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OGŁOSZENIE 

NA USŁUGI SPOŁECZNE 
 

 

 

„Przygotowywanie, porcjowanie, dostarczanie i wydawanie obiadów                        

dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej                                                   

Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy ” 
 

 

WYMIENIONE W ZAŁĄCZNIKU XIV DO DYREKTYWY 2014/24/UE, 

O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ WYRAŻONA W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚĆ 

750 000 EURO 

 

 

 

 

 

w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 138o  

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) 
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1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

1.1. Miasto Stołeczne Warszawa z siedzibą pod adresem: pl. Bankowy 3/5, 00-950 

Warszawa – reprezentowane przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy 

Włochy m.st. Warszawy, ul. Czereśniowa 35, 02- 457 Warszawa, woj. mazowieckie, 

tel. 22 863-98-37 w. 124, fax: 22 863-98-37 w. 110, www.opswlochy.waw.pl,                                            

e - mail: kancelaria@opswlochy.waw.pl 

1.2. Zamawiającego obowiązuje pięciodniowy tydzień pracy od poniedziałku do piątku                

w godzinach 8:00-16:00. 

1.3. Biuletyn Informacji Publicznej: https://opswlochy.bip.um.warszawa.pl 

 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA ORAZ GENERALNE ZASADY 

UCZESTNICTWA W POSTĘPOWANIU 

2.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zamówienia na usługę 

społeczną na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej „uPzp” oraz Istotnych 

Warunków Zamówienia, zwanych dalej „IWZ”, stanowiących Załącznik do 

niniejszego Ogłoszenia. 

2.2. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej                                         

w art. 138g ust. 1 pkt. 1. uPzp. 

2.3. Do niniejszego postępowania, zwanego dalej „Postępowaniem”, mają zastosowanie 

przepisy art. 138o ust. 2-4 uPzp, a w pozostałym zakresie postanowienia IWZ. 

2.4. Szczegółowe informacje na temat przedmiotu zamówienia zawarto w IWZ,  

stanowiących Załącznik do niniejszego Ogłoszenia. 

 

3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

3.1. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego Postępowania, objęte jest kodami CPV: 

1) 55.32.10.00-6 - Usługi przygotowywania posiłków; 

2) 55.52.00.00-1 - Usługi dostarczania posiłków; 

3) 55.32.00.00 9  - Usługi podawania posiłków.    

3.2. Przedmiotem niniejszego zamówienia, zwanego dalej „Zamówieniem”, jest 

świadczenie usług w zakresie zbiorowego żywienia polegających na: 

1) przygotowywaniu i porcjowaniu gorących posiłków w postaci dwudaniowych 

obiadów dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy                               

m.st. Warszawy (dalej - „Ośrodek”), wykonanych z produktów zapewnionych przez 

Wykonawcę, zwanych dalej „Obiadami” oraz prowadzenie stołówki 

przystosowanej do wydawania Obiadów podopiecznym Ośrodka uprawnionym 

do obiadów (dalej- „Osoby Uprawnione); 
2) dostarczaniu obiadów w zakresie wskazanym w Zamówieniu – do dwóch siedzib 

Dziennych Domów Pomocy (dalej - DDP), prowadzonych przez Zamawiającego,  

zlokalizowanych pod adresami wskazanymi w Zamówieniu;  
3) dostarczaniu obiadów w zakresie wskazanym w Zamówieniu - do stołówki  

Wykonawcy (dalej- „ Stołówka”) oraz wydawaniu w Stołówce, w tym:   

   a)   wydawaniu części Obiadów w zakresie wskazanym w Zamówieniu - Osobom  

         Uprawnionym w Stołówce, 

     b)  wydawaniu części Obiadów w zakresie wskazanym w Zamówieniu - osobom 

upoważnionym przez Osoby Uprawnione do odbioru obiadów na wynos dla 

Osób Uprawnionych (- dalej ,,Osoby Upoważnione”) - w odpowiednich 

opakowaniach, zabezpieczonych we własnym zakresie przez Wykonawcę.  

 

 

http://www.opswlochy.waw.pl/
https://opswlochy.bip.um.warszawa.pl/
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3.3.   Wykonanie Zamówienia, w zakresie opisanym w pkt 3.2. ppkt  1 i 2 (DDP-y)- następuje 

we wszystkie dni tygodnia, z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt, przez cały okres 

realizacji Zamówienia, w ilości obiadów w danym dniu wskazanej przez 

Zamawiającego telefonicznie poprzedniego dnia do godziny 14:30. 

3.4. Wykonanie zamówienia, w zakresie opisanym w pkt 3.2. ppkt 1 i 3 (Stołówka 

Wykonawcy) - następuje we wszystkie dni tygodnia, z wyłączeniem niedziel i świąt 

przez cały okres realizacji Zamówienia. 
3.5. Łączna szacunkowa dzienna ilość obiadów dostarczanych przez Wykonawcę                           

w okresie od 1 grudnia 2020 r. do 30 listopada 2022 r. na warunkach określonych                         

w Zamówieniu wynosi: 
1) w DDP-ach i Stołówce - w dniach od poniedziałku do piątku  - ok. 115 obiadów; 

2) w Stołówce - w soboty - około 60 obiadów.  

3.6 W celu wykonania Zamówienia w zakresie, o którym mowa w pkt 3.2., Wykonawca 

zobowiązany jest do: 
1) dysponowania lokalem/pomieszczeniem dopuszczonym przez Państwową 

Inspekcję Sanitarną do użytkowania jako zakład produkcyjny służący                                   

do przygotowywania posiłków w zakresie zbiorowego żywienia, spełniającym  

wymogi  sanitarno - higieniczne, określone odrębnymi przepisami; 

2) środkiem transportu przystosowanym do przewozu żywności (samochód                                 

- chłodnia). 
3.7 W celu wykonania Zamówienia w zakresie, o którym mowa w pkt 3.2 ppkt 3, 

Wykonawca zobowiązany jest ponadto do dysponowania Stołówką, tj. lokalem 

przystosowanym do wydawania i konsumpcji posiłków dla co najmniej 35 osób, 

zlokalizowanym na terenie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, odpowiednio 

wyposażonym i spełniającym warunki sanitarno - higieniczne określone odrębnymi 

przepisami,  spełniającym wymagania dla zakładu żywienia zbiorowego w układzie 

zamkniętym. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania tytułu prawnego do 

dysponowania lokalem stanowiącym Stołówkę.  

3.8 Stołówka powinna być dopuszczona przez Sanepid do wydawania i spożywania 

posiłków (obiadów) oraz spełniać co najmniej określony poniżej standard: 
1) powierzchnia przystosowania do konsumpcji dla co najmniej 35 osób; 

2) wyposażenie w WC z umywalką z podstawowymi środkami sanitarnymi, dostępne 

bezpłatnie dla konsumentów; 

3) wyposażenie w stoliki z miejscami siedzącymi oraz w wieszaki na okrycia 

wierzchnie; 

4) wyposażenie w wagę umożliwiającą zważenie porcji obiadowej; 
5) warunki do wydawania osobom Upoważnionym Obiadów na wynos. 

3.9. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania Zamówienia zgodnie z wymogami                     

w zakresie żywności i żywienia oraz sanitarnymi, wynikającymi z obowiązujących 

przepisów, w tym w szczególności z przepisów ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r.                       

o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2019 r., poz.1252 ze zm.) oraz 

przepisami wykonawczymi do tej ustawy, z zastrzeżeniem, że obiady powinny być 

zawsze gorące, smaczne, kaloryczne, zdrowe, urozmaicone oraz estetycznie 

podane/zapakowane. 

 

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  

4.1. Umowa o udzielenie Zamówienia zostanie zawarta na czas określony. 

4.2. Zamówienie będzie realizowane w okresie od 01.12.2020 r. do 30.11.2022 r.  
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5. KRYTERIA OCENY OFERT 

5.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie 

następujące kryteria oceny ofert: 

1) Cena brutto oferty - 90% (kryterium ceny); 

2) Doświadczenie Wykonawcy - 10% (kryterium doświadczenia). 
5.2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie 

wszystkim wymaganiom przedstawionym w IWZ oraz która przedstawia 

najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert (maksymalna liczba przyznanych 

punktów w oparciu o ustalone kryteria).  Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane 

zgodnie z ilością uzyskanych punktów. 

5.3. Szczegółowa informacja  na temat reguł zastosowania kryteriów oceny ofert została 

zawarta w IWZ,  stanowiącej Załącznik do niniejszego Ogłoszenia. 

 

6. TERMIN SKLADNIA I OTWARCIA OFERT 

6.1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami należy złożyć                              

w terminie do dnia 10 listopada 2020 r. do godz. 9:00, w siedzibie Zamawiającego,                   

tj. w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, pod adresem:                 

ul. Czereśniowa 35,  02-457 Warszawa - w Kancelarii (II piętro - pok. nr 13). 
6.2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 listopada 2020 r. o godzinie 9:15 . w siedzibie 

Zamawiającego, tj. w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy                                             

m.st. Warszawy, pod adresem: ul. Czereśniowa 35,  02-457 Warszawa,  w Sali Nr 03               

(przyziemie). 
 

 

 

 

 

 

           ZATWIERDZAM: 

 

 

          ________________________________ 

(Kierownik Zamawiającego) 

 


