadczenie o przynależności
lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23
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.

6.4.

Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty, o których mowa w pkt. 6.2.
SIWZ budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na
rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym
zakresie.

6.5.
Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności,
o których mowa w pkt. 6.2. SIWZ, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące
tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych,
w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r.
poz. 352).
7.

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW,
NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 22A USTAWY PZP ORAZ ZAMIERZAJĄCYCH
POWIERZYĆ WYKONANIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM

7.1.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do 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.

7.2.

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów,
w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

7.3.

Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub
zawodowe lub sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę
spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy.

7.4.

Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada
solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez
Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie
zasobów nie ponosi winy.

7.5.

Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, na którego
zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby
wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
a)

zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

b)

zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności
techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt 7.1.
SIWZ.

7.6.

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec
nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków
udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa
w pkt 6.2. SIWZ.

7.7.

Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów
na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, zobowiązany jest do przedstawienia w odniesieniu do
tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 6.7. SIWZ.

7.8.

W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym
należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi
podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które
określają w szczególności:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia
publicznego;
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału
w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje
roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

7.9.

Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, na etapie
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany wskazać w ofercie części
zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz o ile jest to wiadome, podać
firmy podwykonawców.

8.

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE
ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/ KONSORCJA).

8.1.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

8.2.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może
podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
oraz o których mowa w pkt 5.2. SIWZ, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu
Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt 4.2. SIWZ.

8.3.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa
w pkt. 6.1. SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te
potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie,
w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia.

UBIEGAJĄCYCH

SIĘ

O

UDZIELENIE

8.4.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności
lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w pkt. 6.3. SIWZ składa każdy
z Wykonawców.

9.

SPOSÓB KOMUNIKACJI ORAZ
OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW.

9.1.

W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się za pośrednictwem
operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U.
z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu
usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147
i 615), z uwzględnieniem wymogów dotyczących formy, ustanowionych poniżej w pkt 9.3. – 9.6. SIWZ.

WYMAGANIA

FORMALNE

DOTYCZĄCE

SKŁADANYCH

Osoby uprawione do porozumienia się z Wykonawcami: Mariusz Pyrsz.
9.2.

Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za
pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18
lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

9.3.

W postępowaniu oświadczenia, składa się w formie pisemnej.

9.4.

Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

9.5.

Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy postępowaniu o udzielenie
zamówienia (Dz.U. 2016 poz. 1126), zwanym dalej „rozporządzeniem” dotyczące wykonawcy i innych
podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a
ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców, należy złożyć w oryginale.

9.6.

Zobowiązanie, o którym mowa w pkt 7.2. SIWZ należy złożyć w oryginale.

9.7.

Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których
w pkt 9.5. SIWZ, należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

mowa

Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje wykonawca albo podmiot trzeci albo każdy
z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, albo podwykonawca odpowiednio, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
Poświadczenie za zgodność z oryginałem dokonywane w formie pisemnej powinno być sporządzone
w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej
kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).
9.8.

Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów,
o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczeń, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia
dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.

9.9.

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

10.

UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ

10.1.

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
Zamawiający prosi o przekazywanie pytań również drogą elektroniczną na adres sp99.wroc@wp.pl
w formie edytowalnej, gdyż skróci to czas udzielania wyjaśnień.

10.2.

Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed
upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął
do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu
składania ofert.

10.3.

Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie
terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 10.2. SIWZ, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień,
Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

10.4.

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa
w pkt 10.2. SIWZ.

10.5.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ,
bez ujawniania źródła zapytania, a także zamieści na stronie internetowej Biuletynu Informacji
Publicznej.

10.6.

W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych wyjaśnień lub zmian
SIWZ, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie
Zamawiającego.

10.7.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający udostępni na stronie
internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

10.8.

Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu będzie
niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania
ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści informację na stronie
internetowej Biuletynie Informacji Publicznej.

10.9.

Jeżeli zmiana treści SIWZ, będzie prowadziła do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający
dokona zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu oraz jeżeli będzie to konieczne przedłuży termin
składania ofert.

10.10.

Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców przed składaniem ofert.

11.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

11.1.

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

11.2.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

11.3.

Ofertę stanowi wypełniony „Formularz oferty” oraz pkt. 6 niżej wymienione wypełnione dokumenty:
1)

11.4.

Kalkulacja Ofertowa – wg załącznika do SIWZ;

Wraz z ofertą powinny być złożone:
1)

Oświadczenia wymagane postanowieniami pkt 6.1. SIWZ;

2)

Oświadczenia dla podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji których polega wykonawca, wymagane
postanowieniami pkt 7.8. SIWZ;

3)

Zobowiązania wymagane postanowieniami pkt 7.2. SIWZ, w przypadku gdy Wykonawca polega na
zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

4)

Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać
przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania
Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii;

5)

Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za
zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych
wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych
i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia
17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Dz.U.
z 2014 poz. 1114 oraz z 2016 poz. 352), a wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty. o ile
prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą;

6)

Oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz.

11.5.

Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie
z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej
formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

11.7.

Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie
formularzy zamieszczonych w SIWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz
opisu kolumn i wierszy.

11.7.

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
nieważności. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny.

11.8.

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN. Rozliczenia nie będą
prowadzone w walutach obcych.

11.9.

Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każda zmiana, przekreślenie, uzupełnienie,
nadpisanie, etc. powinno być parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym razie nie będzie
uwzględnione.

11.10.

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących
tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli
Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że
nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji,
o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r.
Nr 153, poz. 1503 ze zm.), które Wykonawca pragnie zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa, winny
być załączone w osobnym opakowaniu, w sposób umożliwiający łatwe od niej odłączenie i opatrzone
napisem: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – nie udostępniać”, z zachowaniem
kolejności numerowania stron oferty.

11.11.

Wykonawca winien wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa poprzez
załączenie dowodów potwierdzających, że:
 informacje nie są ujawnione do wiadomości publicznej,
 informacje mają charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny lub inny, o ile ma wartość
gospodarczą,
 Wykonawca poczynił działania w celu zachowania poufności tych informacji poprzez ochronę fizyczną
lub prawną.
Brak elementu wykazania, że informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, będzie powodował, że
zastrzeżenie nie będzie miało zastosowania.
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.

11.12.

Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy umieścić w zamkniętym opakowaniu,
uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno
być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Zamawiającego
z zaznaczeniem:
Oferta na:
...................................................
Nie otwierać przed dniem ……………. godz. ……….

(wpisać wyznaczony termin otwarcia ofert)

11.15.

Wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania powyższych wymagań będą
obciążały Wykonawcę.

11.16.

Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub
wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu oferty powinny być doręczone
Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert.
Oświadczenia powinny być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie powinno zawierać odpowiednio
dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

12.

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

12.1.

Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o Kalkulację ofertową, której wzór stanowi

12.2.

Kalkulację cenowa, o której mowa w pkt 12.1. SIWZ należy wypełnić ściśle według kolejności pozycji.
Wykonawca określi ceny jednostkowe brutto oraz wartości brutto dla wszystkich pozycji wymienionych
w kalkulacji.

załącznik do SIWZ.

UWAGA: Na koszt jednostkowy składa się:
a) koszt "wsadu do kotła" Zamawiający ustala na kwotę 5,50 zł brutto dla szkoły.
"Koszt wsadu do kotła" to koszt produktów użytych do przygotowania posiłku. Z kwoty
wsadu do kotła, Wykonawca nie będzie mógł pokrywać innych kosztów związanych z
realizacją zamówienia. Koszty te należy ująć w Kosztach przygotowania, dowozu i
wydawania posiłków.
b) koszt przygotowania, dostarczenia i podawania posiłków zgodnie z SIWZ. W kosztach
należy ująć wszystkie koszty związane z przygotowaniem, dostarczeniem i podawaniem
posiłków tj. m.in.: koszty przygotowania posiłków w kuchni Wykonawcy, koszty
pracowników, koszty transportu, koszty środków czystości, koszty najmu lokalu od
Zamawiającego, deratyzacji i dezynsekcji itd.
12.3.

Wykonawca obliczając cenę oferty musi uwzględnić wszystkie pozycje opisane w Kalkulacji cenowej.
Wykonawca nie może samodzielnie wprowadzać żadnych zmian.

12.4.

Wykonawca winien przedstawić w ofercie cenę za wykonanie całości przedmiotu zamówienia,
uwzględniając wszelkie niezbędne koszty związane z realizacją zamówienia, wymagane opłaty bez
względu na okoliczności i źródła ich powstania oraz opusty, których Wykonawca zamierza udzielić.

12.5.

Zamawiający poprawi ofertę zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy Pzp.

12.6.

Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy
o podatku od towarów i usług.

12.7.

Cena ofertowa powinna uwzględniać wszystkie elementy składające się na wykonanie przedmiotu
zamówienia.

12.8.

Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku
do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu
zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych
przepisów, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących
wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie:
a) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo
sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności
projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa
od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na
podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2008 oraz z 2016 r. poz. 1265);
b) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.
c) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących
w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;
d) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;
e) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
12.8.1. W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od:
1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed
wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 Pzp lub średniej arytmetycznej cen wszystkich
złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 1, chyba że
rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia;
2) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej
z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej
zmiany cen rynkowych, zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa
w ust. 1.

12.9.

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

12.10.

Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena
wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt
w stosunku do przedmiotu zamówienia.

12.11.

Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej
oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek
rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

12.12.

Wykonawca, składając ofertę, zobowiązany jest poinformować (pisemnie) Zamawiającego, czy wybór
oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę
(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz
wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

12.13.

Cena oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia, w tym również
wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia.

12.14.

Wartości w poszczególnych pozycjach Kosztorysu ofertowego oraz cena oferty powinny być wyrażone
w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

13.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

13.1.

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 2 000 zł. ( dwa tysiące złotych ) w
formie zgodniej z art. 45 ust. 6 PZP, tj.:
a) w pieniądzu;

b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym
że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) w gwarancjach bankowych;
d) w gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz.
1804 oraz 2015r. poz. 978 i 1240 ).
13.2.

W przypadku złożenia wadium w formie pieniężnej, wadium należy wnieść przelewem na konto w
77 1020 5226 0000 6602 0418 3851.
Wadium winno być na koncie Zamawiającego nie później niż przed upływem terminu składania ofert.
Dowód potwierdzenia złożenia wadium należy załączyć do oferty.
Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych Zamawiający
zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem.

13.3.

W przypadku złożenia wadium w formie gwarancji, poręczeń, oryginał dokumentu należy złożyć nie
później niż przed upływem terminu składania ofert w sekretariacie Zamawiającego. Kopię dokumentu,
należy dołączyć do oferty, za wyjątkiem pkt 13.4. SIWZ.
Koniecznym jest aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki
powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.
Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe
zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium.

13.4.

Jeśli Wykonawca prześle ofertę pocztą/przekaże za pośrednictwem kuriera lub innej osoby, winien kopię
dowodu wniesienia wadium załączyć do oferty, natomiast oryginał umieścić w oznaczonej kopercie
„oryginał dowodu wniesienia wadium”.

13.5.

Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej
lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako
najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 13.12. SIWZ.

13.6.

Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia
należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano, z zastrzeżeniem pkt 13.10. SIWZ.

13.7.

Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem
terminu składania ofert.

13.8.

Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium
zgodnie z punktem 13.5. SIWZ, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana,
jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

13.9.

Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy
rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

13.10.

Wadium wraz z odsetkami wniesione w pieniądzu przez Wykonawcę, którego oferta została uznana za
najkorzystniejszą, na wniosek tego Wykonawcy, zaliczane jest przez Zamawiającego na poczet
zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

13.11.

Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego
w przypadku, gdy:
a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
c) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

13.12.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie,
o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym
mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa
w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako
najkorzystniejszej.

14.
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego we Wrocławiu,
ul. Górnickiego 20, sekretariat nie później niż dnia 04 sierpnia 2017r. do godz. 08:30
15.
MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN OTWARCIA OFERT.
15.1.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 04 sierpnia 2017r. o godz. 09:45 w siedzibie Zamawiającego we
Wrocławiu, ul. Górnickiego 20 , sekretariat.
15.2.
Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu ich otwarcia.
15.3.

Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień,
w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.

15.4.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający, zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy Pzp, poda kwotę
brutto, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

15.5.

Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje
dotyczące ceny oraz innych kryteriów, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków
płatności zawartych w ofertach.

15.6.

W pierwszej kolejności Zamawiający otworzy oferty opatrzone zapisem „WYCOFANIE”, następnie
„ZMIANA”, a później wg kolejności wpływu – tj. dat i godzin wpłynięcia ofert.

15.7.
Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej Biuletynu Informacji
Publicznej informacje dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
15.8.

Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu Zamawiający udostępni po dokonaniu
wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od
chwili ich otwarcia.
15.8.1. Protokół lub załączniki do protokołu Zamawiający udostępnia niezwłocznie na wniosek.
15.8.2. W wyjątkowych przypadkach w szczególności związanych z zapewnieniem sprawnego toku prac
dotyczących badania i oceny ofert, Zamawiający udostępnia oferty do wglądu w terminie przez
siebie wyznaczonym, nie później jednak niż w dniu przesłania informacji o wyborze
najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania.

16.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

16.1.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert.

16.2.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą,
z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą,
zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu, o którym mowa w pkt 16.1.
SIWZ o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

16.3.

Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem
okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na
przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po
wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy
jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

17.
17.1.

KRYTERIA WYBORU I SPOSÓB OCENY OFERT ORAZ UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
A) Cena ofertowa  50 %
B) Doświadczenie zawodowe  50%

17.2. Cena ofertowa – A(x)
1.
2.

przyjmuje się ,że najwyższą ilość punktów tj. 50 punktów, otrzyma oferta z najniższą ceną,
ocena pozostałych ofert w zakresie przedstawionego wyżej kryterium zostanie dokonana wg następującej
zasady:

A(x) =

Cmin
C(x)

× 50

gdzie:
A(x)
Cmin
C(x)

ilość punktów przyznana ofercie „x” za kryterium ceny za wykonanie zamówienia
cena brutto najniższa wśród cen za wykonanie zamówienia zawartych w badanych ofertach
cena brutto zawarta w ofercie „x”

–
–
–

17.3. Doświadczenie zawodowe– B(x).
a) W celu oceny doświadczenia Zamawiający przyzna punkty za każdą dodatkową usługę /zadanie/ wykazaną
ponad wymagane 3 usługi/zadania/ na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu. Wszystkie
wykazane przez Wykonawcę usługi /zadania/ winy spełniać warunki określone w Rozdziale IV pkt. 2 SIWZ.
b) Usługi /zadania/ wykazane na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i
doświadczenia nie będą punktowane.
c) Wykonawca, który wykaże największą ilość usług otrzyma maksymalnie 50 pkt.
d) Ocena pozostałych ofert w zakresie kryterium „Doświadczenie zawodowe” zostanie dokonana wg
następującego wzoru:
B(x) =
gdzie:

Dz (x)
Dz max
B(x)
–
Dz MAX –
Dz(x)
–

× 50

ilość punktów przyznana ofercie „x” za kryterium doświadczenia zawodowego,
doświadczenie zawodowe maksymalne,
Doświadczenie zawodowe w ofercie badanej „x”.

e)
Łączna ocena oferty:
Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyskała najwyższą ilość punktów za sumę wszystkich
kryteriów wg wzoru (tj. najwyższą wartość wskaźnika W):
W(x) = A(x) + B(x)
gdzie:
W(x)

– wskaźnik oceny oferty,

A(x)

– ilość punktów przyznana ofercie „x” za cenę ofertową,

B(x)

– ilość punktów przyznana ofercie „x” za doświadczenie zawodowe.

17.4.
Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
17.5.

W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający, na podstawie art. 87 ust. 1 Pzp, może żądać
od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

17.6.

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli zaistnieją przypadki określone w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp.

18.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA ORAZ INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE
POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

18.1.

Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce
zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę
wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są
miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną
ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
b) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,

c) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach,
o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełniania wymagań
dotyczących wydajności lub funkcjonalności,
d) wykonawcach, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, ale nie zostali zaproszeni do kolejnego
etapu negocjacji albo dialogu,
e) unieważnieniu postępowania
– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
18.2.

W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy Pzp, informacja, o której mowa w ust. 18.1.
SIWZ pkt b), zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez wykonawcę,
Zamawiający uznał za niewystarczające.

18.3.

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa
w pkt. 18.1. SIWZ, na stronie internetowej.

18.4.

Zamawiający może nie ujawniać informacji, o których mowa w pkt.18.1. SIWZ, jeżeli ich ujawnienie
byłoby sprzeczne z ważnym interesem publicznym.

18.5.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność
za wykonanie umowy.

19.

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

19.1 . Wybrany Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 10 % ujętej w umowie wartości
brutto w formie zgodnej z art. 148 ust. 1 ustawy Pzp.
19. 2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy złożone w formie gwarancji, poręczeń winno
być bezwarunkowo płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego.
19.3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu winno być wpłacone na
konto 77 1020 5226 0000 6602 0418 3851 . Warunki i termin zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia
należytego wykonania umowy zostały określone w projekcie umowy.
20.

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI
ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI
UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY
ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH
WARUNKACH.

20.1.

Istotne postanowienia do umowy zawiera wzór umowy stanowiący załącznik do SIWZ.

20.2.

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy zgodnie z zapisami
w załączniku do SIWZ, o którym mowa w pkt. 20.1. SIWZ.

21.

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

21.1.

Niniejsze postępowanie prowadzone jest jako zamówienie na usługi społeczne – na podstawie
art., 138 o ustawy Pzp.

21.2.

Wykonawcom biorącym udział w przedmiotowym postępowaniu nie przysługuje prawo do
wniesienia odwołania do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych na którymkolwiek z etapów
postępowania.

21.3.

W przypadku, gdy Wykonawca uzna, że jego interes prawny doznał uszczerbku poprzez działanie
lub zaniechanie Zamawiającego, może on dochodzić swoich roszczeń na zasadach ogólnych,
określonych w Kodeksie cywilnym i Kodeksie postępowania cywilnego.

Załącznik nr 1
OFERTA
Wyrażamy chęć uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:

Usługi restauracyjne dla potrzeb dzieci uczęszczających
do Szkoły Podstawowej nr 84 im. Ruchu Obrońców Pokoju we Wrocławiu.
1. DANE WYKONAWCY
Firma (nazwa) / Imię i
nazwisko
NIP
REGON
Adres
ulica
nr domu
kod
miejscowość
powiat
województwo
Adres do korespondencji
ulica
nr domu
kod
miejscowość
powiat
województwo
tel
fax
e-mail
Osoba wyznaczona przez Wykonawcę do kontaktów z Zamawiającym
Imię i nazwisko
tel
fax
e-mail
UWAGA: TABELĘ NALEŻY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI
2. OFERUJEMY WYKONANIE ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO PRZETARGIEM ZA CENĘ:
Brutto:

....................... zł

(słownie brutto: .........................................................................................................................................)
Powyższa cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją Zamówienia

3. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, istotnymi
postanowieniami do umowy oraz wyjaśnieniami i zmianami SIWZ przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy
się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania.

4.

INFORMUJEMY, że **:
 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
(w
zależności
od
przedmiotu
zamówienia):
____________________________________________ *.
Wartość towaru/ usług (w zależności od przedmiotu zamówienia) powodująca obowiązek podatkowy u
Zamawiającego to ___________ zł netto *.

5.

ZAMIERZAMY powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia:
Część 1 ____________________________________________________________________.
Część 2 ____________________________________________________________________.
ZAMIERZAMY powierzyć wykonanie części zamówienia następującym podwykonawcom (o ile jest to
wiadome, podać firmy podwykonawców)*.
Część 1 ____________________________________________________________________.
Część 2 ____________________________________________________________________.

6. INFORMUJEMY, że
wadium w kwocie ……………… zł zostało wniesione w formie: ............................................
w dniu: ................... (dowód wniesienia wadium w załączeniu).
Zwolnienia wadium prosimy dokonać: na konto....................................................................................... lub
zwrot gwarancji................................................................................. (imię i nazwisko osoby upoważnionej).
7. OŚWIADCZAMY, że informacje i dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zawarte są na stronach nr …………………………… niniejszej oferty.

Integralnymi załącznikami do niniejszej oferty są:
...................................................................................................................................................................
................................, dnia......................

............................................................................

imię, nazwisko (pieczęć) i podpis osoby
upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

* niepotrzebne skreślić
** 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.

Załącznik nr 2
KALKULACJA OFERTOWA
Nazwa zadania:

Usługi restauracyjne dla potrzeb dzieci uczęszczających
do Szkoły Podstawowej nr 84 im. Ruchu Obrońców Pokoju we Wrocławiu.

Nazwa i adres Wykonawcy:
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
Cena jednostkowa całodziennego wyżywienia 1 dziecka szkolnego wynosi:
Koszty wsadu do kotła: POZYCJA A= 5,50 zł brutto
Koszt przygotowania, dowozu i wydawania posiłków w siedzibie Zamawiającego: POZYCJA B= ……….. zł brutto
Łączna wartość pozycji: A+ B = …………………
UWAGA: "Koszt wsadu do kotła" to koszt produktów użytych do przygotowania posiłku. Z kwoty
wsadu do kotła, Wykonawca nie będzie mógł pokrywać innych kosztów związanych z realizacją
zamówienia. Koszty te należy ująć w Kosztach przygotowania, dowozu i wydawania posiłków.

Lp.

Przedział wiekowy
dzieci

1

2

4

Dzieci szkolne
– zupa, II
danie i deser

Cena
jednostkowa (
brutto )
wyżywienia
dziennego
3

5

................................,dnia.........

Ilość dni
w
miesiącu

Ilość
miesięcy

Ilość dzieci
objętych
żywieniem

Cena brutto

7=3x4x5x6

4

5

6

21

11

250

RAZEM

.............................................................................
imię, nazwisko (pieczęć) i podpis osoby
upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 3

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA
I SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Nazwa zadania:

Usługi restauracyjne dla potrzeb dzieci uczęszczających
do Szkoły Podstawowej nr 84 im. Ruchu Obrońców Pokoju we Wrocławiu.
Nazwa i adres Wykonawcy:
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

I.
Na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
oświadczam, że na dzień składania ofert nie podlegam wykluczeniu na podstawie przesłanek
określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12) do 23) ustawy Pzp.
W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający wykluczy:
1.
Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony
do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;
2.
Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art.
258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.)
lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. –
Kodeks karny,
c) skarbowe,
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz. U. poz. 769);
3.
Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki
w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowoakcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 13;
4.
Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną
o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba
że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych
należności;
5.
Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził
zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki
udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”,
lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
6.
Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające
w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego
w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
7.
Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać
informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
8.
Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego
pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej
umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane
tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy
z udziału w postępowaniu;
9.
Wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji
między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać
za pomocą stosownych środków dowodowych;
10. Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się
o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855
oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);
11. Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się
o zamówienia publiczne;

12. Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne
oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że
istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.

.......................... dnia ....................

...........................................................................

imię, nazwisko (pieczęć) i podpis osoby
upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

II. Na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
oświadczam, że na dzień składania ofert spełniam warunki w postępowaniu określone przez
Zamawiającego w zakresie:
1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów – zgodnie z warunkiem określonym w SIWZ;
2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej – zgodnie z warunkiem określonym w SIWZ;
3. zdolności technicznej lub zawodowej – zgodnie z warunkiem określonym w SIWZ.

.......................... dnia ....................

...........................................................................

imię, nazwisko (pieczęć) i podpis osoby
upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

III. Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez
Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, polegam na zasobach następującego/ych
podmiotu/ów:
..………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………,
w następującym zakresie:
……………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

IV. Na podstawie art. 25a ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
oświadczam, że następujące podmioty, na których zasoby powołuję się w niniejszym
postępowaniu, tj.:
1.
2.

……………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….
(podać pełną nazwę/firmę, adres, NIP/PESEL, CEiDG/KRS)

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

.......................... dnia ....................

...........................................................................

imię, nazwisko (pieczęć) i podpis osoby
upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 4
WYKAZ USŁUG
Nazwa zadania:

Usługi restauracyjne dla potrzeb dzieci uczęszczających
do Szkoły Podstawowej nr 84 im. Ruchu Obrońców Pokoju we Wrocławiu.

Nazwa i adres Wykonawcy:
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

Lp
.

Nazwa
zadania/zakres
zadania

Ilość posiłków

Nazwa
zamawiającego

Data realizacji
od-do

Doświadczenie
1) własne *
lub
2) innych
podmiotów –
Wykonawca winien
załączyć do oferty
oryginał pisemnego
zobowiązania
podmiotu
udostępniającego
1) własne *
lub
2) innych
podmiotów –
Wykonawca winien
załączyć do oferty
oryginał pisemnego
zobowiązania
podmiotu
udostępniającego
1) własne *
lub
2) innych
podmiotów –
Wykonawca winien
załączyć do oferty
oryginał pisemnego
zobowiązania
podmiotu
udostępniającego

Załącznik nr 5
Wzór
ZOBOWIĄZANIA INNEGO PODMIOTU
do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na
potrzeby wykonania zamówienia

(nazwa podmiotu oddającego
potencjał)

MY NIŻEJ PODPISANI
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

(imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu)

działając w imieniu i na rzecz
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

(nazwa (firma) dokładny adres Podmiotu)

Zobowiązuję się do oddania nw. zasobów na potrzeby wykonania zamówienia
_______________________________________________________________________

(określenie zasobu – wiedza i doświadczenie, potencjał techniczny, potencjał kadrowy, potencjał ekonomiczny lub finansowy)

do dyspozycji Wykonawcy:
_______________________________________________________________________

(nazwa Wykonawcy)

przy wykonywaniu zamówienia pod nazwą:

Usługi restauracyjne dla potrzeb dzieci uczęszczających
do Szkoły Podstawowej nr 84 im. Ruchu Obrońców Pokoju we Wrocławiu.
Oświadczam, iż:
a)

udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie:
_________________________________________________________________

b)

sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący:
_________________________________________________________________

c)

charakter stosunku łączącego mnie z Wykonawcą będzie następujący:
_________________________________________________________________

d)

zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:
_________________________________________________________________

e)

okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:
_________________________________________________________________

.......................... dnia ....................

...........................................................................

imię, nazwisko (pieczęć) i podpis osoby
upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 6

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

Wzór
Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej*/
informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy
kapitałowej*.

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne na:

Usługi restauracyjne dla potrzeb dzieci uczęszczających
do Szkoły Podstawowej nr 84 im. Ruchu Obrońców Pokoju we Wrocławiu.
w imieniu Wykonawcy:
____________________________________________________________________________________________
informuję, że:
*nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp
*należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp w skład której wchodzą
następujące podmioty:
1.

………………………………………………………………………………………………………………..

2.

………………………………………………………………………………………………………………..

.......................... dnia ....................

*niepotrzebne skreślić

...........................................................................

imię, nazwisko (pieczęć) i podpis osoby
upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 7

UMOWA NR …………………..
PROJEKT
na

Usługi restauracyjne dla potrzeb dzieci uczęszczających
do Szkoły Podstawowej nr 84 im. Ruchu Obrońców Pokoju we Wrocławiu.
Zawarta w dniu ………………. we Wrocławiu pomiędzy:
Gminą Wrocław, Plac Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, NIP 8971383551– Szkoła Podstawowa nr 84 z siedzibą we
Wrocławiu przy ulicy Górnickiego 20, zwaną w dalszej treści umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez
Dyrektora Beatę Berezowską
a
………………………… NIP:……………….. REGON: ……………….., zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowana przez:
………………………………………….
Umowę zawarto w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie Zamówienia Publicznego na usługi
społeczne przeprowadzonego zgodnie z art.138 o ustawy Prawo zamówień, zwaną dalej „ustawą” lub „PZP”.
§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie usługi pn: Usługi restauracyjne dla potrzeb dzieci
uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 84 im. Ruchu Obrońców Pokoju we Wrocławiu
na rzecz Zamawiającego (z zachowaniem warunków określonych w SIWZ oraz niniejszej umowy).
2.
Usługa restauracyjna będzie dotyczyć dzieci szkolnych w wieku od ............. lat do ......... lat:
ilość dzieci, objętych żywieniem – max. 250
rodzaje posiłków: obiad: obiad składający się z zupy i II dania oraz owocu lub deseru.
§2
Zakres umowy i zobowiązania Wykonawcy.
1. Usługa winna być realizowana zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia w szczególności
Opisem przedmiotu zamówienia oraz ofertą Wykonawcy stanowiącymi załączniki do niniejszej umowy.
2. Wykonawca jest zobowiązany do przygotowywania posiłków zgodnie z załączonymi do Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia jadłospisami.
3. Przy przygotowywaniu posiłków Wykonawca zobowiązany jest uwzględniać w szczególności normy
określone w ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r. (tekst jednolity Dz. U z
2017 r. poz. 149, z późn. zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26.07.2016 r. w sprawie grup
środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty
oraz wymagań, jakie muszą spełnić środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i
młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1154).

1.
2.
3.

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

§3
Termin i miejsce wykonania zamówienia
Termin realizacji umowy strony ustalają od dnia .............. do dnia......................
Miejsce wykonywania usługi: Szkoła Podstawowa nr 84 we Wrocławiu przy ul. Górnickiego 20.
Przez wykonanie usługi rozumie się realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z zakresem określonym
w § 1 i 2 niniejszej umowy.
§4
Cena i warunki płatności
Strony ustalają wartość maksymalnego wynagrodzenia zgodnie z ofertą Wykonawcy na kwotę brutto :
……………. zł, słownie …………………………… w tym: cena jednostkowa obiadu składającego się z zupy
i II dania oraz owocu : ………… ( w tym koszt wsadu do kotła: 5,50 zł brutto + koszt przygotowania,
dowozu i wydawania posiłków w siedzibie Zamawiającego: …………… zł brutto ).
Powyższe ceny nie ulegną zmianie przez okres trwania umowy.
Wykonawca ma prawo wystawić fakturę za dany miesiąc kalendarzowy po zakończeniu tego miesiąca i
uzgodnieniu ilości wydanych posiłków i po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru.
Wartość faktury będzie ustalana na podstawie iloczynu ilości miesięcznie dostarczonych porcji i ich ceny
jednostkowej określonej w ust.1.
Za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia, Wykonawcy przysługują odsetki w wysokości ustawowej, za
opóźnienie.
Zamawiający dokona zapłaty należności za wykonaną usługę w terminie do 21 dni od daty otrzymania
prawidłowo wystawionej faktury, na konto Wykonawcy wskazane w fakturze.
Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu wykonania umowy w zakresie mniejszym niż podane
wartości maksymalne dotyczące ilości posiłków i wartości zamówienia.

1.
2.
3.

§5
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
Wykonawca
wniesie
zabezpieczenie
należytego
wykonania
Umowy
w
wysokości
10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4ust. 1 niniejszej umowy, tj. .............. zł
słownie:..................................................................................
Zabezpieczenie zostanie wniesione na rzecz Zamawiającego, w pełnej wysokości najpóźniej w dniu zawarcia
niniejszej umowy w formie: ..........................
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1 zostanie zwrócone Wykonawcy w
terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
§6
Kary umowne

1. Jeżeli Wykonawca nie dotrzyma terminu realizacji zamówienia w danym dniu– opóźnienie w wydaniu posiłku
przekroczy 30 minut Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500,00 PLN za każde
opóźnienie.
2. W przypadku niewydania posiłku przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w
wysokości 2 000 PLN za każde niewydanie posiłku.
3. W przypadku stwierdzenia składowania jakichkolwiek materiałów i urządzeń w ciągach komunikacyjnych
prowadzących do wynajmowanych pomieszczeń przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę
umowną w wysokości 1000,00 PLN, za każde stwierdzone naruszenie porządku i czystości w ciągach
komunikacyjnych.
4. W przypadku rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia przez Zamawiającego z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy, lub rozwiązania umowy bez zachowania terminów wypowiedzenia przez
Wykonawcę jednakże z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu
karę umowną w wysokości 20 % wartości brutto umowy, określonej w § 4 ust. 1 Umowy.
5. W przypadku rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia przez Wykonawcę z przyczyn
leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 20 %
wartości brutto umowy, określonej w § 4 ust. 1 Umowy.
6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należności powstałych po stronie Wykonawcy w
związku z realizacją niniejszej umowy.
7. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego
przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.
§7
Odstąpienie od umowy/Rozwiązanie umowy
1.
2.
3.
4.

5.

Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie za porozumieniem stron.
Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że
wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
Umowy.
Każda ze stron może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku rażącego
naruszenia jej postanowień (a w szczególności ustaleń zawartych w § 2 niniejszej umowy) przez drugą
Stronę.
Zamawiający może w rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia z winy Wykonawcy w
szczególności w przypadku:
1. pięciokrotnego opóźnienia (przekraczającego 30 minut) w okresie jednego miesiąca w wydaniu posiłków,
2. trzykrotnego niewydania posiłku w okresie jednego miesiąca,
3. nie spełnienia przez Wykonawcę wymogów i standardów jakościowych, potwierdzone przez
Zamawiającego właściwymi badaniami.
W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od Umowy, Wykonawcy przysługiwać będzie roszczenie o zapłatę
wynagrodzenia za usługi wykonane do dnia rozwiązania lub odstąpienia od Umowy, zgodnie z komisyjnie
ustalonym protokołem zaakceptowanym przez Zamawiającego i wycenę wydanych w tym okresie posiłków,
zgodnie z cenami określonymi w ofercie Wykonawcy i zweryfikowaną przez Zamawiającego.

§8
ZATRUDNIENIE NA UMOWĘ O PRACĘ
1. Do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób
uczestniczących w realizacji przedmiotu umowy do czynności wskazanych przez Zamawiającego w Opisie
Przedmiotu Zamówienia, w całym okresie obowiązywania umowy oraz poinformowanie pracowników
o uprawnieniach Zamawiającego, o których mowa w ust. 3, tj. kontroli zatrudnienia na terenie realizacji
zamówieniai obowiązku poddania się takiej kontroli.
2. Obowiązek określony w ust. 1 dotyczy także Podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć
w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy w ww. zakresie.
3. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy
listę osób biorących udział w realizacji zamówienia.

4. Lista osób biorących udział w realizacji zamówienia musi zawierać pełny skład pracowników wraz
z określeniem pełnionych przez nich funkcji.
5. Zamawiający w związku z wymaganiami określonymi w ust. 1 i 2 zastrzega sobie możliwość w okresie
obowiązywania umowy przeprowadzania, w obecności osoby reprezentującej Wykonawcę, losowych kontroli
zatrudnienia osób uczestniczących w realizacji przedmiotu umowy na podstawie umowy o pracę do
wskazanych przez Zamawiającego w OPZ czynności. Z przeprowadzonych kontroli zatrudnienia zostanie
sporządzony protokół przez Zamawiającego.
6. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym jednak
niż 2 dni robocze, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie umów o pracę zawartych przez
Wykonawcę ze wskazanymi w liście osobami zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę.
W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od pracowników zgody na przetwarzanie danych
osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
7. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę ze wskazanymi osobami
zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z ust. 6
będzie
traktowane
jako
niewypełnienie
obowiązku
zatrudnienia
wskazanych
osób
na podstawie umowy o pracę.
§9
Zmiany do umowy
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy mogą być dokonywane jedynie w formie pisemnej w postaci aneksu do
umowy podpisanego przez obydwie strony, pod rygorem nieważności.
2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano
wyboru wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności, przewidzianych w art. 144 ustawy Prawo
zamówień publicznych.
3. Zamawiający oświadcza, iż zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przewiduje
możliwość istotnych zmian Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru
Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z wymienionych w niniejszym ustępie okoliczności oraz
określa warunki tych zmian:
1) Zmiany terminu realizacji zadania w przypadku:
a) przypadki losowe (kataklizmy lub inne czynniki zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia
wydarzenia, którym nie można zapobiec), które będą miały wpływ na treść zawartej umowy i termin
realizacji usług;
b) zmiana przepisów powodujących konieczność innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu
zamówienia;
c) zmiana przepisów powodujących konieczność uzyskania dokumentów, które te przepisy narzucają;
2) Zmiany osobowe w przypadku:
a) zmiana osób odpowiedzialnych za prawidłowe świadczenie usług ze strony Wykonawcy i osób
wyznaczonych do współpracy w imieniu Zamawiającego.
b) zmiana podwykonawcy, przy pomocy, którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy; zmiana
jest możliwa tylko w przypadku, gdy nowy podwykonawca posiada tożsamą wiedzę i doświadczenie
zawodowe, potencjał techniczny oraz osoby zdolne do wykonania zamówienia, a także jest w sytuacji
ekonomiczniej i finansowej, jak dotychczasowy podwykonawca.
c) powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcy w trakcie realizacji zadania, jeżeli
Wykonawca nie zakładał wykonania zamówienia przy pomocy Podwykonawcy(ców) na etapie składania
ofert lub rozszerzenia zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy,
w szczególności gdy posłużenie się podwykonawcą doprowadzi do skrócenia terminu wykonania
przedmiotu umowy, zmniejszenia należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub zastosowania przy
wykonaniu przedmiotu umowy bardziej zaawansowanych rozwiązań technologicznych w porównaniu do
wskazanych w SIWZ. Zmiana ta nie może dotyczyć czynności, które zgodnie z SIWZ muszą być
wykonane przez Wykonawcę osobiście.
3) Pozostałe zmiany:
a) w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np. powoduje skrócenie
terminu realizacji umowy, zmniejszenie wartości zamówienia);
b) w przypadku zmiany wysokości obowiązującej stawki podatku VAT, w sytuacji, gdy w trakcie
realizacji przedmiotu umowy, nastąpi zmiana stawki VAT dla usług objętych przedmiotem umowy. W
takim przypadku Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany cen jednostkowych brutto przedmiotu
zamówienia i wysokości wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 Umowy, o kwotę równą różnicy w
kwocie podatku, jednakże wyłącznie co do części wynagrodzenia za usługi, których do dnia zmiany
podatku VAT jeszcze nie wykonano.
c) w przypadku zmiany regulacji prawnych odnoszących się do praw i obowiązków stron Umowy,
wprowadzonych po zawarciu Umowy, wywołujących niezbędna potrzebę zmiany sposobu realizacji
Umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany sposobu realizacji Umowy lub wysokości
wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 Umowy.
d) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy;

e) przypadki losowe (kataklizmy lub inne czynniki zewnętrzne, zgony i niemożliwe do przewidzenia

wydarzenia), które będą miały wpływ na treść zawartej umowy i termin realizacji;
f) obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy;
g) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku
wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za
wszystkie spełnione świadczenia i udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku
z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami;
h) zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy, przy pomocy, którego wykonawca wykonuje przedmiot
umowy. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 PZP, w celu wykazania
spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b PZP, Wykonawca jest
obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie
zamówienia.
i) zmiana rachunku bankowego Wykonawcy.
§10
Podwykonawcy
1.
2.
3.

Wykonawca swoimi siłami i staraniem wykona przedmiot zamówienia z wyłączeniem prac wymienionych w
ust. 2.
Podwykonawca (cy)*, zgodnie z umową zawartą z Wykonawcą, wykona (ją)* następujące prace:
......................................................
Zlecenie części usług podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za
wykonanie tej części usług. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracowników w takim samym stopniu jakby to były działania, uchybienia i zaniedbania
jego własnych pracowników.
§11
Postanowienia końcowe

1.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.
2. Wszelkie spory, jakie mogą wyniknąć między Stronami w związku z realizacją postanowień niniejszej Umowy,
będą rozwiązywane polubownie. W razie braku możliwości porozumienia się stron w terminie do 30 dni, spór
poddany zostanie rozstrzygnięciu sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.
§12
1. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na
osoby trzecie.
2.
Strony zgodnie oświadczają, że Zamawiający dostarczył Wykonawcy formularz Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia zawierający istotne dla Zamawiającego postanowienia i zobowiązania Wykonawcy
oraz, że są one wprowadzone do niniejszej umowy zgodnie z warunkami zamówienia publicznego i
stanowią jej integralną część.
3. Wykonawca wykonujący za zgodą Zamawiającego przedmiot umowy przy udziale innych jednostek
organizacyjnych ponosi pełną odpowiedzialność za ich działanie lub zaniechanie działania, jak za swoje
własne działania.
§13
Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego o każdej zmianie adresu siedziby i
o każdej innej zmianie w działaniach Wykonawcy mogącej mieć wpływ na realizację Umowy. W przypadku nie
dopełnienia tego obowiązku Wykonawcę będą obciążać ewentualne koszty mogące wyniknąć wskutek
zaniechania.
§14
Nadzór nad realizacją umowy, ze strony Wykonawcy pełni p. .............................................................., a ze
strony Zamawiającego …………………………………
§ 15
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego.
ZAMAWIAJĄCY
.

*Nie potrzebne skreślić
Załączniki:
Załącznik nr 1 – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,
Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy.

WYKONAWCA

Załącznik nr 8
UMOWA NAJMU LOKALU
WZÓR
Zawarta w dniu ………………. we Wrocławiu pomiędzy:
Gminą Wrocław, Plac Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, NIP 8971383551, Szkoła Podstawowa nr 84
ul. Ł.Górnickiego 20, 50-337 Wrocław w imieniu, której działa Beata Berezowska – dyrektor Szkoły
Zwaną w dalszej treści umowy Wynajmującym,
a
………………………… NIP:……………….. REGON: ……………….., zwanym dalej Najemcą, reprezentowana przez:
………………………………………….
§1
Na podstawie niniejszej umowy, Wynajmujący wynajmuje a Najemca bierze w najem lokal użytkowy –
kuchnię i zmywalnie wraz z przyległymi pomieszczeniami gospodarczymi o powierzchni 61,06 m2 i
pomieszczenie jadalni 116,78 m2, usytuowany we Wrocławiu, przy ul. Ł. Górnickiego 20, wraz z
wyposażeniem, opisanym w protokole zdawczo odbiorczym, o którym mowa
w ust. 3, - zwanym w dalszej części umowy lokalem. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do korzystania z
pomieszczenia stołówki.
2. Wynajmujący nie zapewnia niezbędnego wyposażenia kuchni ani stołówki, ponad określone w zał. nr 1 do
Umowy. Wynajmujący nie posiada zastawy stołowej.
3. Przejęcie Lokalu wraz z wyposażeniem, zostanie stwierdzone pisemnie w postaci Protokołu zdawczo –
odbiorczego, który to stanowić będzie załącznik nr 1 do niniejszej umowy. Najemca podpisując niniejszy
protokół oświadcza równocześnie, że przejął Lokal oraz wyposażenie w stanie przydatnym do umówionego
użytku.
§2
1. Najemca nie może bez zgody Wynajmującego czynić w Lokalu zmian sprzecznych z umową lub jego
przeznaczeniem określonym w § 1 ust. 3, a w szczególności:
1) Zmieniać profil działalności w odniesieniu do Lokalu;
2) Podnajmować, poddzierżawić, lub oddawać Lokal w bezpłatne używanie osobom trzecim;
3) Dokonywać trwałych zmian fizycznych w Lokalu, w postaci wszelkiego rodzaju adaptacji
budowlanych, przebudów, dobudów, wyburzeń, zmian elementów stałych oraz wystroju
kolorystycznego,
powodujących
wypaczenie
dotychczasowo
przyjętego
wyglądu
i standardów.
2. Wynajmujący zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, nie może przechowywać w wynajmowanym Lokalu jakichkolwiek napojów
z zawartością alkoholu.
3. Wynajmujący nie może przechowywać w wynajmowanym Lokalu produktów tytoniowych.
4. Wynajmujący zezwala na całodobową eksploatację lokalu.
5. Najemca organizuje we własnym zakresie łączność pomiędzy pracownikami wykonującymi usługę
cateringową na rzecz Wynajmującego. Wynajmujący nie udostępni Najemy żadnego środka łączności.
§3
1. W trakcie trwania najmu, drobne nakłady połączone ze zwykłym używaniem Lokalu, konserwacja oraz
przeprowadzanie bieżących remontów obciążają Najemcę.
2. O usterki w funkcjonowaniu wynajętego Lokalu lub jego wyposażenia, Najemca, zobowiązany jest usunąć
we własnym zakresie po uprzednim uzgodnieniu z Wynajmującym.
3. Jeżeli w trakcie trwania najmu, Lokal będzie wymagał napraw, które obciążają Wynajmującego, Najemca
powinien go o tym fakcie niezwłocznie powiadomić na piśmie.
4. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania porządku i czystości w wynajmowanych pomieszczeniach.
5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone na terenie szkoły przez swoich
pracowników tak wobec Zamawiającego jaki i osób trzecich oraz zobowiązuje się do pokrycia kosztów
wynikających z naprawienia szkody.
6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku użytkowania sprzętu oraz
pomieszczeń kuchni, stołówki.
7. Działalność Wykonawcy winna być prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi, ppoż i
BHP.
8. Wykonawca zobowiązany jest do systematycznego czyszczenia (minimum raz na cztery miesiące), na własny
koszt, separatora tłuszczu i przyległej do niego kanalizacji.
9. Wykonawca odpowiada za stan sanitarny pomieszczeń i spełnianie przez nie wymogów sanitarno epidemiologicznych. Na Wykonawcy ciąży obowiązek dokonania wszelkich uzgodnień i uzyskania wszelkich
zezwoleń związanych z profilem prowadzonej działalności gospodarczej – od urzędów nadzoru państwowego
w szczególności od: SANEPIDU, PIH-u, PIP-u.
10. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dezynsekcji i deratyzacji min. 1x w okresie trwania umowy, lub
częściej gdy wyniknie nagła konieczność wykonania dodatkowej dezynsekcji i deratyzacji.
1.

11. Modernizacja pomieszczeń wykonana przed i w trakcie trwania umowy wymaga uprzedniej
pisemnej zgody Wynajmującego. Zwrot poniesionych nakładów możliwy będzie po uzyskaniu pisemnej zgody
wydanej przez Wynajmującego.
12. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania następujących przeglądów w trakcie trwania umowy: Pomiary
ochrony przeciwporażeniowej wraz pomiarami połączeń wyrównawczych( PN-HD 60364-6 ) raz na 12
miesięcy ( luty 2018) . Dodatkowo w terminie do 2 dni od dnia podpisania umowy Wykonawca zobowiązuje
się do dokonania odbiorów w celu prowadzenia działalności, o których mowa w ustępie 9. Wykonawca
będzie korzystał z systemu sygnalizacji włamania i napadu obsługiwany przez firmę SOLID. W przypadku
wywołania nieuzasadnionych lub fałszywych alarmów placówka obciąży Wykonawcę kosztami interwencji
ZECO. W dniu podpisania umowy Wykonawca przedstawi zamawiającemu wykaz osób wraz z numerami
telefonów kontaktowych, które będą korzystały z wynajmowanych pomieszczeń.

1.
2.
3.

4.

1.
2.
3.
4.

1.

2.
3.
4.
5.

6.

1.

§4
Po zakończeniu najmu, Najemca zobowiązany jest zwrócić Lokal wraz z wyposażeniem
w stanie nie pogorszonym – na podstawie protokołu o którym mowa w § 1 ust. 2. Nie ponosi
on odpowiedzialności za zużycie będące następstwem jego prawidłowego używania.
Lokal przed zwróceniem, powinien zostać odświeżony - poprzez pomalowanie wszystkich ścian
i sufitu. Kolorystykę należy uzgodnić z Wynajmującym.
Jeżeli po zakończeniu najmu, lokal i/lub wyposażenie będzie zawierać wady wykraczające ponad normalne
zużycie, określone w ust. 1, Najemca będzie zobowiązany usunąć je na własny koszt i przywrócić je do stanu
poprzedniego. W tym celu, Wynajmujący może wyznaczyć Najemcy określony termin. Po bezskutecznym
upływie wyznaczonego terminu, Wynajmujący może zlecić usunięcie wad innemu wykonawcy, na koszt
i ryzyko Najemcy - w rozliczeniu ujęta zostanie wartość wpłaconej kaucji o której mowa w § 5 ust 4 umowy.
Postanowienie ust. 3 nie ma zastosowania jeżeli Lokal i/lub ich wyposażenie uległy zniszczeniu lub
uszkodzeniom w wyniku działania siły wyższej lub gdy Najemca przy zachowaniu należytej staranności nie
mógł temu zapobiec.
§5
Za udostępnienie pomieszczeń do przygotowania posiłków Najemca zapłaci Wynajmującemu miesięczny
czynsz w wysokości 3000,00 zł brutto ( trzy tysiące złotych).
Zapłata czynszu następować będzie przelewem z góry, z rachunku bankowego Najemcy na rachunek
bankowy Wynajmującego, wskazany na wystawionej fakturze, w terminie 10 dni od dnia wystawienia
faktury.
Strony dopuszczają możliwość kompensaty(potrącenie) wzajemnych zobowiązań i należności.
Na poczet zabezpieczenia roszczeń Wynajmującego z tytułu używania przez Najemcę wyposażenia Lokalu,
opisanego w protokole zdawczo-odbiorczym, o którym mowa w § 1 ust. 2 umowy, Najemca wpłaci w dniu
sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego kaucję w wysokości 3 000,00 zł. Zwrot kaucji nastąpi
w wysokości 100 % wartości kaucji, w terminie 14 dni od daty wygaśnięcia lub rozwiązania umowy,
pod warunkiem, że zwrócone wyposażenie znajdować się będzie w stanie nie gorszym niż w chwili
przekazania, z tym, że nabywca nie ponosi odpowiedzialności za zużycie rzeczy będące następstwem
prawidłowego używania.
§6
Oprócz czynszu, Najemca będzie ponosił koszty zużytych mediów:
- z tytułu zużycia energii elektrycznej oraz wody zimnej i cieplej, odprowadzenie ścieków – wg wskazań
podliczników,
- z tytułu podgrzania wody do wody ciepłej – ryczałtowo miesięcznie 15,00 zł brutto (słownie: dziesięć
zł brutto) za 1m3 zużytej ciepłej wody wg podlicznika.
Najemca jest zobowiązany do bieżącego oczyszczania separatora tłuszczu, nie rzadziej niż dwa razy w okresie
wynajmu i zobowiązany jest do dostarczenia Wynajmującemu potwierdzenia wykonania usługi wraz z kartą
odpadów, oraz do systematycznego przeglądu i czyszczenia kuchni elektrycznej oraz okapu
Zapłata opłat, o których mowa ust. 1, następować będzie przelewem z dołu, z rachunku bankowego Najemcy
na rachunek bankowy Wynajmującego, wskazany na wystawionej fakturze, w terminie 7 dni od dnia
wystawienia faktury każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni.
Brak terminowych wpłat za media może być podstawą do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym.
Wynajmujący zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości kosztów eksploatacji w przypadku gdy ceny
dostawców mediów, obsługujących Wynajmującego ulegną zmianie. O fakcie zmiany wysokości opłat
Wynajmujący zawiadomi Najemcę na piśmie zamieszczając kopię pisma informującego Wynajmującego
o podwyżce cen za dostarczane media.
Strony dopuszczają możliwość kompensaty (potrącenie) wzajemnych zobowiązań i należności.
§7
W przypadku nieterminowej zapłaty należności, o których mowa w § 5 i 6 Umowy, Wynajmującemu
przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie.

2.

Jeżeli Najemca dopuszcza się zwłoki z zapłatą czynszu co najmniej za dwa pełne okresy płatności,
Wynajmujący może najem wypowiedzieć bez zachowania terminu wypowiedzenia. W takim przypadku
Wynajmujący zawiadomi o tym fakcie Najemcę na piśmie i wyznaczy mu dodatkowy termin na zapłatę
zaległego czynszu.
§8
1. Na Najemcy ciąży obowiązek dokonania wszelkich uzgodnień i uzyskania wszelkich zezwoleń związanych
z profilem prowadzonej działalności gospodarczej – od urzędów nadzoru państwowego takich jak SANEPID,
PIH, PIP.
2. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność cywilną za produkt - w ramach działalności, prowadzonej
w wynajmowanym lokalu.
3. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za mienie stanowiące wyposażenie lokalu a stanowiące własność
Wynajmującego.
4. W przypadku gdy Najemca wyposaży Lokal we własne mienie jest on w pełni odpowiedzialny za odpowiednie
zabezpieczenie tego mienia przed wypadkami losowymi i kradzieżą. W przypadku zaistnienia takowych
zjawisk Wynajmujący nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.
§9
1. Umowę zawiera się na czas określony tzn. od dnia .........................
2. Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w razie rażącego
naruszenia jej postanowień przez drugą stronę.
3. Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie za porozumieniem stron.
4. W przypadku rozwiązania umowy na usługi restauracyjne łączącej strony niniejszej umowy, umowa najmu
ulega rozwiązaniu w tym samym terminie.
§ 10
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
§ 11
Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą zostać dokonane wyłącznie za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie
pod rygorem nieważności.
§ 12
Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego.
§ 13
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Wynajmującego a jeden dla Najemcy.
WYNAJMUJĄCY

NAJEMCA

Protokół zdawczo - odbiorczy

Załącznik nr 9

z dnia ……………………………………
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 84 ULICA GÓRNICKIEGO , 50-337 WROCŁAW
Wykaz zdawanego sprzętu będącego na wyposażeniu kuchni w budynku szkoły przy ulicy Górnickiego 20
we Wrocławiu
Stołówka:
LP
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Stolik duży rozmiar 2 - fiolet
Stolik mały rozmiar 2 - fiolet
Krzesło rozmiar 2 - fiolet
Stolik duży rozmiar 3 - żółty
Stolik mały rozmiar 3 - żółty
Krzesło rozmiar 3 - żółte
Stolik duży rozmiar 4 - czerwony
Stolik mały rozmiar 4 - czerwony
Krzesło rozmiar 4 - czerwone
Stolik duży rozmiar 5 - zielony
Stolik mały rozmiar 5 - zielony
Krzesło rozmiar 5 - zielone
Stolik duży rozmiar 6 - niebieski
Krzesła rozmiar 6 niebieskie
Szafki regały – góra zamknięta z 1 półką, dół
otwarty z 3 półkami
Zegar naścienny tiq
Gaśnica GAZ-TECH 6 kg proszku ABC

Kuchnia:
LP

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

PRZEDMIOT

Il. sztuk
przekazanych
2
2
28
1
2
20
2
3
34
1
1
14
1
8
3

Il. sztuk
odebranych

uwagi

Il. sztuk
odebranych

uwagi

1
1

PRZEDMIOT

Il. sztuk
przekazanych

Stół chłodniczy 2x85 ltr z blatem płaskim
Witryna chłodnicza-ekspozycyjna (682x450x675H)
Stół z szafką zamykaną drzwiami
suwanymi1100x700x850H
Wanna chłodnicza na podstawie szkieletowej
(1204x700x850H)
Bemar na podstawie szkieletowej
(1543x700x850H)
Stół z szafką zamykaną drzwiami suwanymi
(1400x700x850H)
Kuchenka mikrofalowa z grillem (HENDI)
452x362x262H
Szafa chłodnicza z drzwiami przeszklonymi 500 ltr
(640x720x2000H)
Blat nierdzewny w oknie podawczym
(2170x600x40H)
Stanowisko robocze z półką dolną (600x700x850)
Trzon elektryczny 4 płytowy (KROMET)
800x700x280H
Podstawa szafkowa pod trzon 4 płytowy

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

13
14
15
16
17
18

LP

Okap wyciągowy przyścienny (1000x900x400H)
Labiryntowy filtr tłuszczowy (500x500)
Labiryntowy filtr tłuszczowy (300x500)
Oświetlenie fluoroscencyjne
Stół roboczy (GT 310RL) 1400x700x850
Stół do pracy z szafką i blokiem szuflad
(1600x700x850)
Stół do pracy z 2 komorami zlewozmywaka i półką
(2300x700x850H)
Bateria stojąca
Ociekacz (400x700)
Szafa chłodniczo-mroźnicza 700ltr
(700x860x2000H)
Umywalka do rąk
Zmywalnia:
PRZEDMIOT

1

Stół prosty odkładczy (950x780x850)

1

2

Stół załadowczy do zmywarki kapturowej z
komorą zlewozmywaka (1300x780x850H)
Zmywarka kapturowa ARISTARCO
(654x729x1410H)

1

1

5

Szafa przelotowa zamykana drzwiami suwanymi
(1200x600x1800H)
Umywalka do rąk

6

Bateria do umywalki do rąk

1

7

Bateria stojąca z prysznicem na stelażu KLARCO

1

8

Blat nierdzewny w oknie podawczym
(770x600x40H)
Pojemnik na odpadki 76 ltr z pokrywą

1

19
20
21
22
23

3
4

9

1
1
1
1
Il. sztuk
przekazanych

Il. sztuk
przekazanych

Il. sztuk
odebranych

uwagi

Il. sztuk
odebranych

uwagi

1
1

Il. sztuk
przekazanych

1

Regał magazynowy ażurowy (1520x610x1820H)

1

2

Regał magazynowy ażurowy (1520x360x1820H)

1

1

uwagi

1

PRZEDMIOT

Szatnia:
LP
PRZEDMIOT

Il. sztuk
odebranych

1

Zlewozmywak wiszący (500x500x240)
Bateria naścienna KLARCO

Magazyn podręczny:
LP

1

1

Pomieszczenie porządkowe:
LP
PRZEDMIOT
1
2

1
1
1
1
1
1

Il. sztuk
przekazanych
1

2

Szafka ubraniowa BHP z przegrodą
(400x480x1800H)
Ławka szatniowa (600x400x430

3

Stół (600x800x750)

1

1

Il. sztuk
odebranych

uwagi

4

Krzesło na stelażu metalowym (500x500x910H) 1

Pomieszczenia na termosy:
LP
PRZEDMIOT
1
2
3
4

Stanowisko robocze z półką dolną
(600x600x850)
Basen (600x700x850)
Regał magazynowy ażurowy (1220x460x1820H)
Bateria stojąca – podniesiona na kolumnie

Il. sztuk
przekazanych

Il. sztuk
odebranych

uwagi

1
1
1
1

Stan początkowy podlicznika energii elektrycznej: ……………..
Stan początkowy podlicznika wody zimnej: ……………………..
Stan początkowy podlicznika wody ciepłej: ……………………..

Zdał:

Odebrał:

……………………………………
………………………………………

Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach dwa dla Wynajmującego
a jeden dla Najemcy.

