
 

 

Ogłoszenie nr 566645-N-2018 z dnia 2018-05-30 r.  

Samorządowe Przedszkole w Lubniu: Prowadzenie stołówki w Przedszkolu Samorządowym 

w Lubniu 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi  

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe  

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego  

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej  
Nie  

 

Nazwa projektu lub programu  
 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, 

których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które 

będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących 

członkami grup społecznie marginalizowanych  
Nie  

 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub 

więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób 

zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  
Nie  

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 

przeprowadzenie postępowania  
Nie  

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie 

postępowania:  

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających  
Nie  

 

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie 

oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz 

z danymi do kontaktów:  

 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw 

członkowskich Unii Europejskiej  
Nie  

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych 

państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo 

zamówień publicznych:  

Informacje dodatkowe:  
I. 1) NAZWA I ADRES: Samorządowe Przedszkole w Lubniu, krajowy numer 

identyfikacyjny 35673231600000, ul. Lubień  885 , 32433   Lubień, woj. małopolskie, 

państwo Polska, tel. 182 682 001, e-mail przedszkolelubien@onet.eu, faks 182 682 001.  



Adres strony internetowej (URL): przedszkolelubien@onet.eu  

Adres profilu nabywcy:  

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub 

formatów plików, które nie są ogólnie dostępne  

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa  

 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):  
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania 

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z 

zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających 

jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za 

przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie 

udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone 

w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):  

 

I.4) KOMUNIKACJA:  

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można 

uzyskać pod adresem (URL)  
Nie  

przedszkolelubien@onet.eu  

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia  
Nie  

przedszkolelubien@onet.eu  

 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można 

uzyskać pod adresem  
Nie  

 

 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:  

Elektronicznie  
Nie  

adres  

 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób:  
Nie  

Inny sposób:  

 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób:  
Nie  

Inny sposób:  

 

Adres:  

 



 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów 

plików, które nie są ogólnie dostępne  
Nie  

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod 

adresem: (URL)  

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Prowadzenie stołówki w 

Przedszkolu Samorządowym w Lubniu  

Numer referencyjny: ZP.271.1.2018  

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog 

techniczny  
Nie  

 

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi  

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych  
Zamówienie podzielone jest na części:  

Nie  

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w 

odniesieniu do:  
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup 

części:  
 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie 

jednemu wykonawcy:  
 

 

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku 

partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, 

usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na 

codziennym przygotowaniu i wydaniu posiłków dla dzieci w Przedszkolu Samorządowym w 

Lubniu. Dożywianie dzieci odbywać się będzie w okresie od 03.09.2018r. do 31.12.2019r. - 

od poniedziałku do piątku, w dni pracy przedszkola z uwzględnieniem przerw świątecznych i 

tp. 2. Zamawiający informuje, że przygotowywanie posiłków musi odbywać się w 

pomieszczeniach, które są w posiadaniu Przedszkola Samorządowego w Lubniu – budynek nr 

885 w Lubniu. Dla części dzieci: tj. 70 śniadań, 60 obiadów, 45 podwieczorków posiłki będą 

przewożone i wydawane w budynku nr 513 w Lubniu. 3. Zamawiający informuje, że 

dysponuje pomieszczeniami (kuchennymi) w budynku nr 885 w Lubniu o łącznej 

powierzchni 182 m2 , w skład których wchodzą: - kuchnia - pomieszczenie do wydawania 

posiłków - zmywalnia - przygotowalnia - odpadki - magazyn kiszonek - magazyn produktów 

suchych - magazyn warzyw - magazyn - pomieszczenie gospodarcze - przedsionek -centrala 

wentylacyjna - komunikacja - pomieszczenie socjalne z wc W ramach użyczonych 

pomieszczeń Zamawiający dysponuje następującym wyposażeniem: - stół do pracy - stół do 

pracy A - stół do pracy A+P - regał - kuchnia gazowa - taboret gazowy - patelnia elektryczna 

- okap przyścienny - stół centralny – 2 sztuki - stół przyścienny z szufladami i drzwiami 



skrzydłowymi - stół z basenem – 2 sztuki - regał perforowany - zlew 2 – komorowy z 

drzwiami suwanymi - szafa przelotowa z drzwiami suwanymi - stół przyścienny z półką – 2 

sztuki - stół ze zlewem - stół ze zlewem i półką - szafa chłodnicza -Termos z kółkami -szt. 2, -

Pokrywka garnka GN 1/1- szt. 3, -Pokrywka z uszczelką- szt. 3, -Garnek GN delux – 65 -szt. 

4; -Garnek GN Delux -100 -szt. 1 -Garnek GN 150 -szt. 1 -Pokrywka szczelna ½ - szt. 4 -

Garnek GN ½ 200 – szt. 4 -Pokrywka śr – 32 szt. 2; -Pokrywka śr.36 –szt. 1 -Garnek wysoki 

22 l – szt.2 -Garnek wysoki 37 l. szt.1 Wyposażenie to Zamawiający udostępni wykonawcy 

na okres realizacji niniejszego zamówienia. W okresie realizacji zamówienia wykonawca 

będzie ponosił pełną odpowiedzialność za udostępnione wyposażenie oraz pomieszczenia. 

W/w pomieszczenia wraz z wyposażeniem zostaną przekazane wykonawcy na podstawie 

protokołu zdawczo – odbiorczego który będzie stanowił integralną część umowy. Pozostałe 

wyposażenie, w tym naczynia stołowe i sztućce Wykonawca zaopatrzy się we własnym 

zakresie. Ponadto Zamawiający informuje, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 206/2016 Wójta 

Gminy Lubień z dnia 19.12.2016r. w sprawie : ustalenia minimalnych stawek czynszu 

miesięcznie brutto w złotych za 1 m2 powierzchni lokali użytkowych oraz ustalenia 

minimalnych stawek brutto czynszu za 1 m2 dzierżawy gruntu rocznie, Wykonawca będzie 

ponosił koszty związane z czynszem – opłatą za udostępnione pomieszczeń, w których 

prowadzona jest stołówka szkolna dla uczniów. Zatem cena ta winna być wkalkulowana w 

cenę ofertową. Informujemy, że zgodnie z w/w zarządzeniem- czynsz za 1 m2 zajętej 

powierzchni wynosi 5,30 złotych brutto miesięcznie, natomiast czynsz za korzystanie z 

wyposażenia kuchni wynosi 50,00 złotych brutto miesięcznie. 4. Przygotowując posiłki 

należy uwzględniać wszelkie wymogi sanitarno-higieniczne. Ciepły posiłek musi odpowiadać 

normom odżywczym obowiązującym w tzw. punktach zbiorowego żywienia, tj. posiłki 

powinny być przygotowywane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, sporządzone z 

pełnowartościowych, świeżych artykułów spożywczych, posiadających aktualne terminy 

ważności. Resztki i śmieci pozostałe po wydawaniu posiłków muszą być wywiezione z 

pomieszczeń stołówki na koszt wykonawcy usługi. Wykonawca będzie przygotowywał 

posiłki zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia 

(Dz. U. z 2006 roku Nr 171, poz. 1225 z późn. zm.) łącznie z przepisami wykonawczymi do 

tej ustawy. Przede wszystkim Wykonawca musi uwzględnić normy żywienia w przedszkolach 

oraz następujące zalecenia Zamawiającego: W żywieniu dzieci w wieku przedszkolnym 

należy stosować dietę lekko strawną. Posiłki gorące powinny być gotowane, duszone, 

pieczone, sporadycznie smażone. W planowaniu jadłospisu należy uwzględnić konieczność 

podania na śniadanie dwa razy w tygodniu mleka lub produktów zastępczych tj. ser 

twarogowy lub ser żółty, raz w tygodniu ryb na śniadanie lub obiad. - posiłki powinny być 

przygotowane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia z pełnowartościowych produktów 

posiadających aktualne terminy ważności, - codziennie musi wystąpić surówka lub warzywa 

gotowane,- co najmniej 3 razy w tygodniu danie mięsne lub rybne oraz codziennie do 

śniadania dodatkiem będą sezonowe owoce lub warzywa (jabłko, marchewka itp.). W sytuacji 

wyjątkowej spowodowanej czynnikami losowymi co może skutkować „nieprzygotowaniem 

posiłku”, Wykonawca zobowiązany będzie do zakupu suchego prowiantu o wartości ceny 

obiadu brutto. Ponadto Wykonawca musi zapewnić wodę do picia ( 250 ml) w ciągu dnia– 

ilość w zależności od potrzeb dzieci. Zalecane przez Zamawiającego posiłki to: - Śniadanie: 

pieczywo mieszane z masłem i dodatkami wędliny, past serowych, sera żółtego jajek, lub 

dżemów; zupy mleczne lub kiełbaski na ciepło. Do picia: herbata, kakao, kawa zbożowa. 

Kaloryczność śniadania w przeliczeniu na jedno dziecko winna wynosić ok.400 kcal. - 

Obiad;. ma być posiłkiem mięsnym/rybnym z urozmaiconymi surówkami lub gotowanymi 

jarzynami. Do mięsa zamiennie mogą być podawane ziemniaki, kasze, ryż lub makaron. 

Posiłek mogą też stanowić pierogi, naleśniki, kopytka, makaron z sosem i krokiety. 

Kaloryczność obiadu w przeliczeniu na jedno dziecko winna wynosić ok. 550 kcal. Zupa 250- 



300 ml, drugie danie: 150g ziemniaków, ryżu, kaszy lub makaronu +100 g mięsa lub ryby 

+100 g surówki lub jarzyn gotowanych. Drugie dania typu łazanki, pierogi, gołąbki kluski : 

250 g - Podwieczorek: kanapki z różnymi dodatkami, ciasto drożdżowe, kruche lub ucierane, 

jogurty, napój: herbata, kompot lub sok. Do podwieczorku jako dodatek owoce sezonowe. 

Kaloryczność podwieczorku w przeliczeniu na jedno dziecko winna wynosić ok 250 kcal. 5. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania badań sprawdzających kaloryczność i 

wagę zamawianego posiłku. W przypadku stwierdzenia, ze posiłek nie spełnia parametrów 

określonych w zamówieniu, Zamawiający kosztami badania obciąży Wykonawcę. 

Zamawiający nie dopuszcza powtarzalności rodzajowo tych samych posiłków w ciągu dwóch 

tygodni. Wykonawca w ramach świadczonych usług zobowiązany jest do współpracy z 

pracownikami Samorządowego Przedszkola w Lubniu. 6. Wykonawca zobowiązany jest 

wydawać posiłki w następujących porach dnia: - śniadanie - 8:45 – 9: 15 - obiad - 11:45 – 

12:30 - podwieczorek - 14:30 – 14.55 7. Miesięczny jadłospis będzie przedstawiany 

Dyrektorowi Przedszkola z tygodniowym wyprzedzeniem do akceptacji lub zatwierdzenia . 8. 

Wykonawca zobowiązany jest zatrudnić odpowiednią liczbę osób, pozostających w stosunku 

pracy do Wykonawcy, w celu sprawnego i właściwego wywiązania się z umowy. 9. Do 

obowiązków wykonawcy należy zakup artykułów spożywczych, środków czystości 

przygotowywanie posiłków, gotowanie, podawanie posiłków, mycie garnków, talerzy, 

szklanek, sztućców, itp. , utrzymanie w czystości wszystkich przejętych pomieszczeń. Koszty 

związane z opłatami za czynsz, zużycie prądu, wody, gazu, wywiezienie śmieci i innych 

nieczystości stałych i płynnych ponosi wykonawca. 10. Szacunkowa liczba dzieci objętych 

dożywianiem w trakcie okresu dożywiania może ulec zmianie. W przypadku zmiany liczby 

posiłków, Wykonawca będzie obowiązany do uwzględnienia w tym zakresie zgłaszanych na 

bieżąco potrzeb zarówno mających wpływ na zwiększenie jak i na zmniejszenie liczby 

posiłków. Zamawiający informuje, że szacunkowa liczba posiłków wydawanych dziennie 

przedstawia się następująco: 150 śniadań, 120 obiadów pełnych, 110 podwieczorków, 10 zup, 

170 sztuk woda (zamawiający zastrzega, że liczba ta może ulec zmianie). 11. Ponadto 

informujemy, że liczba dni pracujących w przedszkolu przedstawia się następująco; 83 dni w 

roku 2018 oraz 207 dni w roku 2019. 12. Wykaz dzieci objętych dożywianiem zostanie 

przekazany przez Dyrektora Przedszkola przed rozpoczęciem dożywiania czyli do dnia 

31.08.2018r.  

 

II.5) Główny kod CPV: 55523100-3  

Dodatkowe kody CPV:  

Kod CPV 

55321000-6 

55400000-4 

55320000-9 

55322000-3 

 

 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia):  

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita 

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego 

systemu zakupów)  



 

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 

lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak  

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone 

zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 

pkt. 6) Ustawy do 50 % wartości zamówienia podstawowego.  

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została 

zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system 

zakupów:  
miesiącach:    lub dniach:  

lub  

data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-12-31  

 

II.9) Informacje dodatkowe:  
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM  

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów  
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie;  

Informacje dodatkowe  

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie;  

Informacje dodatkowe  

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  
Określenie warunków: wykonawca musi udowodnić, że posiada doświadczenie w 

prowadzeniu stołówki przedszkolnej w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie  

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji 

zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: 

Nie  

Informacje dodatkowe:  

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA  

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp  

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 

ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)  

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)  

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)  

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)  

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)  

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)  

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)  

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)  

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU 

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ 

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA 

SELEKCJI  



Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu  
Tak  

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji  
Nie  

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:  

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP  

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:  
W celu wstępnej oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do 

wykluczenia z postępowania Wykonawcy wraz z ofertą składają aktualne na dzień składania 

ofert oświadczenie, że nie podlegają wykluczeniu z postępowania oraz że spełniają warunki 

udziału w postępowaniu (zwane dalej: „Oświadczeniem Wykonawcy”). Wzór Oświadczenia 

stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ. 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

zamówienie, Oświadczenie Wykonawcy składa każdy z Wykonawców w zakresie, w którym 

każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak 

podstaw do wykluczenia. 3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w 

celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby zamieszcza w 

Oświadczeniu Wykonawcy informacje dotyczące tych podmiotów. Zgodnie z § 9 ust. 2 

Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 

zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia z dnia 26 lipca 2016 r. 

od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów Zamawiający 

żąda dokumentów określonych § 5 pkt. 1-9 w odniesieniu do tych podmiotów. 4. 

Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w 

celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu zamieszcza w Oświadczeniu Wykonawcy informacje dotyczące tych 

podwykonawców, jeżeli podwykonawcy są znani na etapie składania ofert. 5. Wykonawca 

może wykorzystać w Oświadczeniu Wykonawcy nadal aktualne informacje zawarte w innym 

Oświadczeniu Wykonawcy złożonym w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego tj. Zamawiający uwzględni dokumenty podmiotowe, na które powołuje się 

Wykonawca, a które są w posiadaniu Zamawiającego. 6. W przypadku, gdy Wykonawca 

powołuje się w Oświadczeniu Wykonawcy na dostępność dokumentów w bezpłatnych 

ogólnodostępnych bazach danych państw członkowskich Unii Europejskiej może wskazać te 

bazy danych z podaniem adresu internetowego, nazwę urzędu lub organu wydającego 

dokument oraz dokładne dane rejestracyjne dokumentacji, tak aby Zamawiający mógł 

bezpośrednio pobrać wymagany dokument. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na 

stronie internetowej informacji z otwarcia ofert (art. 86 ust. 5 ustawy) Wykonawca bez 

wezwania ze strony Zamawiającego składa oświadczenie wykonawcy o przynależności lub 

braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 

ustawy Pzp. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument 

ten składa każdy z Wykonawców. Wzór Oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.  

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:  
 



III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP  
Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona na podstawie kryteriów oceny ofert 

określonych w SIWZ, przed udzieleniem zamówienia na wezwanie Zamawiającego 

zobowiązany będzie do złożenia w terminie 5 dni następujących aktualnych na dzień złożenia 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu 

i brak podstaw do wykluczenia : 1. wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń 

okresowych lub ciągłych również wykonywanych, zawierający co najmniej jedną usługę 

polegającą na prowadzeniu placówki przedszkolnej 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 dowody określające czy usługi te zostały wykonane lub są 

wykonywane należycie. Dowodami tymi są: a) referencje bądź inne dokumenty wystawione 

przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonane, a w przypadku usług okresowych lub 

ciągłych, że są wykonane; dokumenty dotyczące usług okresowych lub ciągłych powinny być 

wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. b) 

oświadczenie wykonawcy jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze nie 

jest on w stanie uzyskać dokumentów, o którym mowa w pkt. 3a). Zakres wykazu musi 

potwierdzać spełnienie odpowiednio warunku określonego w Rozdziale 4. W przypadku 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wykaz wraz z dowodami składa 

przynajmniej jeden z Wykonawców. Wzór wykazu usług znajduje się w Załączniku nr 2 do 

SIWZ. Jeżeli załączony wykaz wykonanych usług będzie potwierdzać wartość tych usług w 

walucie innej niż PLN, Wykonawca powinien dokonać przeliczenia na PLN wg średniego 

kursu NBP z dnia, w którym ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane. W przypadku 

gdy, w przedstawionym wykazie wskazane zostaną przez Wykonawcę wartości w walucie 

innej , niż PLN, Zamawiający dokona przeliczenia na PLN wg kursu średniego NBP na dzień, 

w którym ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane. 9. Jeżeli wykonawca ma siedzibę 

lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o 

których mowa w: 1) w ust. 8 pkt. 2) i 3) – składa dokument lub dokumenty wystawione w 

kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 

odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie 

społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat 

tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 

3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 10. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca 

ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument 

dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 9 pkt. 1), zastępuje się je 

dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby 

albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał 

dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo 

organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub 

miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 11. Jeżeli wykonawca, 

którego oferta została najwyżej oceniona polega na zdolnościach lub sytuacji innych 

podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, Zamawiający wezwie go w 

odniesieniu do tych podmiotów, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 

dni, aktualnych na dzień złożenia dokumentów wymienionych w ust. 8 .  

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)  



formularz ofertowy, ewentualnie pełnomocnictwo  

SEKCJA IV: PROCEDURA  

IV.1) OPIS  
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony  

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:  
Nie  

Informacja na temat wadium  

 

 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:  
Nie  

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:  

 

 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia 

do ofert katalogów elektronicznych:  
Nie  

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert 

katalogów elektronicznych:  

Nie  

Informacje dodatkowe:  

 

 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:  
 

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej  

 

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty 

zasadniczej:  

 

 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w 

postępowaniu  
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo 

innowacyjne)  

Liczba wykonawców    

Przewidywana minimalna liczba wykonawców  

Maksymalna liczba wykonawców    

Kryteria selekcji wykonawców:  

 

 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:  
Umowa ramowa będzie zawarta:  

 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:  

 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:  

 

Informacje dodatkowe:  

 



Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:  

 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące 

dynamicznego systemu zakupów:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w 

formie katalogów elektronicznych:  

 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do 

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:  

 

 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna  
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, 

przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie  

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:  

 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:  

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu 

przedmiotu zamówienia:  
Nie  

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji 

elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:  

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:  

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą 

warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):  

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji 

technicznych w zakresie połączeń:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:  

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:  

 

Czas trwania:  

 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do 

następnego etapu:  

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:  

 

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  

IV.2.2) Kryteria  

Kryteria Znaczenie 

cena 60,00 

termin płatności 40,00 

 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg 

nieograniczony)  

Nie  



IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne  

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem  
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:  

 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych 

bez przeprowadzenia negocjacji Nie  

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie  

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):  

 

Informacje dodatkowe  

 

 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego  
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:  

 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego 

przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający 

przewiduje nagrody:  

 

Wstępny harmonogram postępowania:  

 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:  

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:  

 

 

Informacje dodatkowe:  

 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego  
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą 

odpowiadać wszystkie oferty:  

 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom 

poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

IV.4) Licytacja elektroniczna  
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:  

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji 

elektronicznej:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w 

tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:  

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych 

wysokości postąpień:  

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:  

Czas trwania:  

 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego 

etapu:  



Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:  

Data: godzina:  

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:  

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:  

 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w 

sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:  

 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:  

 

Informacje dodatkowe:  

IV.5) ZMIANA UMOWY  

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

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak  

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:  

dopuszcza się wprowadzenie zmian w umowie w stosunku do treści oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru Wykonawcy, jeśli wystąpi co najmniej jedna z niżej wymienionych 

okoliczności: - nastąpi wywierająca bezpośredni wpływ na dalsze wykonywanie umowy 

zmiana obowiązującego prawa powszechnego, - nastąpi ograniczenie przedmiotu umowy 

przez Zamawiającego, - wystąpi konieczność zmiany kluczowych osób, np. osób 

reprezentujących Strony w umowie, - zmianie uległy przepisy prawne istotne dla realizacji 

przedmiotu umowy - zmian teleadresowych Stron umowy określonych w umowie, - zmianie 

uległy stawki podatku VAT, - wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć 

w chwili zawarcia umowy lub gdy te zmiany są korzystne dla zamawiającego, Ewentualne 

zmiany zostaną wprowadzone Aneksem do umowy  

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  
 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):  

 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym  
 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu:  
Data: 2018-06-08, godzina: 08:30,  

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia 

(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):  

Nie  

Wskazać powody:  

 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu  

> Język polski  

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 

ofert)  

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 

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

na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie  

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli 



środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, 

które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części 

zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie  

IV.6.6) Informacje dodatkowe:  
 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  

 

 

 

 

 


