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SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
(SWZ) 

na usługi społeczne o wartości szacunkowej zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej                

w złotych równoważności kwoty 750 000 euro 

 

 

 

pn.: „Przygotowywanie, porcjowanie i dostarczanie śniadań                                      

dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej                                                   

Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy” 
 

 

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 

tryb podstawowy bez przeprowadzenia negocjacji tj.: 

  

w trybie art. 275 pkt. 1 Pzp w związku z art. 359 pkt. 2 ustawy z dnia                   

11 września 2019 r. (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) 
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1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

 

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

Warszawa, w ramach którego działa Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy 

m.st. Warszawy, reprezentowane przez działającego na podstawie pełnomocnictwa 

Prezydenta m.st. Warszawy, Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy                            

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

tel. 22 863-98-37 wew. 124, fax: 22 863-98-37 wew. 110. 

 

1.1. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniane 

będą zmiany i wyjaśnienia SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio 

związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia:    

https://ezamowienia.gov.pl  

1.2. Dokumenty postępowania, o których mowa w pkt. 1.1. będą także zamieszczane na 

stronie www.opswlochy.waw.pl w zakładce ogłoszenia, 

1.3.   Adres poczty elektronicznej Zamawiającego: e-mail: 

zamowienia@opswlochy.waw.pl 

 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA, INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE 

KOMUNIKACJI MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCAMI. 
2.1. Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia, zwanego dalej 

„Zamówieniem”, prowadzone jest w trybie podstawowym bez przeprowadzenia 

negocjacji, tj. na podstawie art. 275 pkt. 1 w związku z art. 359  pkt. 2 ustawy                   

z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022 r. poz. 1710 

ze zm.). 
2.2. Ilekroć w niniejszej SWZ jest użyte pojęcie „Ustawa Pzp”, należy przez to 

rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych, o której mowa w pkt. 2.1. 
2.3. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia 

wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp. 
2.4. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością 

przeprowadzenia negocjacji. 
2.5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

2.6. Ofertę w Postępowaniu może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka 

organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty występujące 

wspólnie o ile spełniają warunki określone w SWZ. 

2.7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między 

Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, 

która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl. Korzystanie                          

z platformy jest bezpłatne. 

2.8. Identyfikator postępowania na Platformie e-Zamówienia:                                                           
ocds-148610-653efe96-60ce-11ed-8832-4e4740e186ac 

2.9. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie                                 

e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów 

oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e –Zamówienia określa Regulamin 

Platformy e–Zamówienia, dostępny na stronie internetowej 

https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce Centrum 

Pomocy. 

https://ezamowienia.gov.pl/
mailto:zamowienia@opswlochy.waw.pl
https://ezamowienia.gov.pl/
https://ezamowienia.gov.pl/
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2.10. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie 

wymaga konta na Platformie e – Zamówienia ani logowania. 
2.11. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą 

elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych                       

w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”) . Za pośrednictwem                             

„Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie 

wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do 

komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej 

wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). 

W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem 

Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych 

opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym, mogą być opatrzone zgodnie z wyborem 

Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/ 

podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem typu zewnętrznego lub 

wewnętrznego. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu dodaje się uprzednio 

podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) 

lub dokument z wszytym podpisem (plik wewnętrzny). 

2.12. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji”                     

w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie                            

e-Zamówienia oraz zalogowania na Platformie e – Zamówienia. Do korzystania                       

z formularzy do komunikacji służących do zadawania pytań dotyczących treści 

dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego 

na Platformie e – Zamówienia. 

2.13. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez Wykonawcę wiadomości 

widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce 

„Komunikacja”. 

2.14. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do 

komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako 

załączniki do jednego formularza). 

2.15. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu 

korzystania z usług Platformy e – Zamówienia oraz informacje dotyczące 

specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e – Zamówienia. 

2.16. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem 

Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego 

pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz 

udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce 

„Zgłoś problem”.  

2.17. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację za 

pomocą Platformy e – Zamówienia, zamawiający dopuszcza komunikację za 

pośrednictwem poczty elektronicznej (nie dotyczy składania ofert) na adres: 

zamowienia@opswlochy.waw.pl.                                                                                                                    

  

3. OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA 
3.1. Przedmiotem Zamówienia, jest świadczenie usług w zakresie zbiorowego żywienia 

polegających na przygotowywaniu posiłków w formie śniadań dla podopiecznych 

Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, wykonanych                    

z produktów własnych Wykonawcy oraz dostarczaniu tych śniadań w zamówionej 
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dziennej ilości, własnym transportem Wykonawcy do 50 śniadań dziennie,                        

w każdym tygodniu realizacji Umowy, na warunkach określonych w Umowie. 

3.2. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego postępowania, zwane dalej 

,,Zamówieniem” objęte jest kodami CPV: 

              55.32.10.00-6 - Usługi przygotowywania posiłków; 
55.52.00.00-1 - Usługi dostarczania posiłków. 

3.3. Realizacja usług, o których mowa w pkt. 3.1 następuje w każdym tygodniu w 

dniach od poniedziałku do piątku – z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych 

od pracy – w ilości dziennej wskazanej przez Zamawiającego telefonicznie 

poprzedniego dnia do godziny 14:30,  z zachowaniem warunków określonych                 

w pkt. 3.4 -3.15 SWZ. 

3.4. Zamówienie obejmuje łącznie 504 dni, w których dostarczane będą śniadania,                   

w podziale na: 

1) 21 dni w 2022 r.; 

2) 251 dni w 2023 r.; 

3) 232 dni w 2024 r.  

3.5. Zamawiający wymaga, aby wszystkie elementy składające się na śniadanie w 

danym dniu zgodnie z zatwierdzonym jadłospisem dostarczane były w termosach                            

i pojemnikach spełniających wymogi odnoszące się do transportu żywności, w tym 

gorących  napojów oraz dań gorących (dań śniadaniowych). W każdym 

opakowaniu/termosie winna znajdować się taka liczba porcji składających się na 

śniadanie, jaka wynika z Zamówienia złożonego przez Zamawiającego. 

3.6. Wykonawca zobowiązuje się do wyeliminowania z użycia w ramach wykonywania 

Umowy jednorazowych talerzy, sztućców, kubeczków, mieszadełek, patyczków, 

słomek i pojemników na żywność wykonanych z poliolefinowych tworzyw 

sztucznych i zastąpienia ich wielorazowymi odpowiednikami lub jednorazowymi 

produktami ulegającymi kompostowaniu lub biodegradacji, w tym wykonanymi                

z biologicznych tworzyw sztucznych spełniających normę EN 13432 lub EN 

14995. 

3.7. Jadłospis śniadań powinien być komponowany według następujących typów: 

1) I typ: podstawą jest napój -  herbata z cytryną lub napój mleczny (np. kakao, 

kawa zbożowa na mleku), pieczywo, co najmniej dwa produkty zawierające 

białko zwierzęce (np. wędliny, jaja, sery, ryby), a także dodatek warzywny (np. 

sałata, rzodkiewka, pomidor, papryka, ogórek), do smarowania pieczywa-masło; 

2)  II typ: podstawą jest potrawa gotowana, np. zupa mleczna, kiełbasa lub 

parówki na gorąco, pieczywo oraz co najmniej dwa produkty zawierające białko 

bezmięsne (dodatek białkowy bezmięsny, np. ser topiony, jajko, ser żółty, 

twaróg), a także dodatek warzywny (np. sałata, rzodkiewka, pomidor, papryka, 

ogórek) oraz dodatek do pieczywa: dżem, masło do smarowania, napój np. 

herbata z cytryną. 

3.8. Zamawiający wymaga, aby w ciągu tygodnia: 

1) 3 śniadania były śniadaniami I typu - w poniedziałek, wtorek i czwartek; 

2) 2 śniadania były śniadaniami II typu - w środę i piątek, z zastrzeżeniem, że                        

w piątek obowiązuje zasada śniadań bezmięsnych. 

3.9. Dwa razy w tygodniu pieczywo mieszane (chleb biały, razowy), tylko jeden raz 

białe, 2 razy w tygodniu bułki. 

3.10. Dodatki warzywne do śniadań, co najmniej dwa rodzaje do każdego śniadania, 

powinny być odpowiednio zestawione kolorystycznie i smakowo, dając możliwość 
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odpowiedniej dekoracji śniadania (np. sałata, żółta lub czerwona papryka, 

pomidory, ogórki, ogórki kwaszone lub konserwowe, rzodkiewka), a ich rodzaj 

powinien być dostosowany do sezonu. 

3.11. Wykonawca zobowiązany jest do komponowania jadłospisów w sposób 

zapewniający zachowanie kaloryczności śniadań z zastrzeżeniem, że wartość 

kaloryczna śniadania powinna być zgodna z normami śniadaniowymi oraz 

uwzględniać rację pokarmową dla osób powyżej 40 roku życia, tj. około 600 kcal, 

przy zachowaniu następującej gramatury: 

1) zupa mleczna - 300 ml, w tym 20 g dodatku, tj. makaronu, płatków owsianych, 

ryżu itp.); 

2) napój mleczny - 200 ml; 

3) herbata - 200 ml; 

4) pieczywo - 150 g; 

5) wędlina - 60 g (bez innego dodatku zawierającego białko zwierzęce), 40 g                                 

- w przypadku innego dodatku zawierającego białka zwierzęce (np. ser: topiony, 

żółty, jaja); 

6) dżem, marmolada - 30g; 

7)  masło o zawartości tłuszczu min. 82 % - 20g. 

3.12. Wykonawca zapewni dostarczanie śniadań - na następujących warunkach:  

1) Wykonawca dostarcza śniadania w ilości wskazanej odrębnie przez    

Zamawiającego w odpowiednich opakowaniach (np. termosach) 

dostosowanych do przechowywania i przewozu/transportu żywności zgodnie             

z obowiązującymi przepisami w opakowaniach (np. termosach)                                   

- zabezpieczonych we własnym zakresie przez Wykonawcę; 

2) Wykonawca dostarcza śniadania środkiem transportu Wykonawcy,                             

z uwzględnieniem następujących godzin i adresów dostarczania śniadań: 

    a) Warszawa, ul. Robotnicza 15 -  godzina 8.05, ok. 25 śniadań dziennie; 

           b) Warszawa, ul. Potrzebna 10 -  godzina 8.25, ok. 25 śniadań dziennie. 

3.13. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia  

,,Zamawiającemu” do jego akceptacji 5 - dniowego jadłospisu w układzie od 

poniedziałku do piątku - w terminie najpóźniej do 2 dni roboczych przed 

rozpoczęciem terminu realizacji tego jadłospisu. 

3.14. Zamawiający dopuszcza możliwość powtarzania jadłospisu po 10-ciu dniach                              

z możliwością zamiany kolejności poszczególnych rodzajów śniadań. 

3.15. W celu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do 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, oraz do przygotowywania  śniadań w lokalu 

spełniającym warunki określone wyżej.     

3.16. W uzasadnionych przypadkach, wynikających ze szczególnych przyczyn 

organizacyjnych lub technicznych, Wykonawca zobowiązany jest na wniosek 

Zamawiającego do dostarczenia suchego prowiantu - jako zamiennika za śniadanie 

odpowiadającego kalorycznie i wartościowo porcji śniadaniowej. 

3.17. Wykonawca zobowiązany jest do transportu śniadań w związku z realizacją 

Zamówienia – przy spełnieniu warunków określonych obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami. 
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3.18.   Zamawiający w oparciu o art. 95 ust.1 uPzp wymaga, aby Wykonawca przystępując 

do realizacji Zamówienia zatrudnił przy jego realizacji, w ramach swojego 

personelu, co najmniej jedną osobę na stanowisku Pomocy Kuchennej na 

podstawie umowy o pracę, z wymogiem spełnienia następujących warunków: 

1) umowa o pracę zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks 

pracy; 

2) wymiar czasu pracy nie mniejszy niż ½ etatu; 

3) wynagrodzenie nie niższe niż wynagrodzenie za pracę ustalone na podstawie       

art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu 

za pracę,  obowiązujące w danym roku kalendarzowym, z zastrzeżeniem 

warunków określonych w projektowanych postanowieniach umowy, 

stanowiących Załącznik nr 7 do SWZ; 

4) zakres czynności zatrudnionego pracownika powinien obejmować m. in. 

utrzymanie porządku, czyszczenie sprzętów, przygotowywanie produktów do 

posiłku (porcjowanie), zabezpieczenie przed zepsuciem surowców, 

półproduktów i wyrobów gotowych, przestrzeganie przepisów bhp                              

i przeciwpożarowych. 

3.19. Wykonawca w chwili zawarcia Umowy o wykonanie Zamówienia zobowiązany 

jest do przedstawienia dokumentów potwierdzających zatrudnienie pracownika  

z zachowaniem warunków Zamówienia określonych w pkt. 3.18 wraz z umową  

o pracę i zakresem obowiązków jakie pracownik ten będzie wykonywał przy 

realizacji Zamówienia. Dokumenty jak wyżej powinny być złożone w formie 

kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

3.20. Kopie dokumentów, o których mowa w pkt 3.19, powinny być zanonimizowane  

w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracownika, zgodnie z art. 6 

ust. 1 lit. e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku                                   

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. w szczególności bez adresów, nr 

PESEL pracownika). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy                

o pracę, stanowisko i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. 

3.21. Zatrudnienie pracownika, o którym mowa w pkt. 3.18 winno trwać przez cały okres 

obowiązywania umowy o realizację Zamówienia. 

3.22. W przypadku rozwiązania umowy o pracę przed zakończeniem okresu 

obowiązywania umowy na realizację Zamówienia, Wykonawca będzie 

zobowiązany zatrudnić na to miejsce inną osobę z uwzględnieniem zasad, o których 

mowa w pkt 3.18-3.20 i niezwłocznie przekazać Zamawiającemu informację w 

powyższym zakresie wraz z wymaganą pełną dokumentacją dotyczącą nowego 

pracownika. 

3.23. Wykonawca zobowiązany jest realizować Zamówienie na zasadach i na warunkach 

opisanych w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących Załącznik 

Nr 7 do SWZ. 

3.24. Zamawiający zastrzega obowiązek samodzielnego wykonania Zamówienia przez 

Wykonawcę w zakresie świadczenia usług zbiorowego żywienia polegających na 

przygotowywaniu posiłków w formie śniadań dla podopiecznych Ośrodka Pomocy 

Społecznej Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy wykonanych z produktów własnych 

Wykonawcy, jako zadania kluczowego. 
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4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 

4.1. Umowa o udzielenie Zamówienia zawarta zostanie na czas określony – na okres 2 lat, 

tj.: od 01.12.2022 r. do 30.11.2024 r. 
 

5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

5.1. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają 

wykluczeniu na zasadach opisanych w pkt. 6 SWZ oraz spełniają warunki: 

1) W zakresie zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 

- Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie; 

2) W zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej 

lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: 

- Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie; 

3) W zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

- posiadają opłaconą polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej                                     

w zakresie prowadzonej przez niego działalności na kwotę nie mniejszą niż 

100.000,00 zł. (opłacona polisa), a w przypadku jej braku - inny dokument 

potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej                  

w zakresie prowadzonej przez niego działalności na kwotę nie mniejszą niż 

100.000,00 zł; 

4) w zakresie posiadania zdolności zawodowej: 

- posiadają doświadczenie zawodowe, z zastrzeżeniem, że warunek ten zostanie 

uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże w formie oświadczenia złożonego 

przez Wykonawcę zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku Nr 3 do SWZ,   

że w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał z należytą 

starannością, co najmniej dwa zamówienia o podobnym charakterze i wielkości 

każdego z nich z Zamówieniem objętym niniejszym postępowaniem,                       

z zastrzeżeniem, że za wartość porównywalną uznawana będzie przez 

Zamawiającego wartość każdej usługi nie mniejsza niż 50% wielkości Zamówienia 

i jednocześnie przedłoży wraz z ofertą dowody potwierdzające, że usługi zostały 

wykonane lub są wykonywane należycie; 

5) w zakresie posiadania zdolności technicznej: 

- posiadają lokal dopuszczony przez Państwową Inspekcję Sanitarną do 

użytkowania jako zakład produkcyjny służący do przygotowywania posiłków 

w zakresie zbiorowego żywienia, spełniający wymogi  sanitarno - higieniczne 

określone odrębnymi przepisami;  

5.2.1 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału                              

w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu 

do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych 

lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów 

udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi 

stosunków prawnych. 

5.2.2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych 

lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów 

udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których              

te zdolności są wymagane. 

5.2.3 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 

zasoby, składa, wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo 



Warszawa, dnia 10 listopada 2022 r. 

ZAG.26.2.2022 

8 

 

odpowiednio wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do 

oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego 

zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca 

realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. 

5.2.4 Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt.5.2.2, 

potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby 

gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności: 

1)  zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 

2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów 

podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 

3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego 

wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu 

dotyczącym wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 

zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

 

6. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

6.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców,                       

w stosunku  do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych: 

a) w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp; 

b) w art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 

bezpieczeństwa narodowego z dnia 15 kwietnia 2022 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 

835 z zm.). 

6.2.  Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy Pzp. 

 

7. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ 

DOSTARCZYĆ WYKONAWCY  W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZANIA BRAKU 

PODSTAW WYKLUCZENIA (PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE)  

7.1. Wykonawca wraz z ofertą stanowiącą Załącznik Nr 1 do SWZ zobowiązany jest 

złożyć następujące dokumenty i oświadczenia: 

1) Oświadczenie aktualne na dzień składania ofert o spełnianiu warunków 

udziału w  postepowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia                               

z postępowania – zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do SWZ (w przypadku 

Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie, oświadczenie składa 

każdy z Wykonawców); 

2) pełnomocnictwo - jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, określające 

zakres umocowania, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania 

Wykonawcy; 

3) na potwierdzenie warunku określonego w pkt 5.1 ppkt 3 SWZ  - Wykonawca 

składa opłaconą polisę, a w przypadku jej braku - inny dokument 

potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej przez niego działalności na kwotę nie 

mniejszą niż 100.000,00 zł. 

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić 

dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych 

przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w 
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wystarczający sposób potwierdza spełnienie warunku określonego niniejszym 

ppkt 3; 

4) na potwierdzenie warunku określonego w pkt 5.1 ppkt 4 SWZ - Wykonawca 

składa oświadczenie zgodnie ze wzorem oświadczenia, stanowiącym 

Załącznik Nr 3 do SWZ - wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń 

okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług 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 te zostały 

wykonane wraz z dowodami potwierdzającymi, że usługi te zostały 

wykonane lub są  wykonywane należycie. 

Dowodami na spełnienie warunku w powyższym zakresie są: 

a) referencje, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz 

którego usługi były Wykonywane lub są wykonywane; 

b) oświadczenie Wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn                              

o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać 

dokumentów,  o których mowa pod lit. a), 

z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy, Zamawiający jest podmiotem, na rzecz 

którego usługi wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt 5.1 ppkt 4 SWZ, 

zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania 

wyżej wskazanych dowodów (dokumentów, oświadczeń); 

5) na potwierdzenie warunku określonego w pkt 5.1 ppkt 5 Wykonawca składa 

oświadczenie zgodnie ze wzorem oświadczenia stanowiącym Załącznik Nr 4 

do SWZ; 

6) wykaz doświadczenia zawodowego kucharza - w przypadku spełniania przez 

Wykonawcę kryterium oceny ofert w zakresie doświadczenia - zgodnie z 

Załącznikiem Nr 6 do SWZ; 

7) Wykonawca polegający na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 

udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu 

udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów 

na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek 

dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizujący zamówienia, będzie 

dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów zgodnie z wzorem 

oświadczenia, stanowiącym Załącznik Nr 5 do SWZ; 

8) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 

udostępniających zasoby, przedstawia wraz z oświadczeniem, o którym 

mowa w pkt. 7.1 ppkt 1), także oświadczenie podmiotu udostępniającego 

zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz 

odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie,                 

w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby. 

7.2. Jeżeli Wykonawca nie złożył: oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, 

podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń 

składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, 

Zamawiający wezwie Wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub 

uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, że oferta Wykonawcy podlega 

odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub 

zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. 
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7.3. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 

złożonego oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 lub złożonych 

podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń 

składanych w postępowaniu. 

7.4. Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio 

podmiotowe środki dowodowe nie są już aktualne, zamawiający może w każdym 

czasie wezwać Wykonawcę lub Wykonawców do złożenia wszystkich lub 

niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia. 

7.5. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona 

do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia 

wezwania, podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień złożenia, 

tj.: do złożenia: 

1) oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o których 

mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia                            

z postępowania w art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp; 

2) opłaconej polisy, a w przypadku jej braku - innego dokumentu 

potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej przez niego działalności na kwotę nie mniejszą 

niż 100.000,00 zł; 

3) dokumentów zgodnych z treścią Załączników Nr 3-6 do SWZ wraz                    

z dowodami potwierdzającymi spełnienie warunków udziału w postępowaniu. 

 

8. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWIANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB 

DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO 

POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI (NIE DOTYCZY SKŁADANIA 

OFERT) 

8.1. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami 

w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 

wskazanych w SWZ. 

8.2. W Postępowaniu  komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa 

się za pośrednictwem Platformy e – Zamówienia, która jest dostępna pod 

adresem https://ezamowienia.gov.pl. 

8.3. Stroną internetową Zamawiającego, na której udostępnione będą dokumenty 

prowadzonego postępowania jest strona https://www.opswlochy.waw.pl/  

8.4. Sposób sporządzania dokumentów elektronicznych lub dokumentów 

elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci 

papierowej (cyfrowe odwzorowanie) musi być zgodny z wymaganiami 

określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań 

dla dokumentów elektronicznych. 

8.5. Ofertę, oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust.1 składa się, pod rygorem 

nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

8.6. Dokumenty elektroniczne (oświadczenia, formularz oferty, podmiotowe środki 

dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, dokumenty regulujące współpracę 

pomiędzy wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia), 

przekazuje się w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 

https://ezamowienia.gov.pl/
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elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym i przekazuje się 

jako załączniki.  

8.7. W przypadku, gdy dokumenty o których mowa w pkt. 8.6. zostały sporządzone 

w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się 

cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym poświadczającym 

zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. 

8.8. Przez cyfrowe odwzorowanie o którym mowa w pkt 8.7. należy rozumieć 

dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci 

papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez 

konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału. 

8.9. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w pkt. 8.6. 

przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej: 

8.9.1 w formatach danych określonych w przepisach Rozporządzenia Rady 

Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje jako 

załącznik), lub 

8.9.2 jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub 

w treści „Formularza do komunikacji” na Platformie e-zamówienia) 

8.10. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 oraz z 2021 r. 

poz. 1655), Wykonawca w celu utrzymania w poufności tych informacji, 

przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz                          

z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę 

przedsiębiorstwa” 

8.11. Osoby uprawnione przez Zamawiającego do komunikacji z Wykonawcami 

(komunikacja elektroniczna): 

1) Magdalena Tobiasz - w zakresie spraw proceduralnych 

(zamowienia@opswlochy.waw.pl)  

2) Anna Pechner - zakresie spraw merytorycznych  

(zamowienia@opswlochy.waw.pl) 

 

9. ZASADY UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU WYKONAWCÓW WSPÓLNIE 

UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

9.1. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązani są do 

ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu  albo do 

reprezentowania w postępowaniu o udzieleniu zamówienia i zawarcia umowy                     

w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być złożone wraz                   

z ofertą w formie określonej w pkt. 12.11-12.12. 

9.2. W przypadku, gdy pełnomocnictwo zostało sporządzone jako dokument w postaci 

papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe 

odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, zaufanym lub podpisem osobistym poświadczającym zgodność 

cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej i przekazuje się 

jako załącznik. 

9.3. Przez cyfrowe odwzorowanie, o którym mowa w pkt. 9.2, należy rozumieć 

mailto:zamowienia@opswlochy.waw.pl
mailto:zamowienia@opswlochy.waw.pl
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dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci 

papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez 

konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału. 
9.4. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za 

wykonanie Zamówienia zgodnie z art. 366 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. 

Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.). 
9.5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia, 

oświadczenie, o którym  mowa w pkt 7.1 ppkt 1 składa każdy z Wykonawców,                   

w zakresie w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu. 
9.6. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia dołączają do oferty 

oświadczenie, z którego wynika, którą część zamówienia wykonają poszczególni 

Wykonawcy. Oświadczenie przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym. 
9.7. W przypadku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie 

prawo żądania od Wykonawców składających ofertę wspólną, aby przed 

zawarciem Umowy złożyli Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych 

Wykonawców. 
9.8. Przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia rozumie 

się również Wykonawców będących wspólnikami spółki cywilnej. 
 

10. WADIUM 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium przez Wykonawców. 

 

11. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

11.1 Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 17 grudnia                    

2022 r., przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień,                     

w którym upływa termin składania ofert. 

11.2.W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem 

terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt. 11.1., Zamawiający przed 

upływem terminu związania ofertą, zwróci się jednokrotnie do Wykonawców              

o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego 

okres, nie dłuższy niż 30 dni. 

11.3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt 11.2 wymaga 

złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na 

przedłużenie terminu związania ofertą. 

 

12. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA I SKŁADANIA OFERT 

12.1. Każdy Wykonawca może złożyć w postępowaniu tylko jedną ofertę. Złożenie 

większej liczby ofert lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne lub oferty 

wariantowej, spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego 

Wykonawcę. 
12.2. Zamawiający nie dopuszcza  składania ofert wariantowych. 
12.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

12.4. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (zgodnie             

z art. 781 § 1 Kodeksu cywilnego, do zachowania elektronicznej formy 
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czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci 

elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w 

postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

12.5. Formularz ofertowy podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym w formacie PAdES typ 

wewnętrzny. Pozostałe dokumenty wchodzące w skład oferty lub składane wraz 

z ofertą, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady 

Ministrów w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz 

wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków 

komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamowienia 

publicznego lub konkursie opatrzone kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być 

zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby opatrzone podpisem 

typu zewnętrznego lub wewnętrznego. 

W zależności od rodzaju podpisu i jego typu w polu „Załączniki i inne 

dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę” dodaje się uprzednio 

podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ 

zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).  

                    W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie 

poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane 

dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów 

zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

12.6. System sprawdza, czy złożone pliki są podpisane i automatycznie je szyfruje, 

jednocześnie informując o tym Wykonawcę. 

12.7. Oferta może być złożona wyłącznie do upływu terminu składania ofert. 

12.8. Maksymalny łączny rozmiar plików stanowiących ofertę lub składanych wraz z 

ofertą to 250 MB. 

12.9. Ofertę podpisuje osoba upoważniona/osoby upoważnione do reprezentowania 

Wykonawcy. 

12.10. Jeżeli w imieniu Wykonawcy, działa osoba, której umocowanie do jego 

reprezentowania nie wynika z dokumentów rejestrowych (KRS, CEIDG lub 

innego właściwego rejestr), Wykonawca dołącza do oferty pełnomocnictwo. 

12.11. Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym i przekazuje się jako załącznik. 

12.12. W przypadku gdy pełnomocnictwo zostało sporządzone jako dokument                   

w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się 

cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, zaufanym lub podpisem osobistym poświadczającym 

zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej                   

i przekazuje jako załącznik. 

12.13. Przez cyfrowe odwzorowanie, o którym mowa w pkt. 12.12, należy rozumieć 

dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci 

papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez 

konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału. 
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12.14. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

Zamówienia do oferty należy załączyć pełnomocnictwo dla pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do 

reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego na podstawie zasad określonych w pkt. 12.12.-12.13. 

12.15. Podmiotowe środki dowodowe sporządzone w języku obcym muszą być 

złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. 

12.16. Wraz z ofertą, która stanowi Załącznik Nr 1 do SWZ Wykonawca składa: 

1) Oświadczenie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do SWZ; 

2) Wykaz doświadczenia zawodowego kucharza zgodnie z Załącznikiem Nr 6 

do SWZ (jeżeli dotyczy, tj.: w przypadku spełniania przez Wykonawcę 

kryterium oceny w zakresie doświadczenia); 

3) Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy); 

4) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, w sytuacji jeżeli 

Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 

udostępniających zasoby (jeżeli dotyczy) – o treści zgodnej ze wzorem 

stanowiącym Załącznik Nr 5 do SWZ. 

 

13. KOSZT PRZYGOTOWNIA OFERTY 
Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem Oferty                          

a Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w Postępowaniu. 
 

14. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

14.1. Wykonawca określa cenę realizacji Zamówienia poprzez wskazanie                          

w Formularzu   Oferty, sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 

do SWZ, łącznej ceny ofertowej brutto za realizację całości Zamówienia, 

zgodnie z poniższym opisem. 
14.2. Cenę Oferty stanowi suma wartości wszystkich jej elementów, zawierająca 

wszystkie koszty niezbędne do wykonania Zamówienia. Cena jednostkowa 

określona przez Wykonawcę w Ofercie jest obowiązująca w okresie ważności 

umowy o wykonanie Zamówienia i nie będzie ulegać zmianie. 

14.3. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością    

do dwóch miejsc po przecinku oraz musi być podana cyfrowo i słownie. 
14.4. Wykonawca powinien podać w Ofercie także jednostkową cenę brutto jednego 

Śniadania, którą należy podać (wpisać) w formularzu Oferty, w pkt III, wraz ze 

stawką i kwotą podatku od towarów i usług (VAT) w ppkt 1 oraz ceną netto za 

jedno Śniadanie w ppkt 2. 
14.5. W pkt IV formularza Oferty Wykonawca powinien podać łączną oferowaną cenę 

brutto za wykonanie Zamówienia, obliczając ją w następujący sposób: 

jednostkowa cena brutto za jedno Śniadanie określona w pkt III formularza 

Oferty x 50 Śniadań dziennie x 504 dni robocze wraz ze stawką i kwotą podatku 

od towarów i usług (VAT) w ppkt 1 i łączną oferowaną cenę netto za wykonanie 

Zamówienia, którą należy wpisać w formularzu Oferty w ppkt  2. 

14.6. Stawka podatku VAT musi być określana zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 

r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r., poz. 931 ze zm.). 
14.7. Cenę Oferty należy obliczyć jako cenę, określoną na podstawie  jednostkowej 

ceny brutto za jedno Śniadanie, uwzględniającej zakres Zamówienia określony 

w SWZ oraz wszelkie koszty związane z realizacją Zamówienia jak też 
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ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, których nie można było 

przewidzieć w chwili składania Oferty na realizację Zamówienia. 
 

15. TERMIN SKŁADANIA  OFERT 
15.1. Ofertę należy przesłać w terminie do 18 listopada 2022 r. do godziny 08:00 na 

zasadach określonych w pkt 12 SWZ. 
 

16. TERMIN OTWARCIA OFERT 

16.1. Otwarcie ofert nastąpi w terminie  18 listopada 2022 r. o godzinie 09:00. 

16.2. Otwarcie ofert nie jest publiczne. Wykonawcy nie mogą uczestniczyć w sesji 

otwarcia ofert. 

16.3. Przed terminem otwarcia ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie Zamówienia. 

16.4. Dokonując otwarcia ofert Zamawiający poda: nazwy (firmy), adresy 

wykonawców  oraz ceny podane w Ofertach. 

16.5. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informacje o: 

1) Nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach 

prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania 

Wykonawców, których oferty zostały otwarte; 

2) Cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

 

17. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ 

PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH 

KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT – (art. 246 Ustawy Pzp) 

17.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować 

będzie następujące kryteria oceny ofert: 

1) Cena brutto oferty - 60% (kryterium ceny); 

2) Doświadczenie zawodowe kucharza - 40% (kryterium doświadczenia) 
17.2. Poprzez doświadczenie zawodowe kucharza wymagane w ramach kryterium 

doświadczenia Zamawiający rozumie doświadczenie zawodowe na stanowisku 

kucharza w żywieniu zbiorowym  powyżej 1 roku, z zastrzeżeniem, że jeśli 

Wykonawca nie spełni tego kryterium tj.: nie wypełni Załącznika Nr 6 do SWZ, 

Zamawiający przyzna 0 pkt w ramach kryterium doświadczenia.  
17.3. Zamawiający zastosuje następujące zasady przydziału punktów: 

1) Za wykazanie przez Wykonawcę doświadczenia zawodowego kucharza 

powyżej 1 roku – 10 pkt; 

2) za wykazanie przez Wykonawcę doświadczenia zawodowego kucharza od 3 

do 5 lat – 25 pkt; 
3) za wykazanie przez Wykonawcę doświadczenia zawodowego kucharza 

powyżej 5 lat – 40 pkt. 
17.4. Każde z kryteriów wymienionych w pkt 17.1. - zostało oznaczone odpowiednią 

wagą, gdzie waga wyznacza istotność danego kryterium przy dokonywaniu 

oceny oferty. W tym celu przeprowadzona zostanie ocena każdej oferty, a 

Zamawiający dokona weryfikacji oraz przypisania punków dla poszczególnych 

kryteriów oceny ofert oraz wyliczy łączną ocenę punktową oferty (P) według 

wzoru:  P = W + D, gdzie: 

1) P  -  oznacza łączną ocenę punktową badanej oferty; 
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2) W -  oznacza wartość punktową za oferowaną cenę badanej oferty; 

3) D -   oznacza wartość punktową za doświadczenie badanej oferty. 

17.5. Dokonując oceny złożonych ofert Zamawiający będzie oceniał oferty przyznając 
                ofertom punkty, z zastosowaniem przyjętych kryteriów i ich znaczeniem, tj.: 

1) cena - 60% - oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych  

warunków przedstawionych przez Wykonawców w ramach kryterium „cena”: 
     

Algorytm obliczania wartości punktowej: 
                                        C. min. 

W  =  ---------------------- x  100 pkt x 60% 
                    C. bad. 

Znaczenie skrótów: 
C. min.  - wartość oferty z najniższą ceną brutto, 
C. bad.   -  wartość ceny brutto porównywanej oferty brutto, 
100 pkt  - wskaźnik stały, 
60%   - procentowe znaczenie kryterium ceny. 

 

2) doświadczenie - 40% - oferty będą oceniane w odniesieniu do 

najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców                         

w ramach kryterium „doświadczenie zawodowe kucharza”: 
 

Algorytm obliczania wartości punktowej: 
                                                                                           D. bad. 

D =  ---------------------- x  100 pkt x 40% 
                    D. max. 

Znaczenie skrótów: 
D. max. doświadczenie maksymalne kucharza (powyżej 5 lat) 
D. bad.   -  doświadczenie  badanego Wykonawcy wykazane w 

ofercie, 
100 pkt  - wskaźnik stały, 
40%   - procentowe znaczenie kryterium doświadczenia  

   zawodowego kucharza            
 

17.6. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku lub                

z większą dokładnością, jeżeli przy zastosowaniu takiego zaokrąglenia nie można 

będzie wyliczyć różnicy. 

17.7. Za najkorzystniejszą zostanie uznana Oferta, która uzyska najwyższą ilość 

punktów. 

17.8. Maksymalna ilość punktów, jaką można uzyskać w przyjętych kryteriach wynosi 

łącznie 100 pkt. 

17.9. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie 

wszystkim wymaganiom określonym w SWZ, 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. Niezwłocznie po udzieleniu Zamówienia 

Zamawiający zamieści na stronie Biuletynu Zamówień Publicznych, informację                                    

o udzieleniu zamówienia, podając nazwę albo imię i nazwisko podmiotu, z którym 

zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego objętego SWZ. W razie 

nieudzielenia zamówienia Zamawiający niezwłocznie zamieści na stronie 
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Biuletynu Zamówień publicznych, informację o nieudzieleniu zamówienia. 

 

18. FORMALNOŚCI JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE 

OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO 

18.1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający informuje 

równocześnie Wykonawców, którzy złożyli oferty, o : 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając albo imię i nazwisko, siedzibę albo 

miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności 

Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, 

siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania 

działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną 

ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; 

2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, 

podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

18.2. Zamawiający udostępnia niezwłocznie informacje, o których mowa w pkt. 18.1 

ppkt 1, na stronie internetowej prowadzonego postępowania. 

18.3. Zamawiający może nie ujawniać informacji, o których mowa w pkt. 18.1, jeżeli 

ujawnienie byłoby sprzeczne z ważnym interesem publicznym. 

18.4. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie 

zobowiązany przed podpisaniem umowy do wniesienia należytego zabezpieczenia 

umowy, zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 20 SWZ. 

18.5. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających 

się o udzielenie zamówienia Zamawiający zastrzega prawo żądania przed 

zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej 

współpracę tych Wykonawców. 

18.6. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego                                  

z zastrzeżeniem postanowień art. 577 ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 

dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli 

zawiadomienie zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej. 

18.7. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed 

upływem terminu, o którym mowa w pkt 18.6, jeżeli w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia złożono tylko jedną ofertę. 

18.8. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać 

ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do reprezentowania 

Wykonawcy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów dołączonych 

do oferty. 

18.9. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie 

wskazanym przez Zamawiającego. 
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19. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCY 

 

19.1. Środki ochrony prawnej wnosi się na zasadach zawartych w dziale IX uPzp. 

19.2. Środkami ochrony prawnej są odwołanie i skarga do sądu. 

19.3. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz 

innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub 

nagrody w konkursie lub poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia 

przez zamawiającego przepisów uPzp. 

19.4. Zgodnie z art. 513 uPzp odwołanie przysługuje na: 

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą                       

w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym projektowane 

postanowienia umowy; 

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której 

zamawiający był zobowiązany na podstawie ustawy. 

19.5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. 

19.5.1. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie 

elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli 

zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do 

wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią 

przed upływem tego terminu. 

19.5.2.  Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed 

upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazane odpowiednio 

odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia 

przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.  

19.6.      Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przekazania informacji o 

czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli 

informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej. 

19.7.    Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 

zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 5 

dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub 

dokumentów zamówienia na stronie internetowej. 

19.8.    Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 19.6. i 19.7. wnosi się w 

terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej 

staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących 

podstawę do wniesienia. 

19.9.    Na orzeczenie Izby oraz postanowienia Prezesa Izby stronom oraz uczestnikom 

postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

19.10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień 

publicznych. 
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20. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO 

WYKONANIA UMOWY 

 

20.1  Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany 

jest wnieść przed podpisaniem umowy o realizację Zamówienia zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy w wysokości 2% ceny całkowitej brutto podanej                   

w ofercie Wykonawcy. 
20.2 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wykonawca wnosi Zamawiającemu 

najpóźniej dzień przed zawarciem umowy w jednej z następujących form: 
1) w pieniądzu przelewem na konto CITI Handlowy, nr konta 51 1030 1508 

0000 0005 5046 1056, z adnotacją: ,,Zabezpieczenie - nr sprawy: 

ZAG.26.2.2022"; 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze 

zobowiązaniem pieniężnym; 

3) w gwarancjach bankowych; 

4) w gwarancjach ubezpieczeniowych; 

5) 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; 

6) za zgodą Zamawiającego zabezpieczenie może być wnoszone również: 

a) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo - kredytowej, 

b) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych 

przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, 

c) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych                            

w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. 

20.3 W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie 

określonej w ppkt 20.2 ppkt 3) i 4) (w gwarancjach bankowych lub 

ubezpieczeniowych), Zamawiający zastrzega sobie możliwość uprzedniej akceptacji 

treści składanej gwarancji. 

20.4 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie gwarancji winno być 

nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie. 

20.5 W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy 

zabezpieczenia na jedną lub kilka form zabezpieczenia, o których mowa w pkt 20.2 

SWZ. 

20.6 Strony ustalają, że wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie 

zwrócone zgodnie z art. 453 ust. 1 uPzp, w terminie 30 dni od dnia wykonania 

zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

20.7 Zabezpieczenie składane w formie innej niż pieniężna, winno zabezpieczać umowę 

min. do dnia planowanego terminu realizacji Zamówienia oraz uwzględniać 30 

dniowy termin zwrotu zabezpieczenia, o którym mowa w art. 453 ust.1 uPzp.                   

W przypadku, gdy zabezpieczenie wnoszone jest w innej formie niż w pieniądzu 

należy przed podpisaniem umowy przedłożyć Zamawiającemu oryginał dokumentu 

potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia w wymaganej przez Zamawiającego 

wysokości. 

20.8 Zgodnie  z art. 471 Kc dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej                  

z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że nie wykonanie 

http://lexonline.lex.pl/cgi-bin/ocd.cgi?id=4641bb2ec0b&&pspdate=2007.05.09&psphas=1&comm=hipmer&akt=nr17300221&jedn=a148&nr=1
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lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik 

odpowiedzialności nie ponosi. Skutkiem zachowania się dłużnika niezgodnego z 

treścią zobowiązania jest więc jego odpowiedzialność odszkodowawcza wiążąca się 

jednocześnie z roszczeniem wierzyciela do naprawienia szkody. Uprawnienia 

przysługujące wierzycielowi w przypadku nie wykonania lub nienależytego 

wykonania zobowiązania uregulowane są w działach II i III tytułu VII księgi trzeciej 

Kodeksu cywilnego zatytułowanych "Skutki nie wykonania zobowiązań" oraz 

"Wykonanie i skutki nie wykonania zobowiązań  z umów wzajemnych". 

20.9 Zamawiający może pokryć środkami z zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy należności, których dochodzenie jest dozwolone przepisami prawa lub 

postanowieniami umowy, jako sposobu naprawienia szkody spowodowanej nie 

wykonaniem lub nienależytym wykonaniem zamówienia, w tym również wykonania 

zastępczego czy zapłaty zastrzeżonej w umowie sumy (kary umownej). 

 

21. ROZLICZENIE POMIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ                          

W WALUTACH OBCYCH 

Zamawiający nie przewiduje rozliczeń z wybranym Wykonawcą w walutach obcych. 
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22. KLAUZULA INFORMACYJNA  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz. 

Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej 

Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, ul. Czereśniowa 35, 02-457 Warszawa; 

2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę o kontaktować się                 

z Inspektorem Ochrony Danych, kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej 

na adres 02-457 Warszawa, ul. Czereśniowa 35 pocztą elektroniczną na adres 

mail: iod@opswlochy.waw.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich 

przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur 

udzielania zamówień publicznych spoczywających na Zamawiającym; 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 

74 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (dalej PZP); 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP, 

przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a 

jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje 

cały czas trwania umowy; 

6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio 

Pani/Pana dotyczących jest wymogiem określonym w przepisach ustawy PZP, 

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP; 

7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane 

w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; 

8. Posiada Pani/Pan: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia 

Pani/Pana danych osobowych przy czym skorzystanie z prawa do 

sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku 

postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień 

umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać 

integralności protokołu oraz jego załączników; 

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których 

mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia 

przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w 

celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu 

ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne 

względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa 
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członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do 

czasu zakończenia postępowania                      o udzielenie zamówienia; 

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących narusza przepisy RODO;  

9. Nie przysługuje Pani/Panu: 

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 

10.  Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku 

informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, 

których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym 

postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy 

biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno 

z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. 

 
 

Załączniki do SWZ: 
1) „Oferta” - formularz                                                                      - Załącznik Nr 1 do SWZ, 
2) Oświadczenie składane na podstawie art. 125 PZP - wzór                               - Załącznik Nr 2 do SWZ, 
3) Wykaz wykonanych usług  - wzór                               - Załącznik Nr 3 do SWZ, 
4) Oświadczenie potwierdzające potencjał techniczny                                          - Załącznik Nr 4 do SWZ, 
5) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby                                             - Załącznik Nr 5 do SWZ, 
6) Wykaz doświadczenia zawodowego kucharza                                                   - Załącznik Nr 6 do SWZ, 
7) Projektowane postanowienia Umowy            - Załącznik Nr 7 do SWZ. 
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Załącznik nr 1 do SWZ 

 

Zamawiający: 

Miasto Stołeczne Warszawa                   

z siedzibą w Warszawie pod 

adresem: pl. Bankowy 3/5, 00-950 

Warszawa reprezentowane przez 

Dyrektora Ośrodka Pomocy 

Społecznej Dzielnicy Włochy     

m.st. Warszawy 
Wykonawca: 

…………………………………… 

…………………………………… 

 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 

podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

……………………………………

……………………………………

…… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  
reprezentacji) 

 

 

 

OFERTA 

do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na zasadach określonych              

w art. 275 pkt. 1 uPzp w związku z art. 359 pkt. 2 uPzp, przedkładam niniejszą ofertę na realizację 

Zamówienia publicznego pn.: „Przygotowywanie, porcjowanie i dostarczanie śniadań dla 

podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy” 
 

I. Dane dotyczące Wykonawcy: 

1) Nazwa Wykonawcy 

 ……………............................................................................. 
2) Adres Wykonawcy: 

 ………………………………………………………………. 
3) Adres poczty elektronicznej

 ………………………………………………………………. 
4) Numer telefonu i fax:  ……………………………., fax: 

…………………………… 
5) Numer:    NIP: 

………………………..REGON:………………………. 
 

II. Dane dotyczące Zamawiającego 
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, adres: ul. Czereśniowa 35,                  

02-457  Warszawa. 
III. Oferowana cena brutto za jedno śniadanie wynosi:……………..……………….zł                

(słownie: 

……………….…………………….…………………………………………..…….....zł), 
  w tym: 
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1) podatek VAT (…%) ……….…….….zł (słownie: ………………….....……..……..…..…...…… 

zł), 
2) cena netto za jedno śniadanie …………………….zł. (słownie:   

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

………….....zł). 
IV. Łączna oferowana cena brutto za wykonanie całości Zamówienia (cena jednostkowa brutto 

za jedno śniadanie  x 50 śniadań dziennie x 504 dni, w których dostarczane będą śniadania) 

wynosi: …………….....zł (słownie:…………………………………..zł,   
w tym kwota: 
1) podatek VAT (.........%): …….……..... zł 

(słownie:……..….………..…..........………….…..……zł), 
2) łączna cena netto za wykonanie całego Zamówienia -  ………..………...……………zł,   
(słownie: ……………………………………………………………………...….…….……….…zł). 

 
V. Wykonawca oświadcza, że: 

1) otrzymał informacje konieczne do przygotowania Oferty, 
2) zapoznał się ze SWZ i uznaje się związany określonymi w niej postanowieniami i zasadami 

postępowania, w tym zapoznał się z postanowieniami zawartymi w projektowanych 

postanowieniach umowy i zobowiązuje się, w przypadku wyboru oferty Wykonawcy, do 

zawarcia umowy na określonych we wzorze projektowanych postanowień umowy, w miejscu 

i w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 
3) uważa się za związanego niniejszą Ofertą na czas wskazany w SWZ, czyli przez okres 30 dni od 

upływu terminu składania ofert, 
4) Oferta Wykonawcy, w tym wszystkie oświadczenia i zaświadczenia złożone przez Wykonawcę 

w trakcie niniejszego postępowania są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa  w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji*/lub 

oświadcza, iż tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji, która nie może być udostępniona innym uczestnikom postępowania, stanowią 

informacje  zawarte w następujących dokumentach**: 

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

…………………………………….……………………………………* 
5) jest płatnikiem podatku VAT**/nie jest płatnikiem  podatku  VAT**; 
6) wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania 

się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 
  

 ZAŁĄCZNIKAMI do formularza  Oferty,  składającymi się na ofertę Wykonawcy są: 
 

1) ________________________________________. 

2) ________________________________________. 

3) ________________________________________. 

 
 

 

 

*wypełnia się tylko w przypadku, gdy Wykonawca zastrzega informacje, które nie mogą być udostępniane/są zastrzeżone/stanowią 

tajemnicę 
    przedsiębiorstwa . 
** niepotrzebne skreślić 
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 Załącznik nr 2 do SWZ 

 

Zamawiający: 

Miasto Stołeczne Warszawa                   

z siedzibą w Warszawie pod 

adresem: pl. Bankowy 3/5, 00-950 

Warszawa                

reprezentowane przez Dyrektora 

Ośrodka Pomocy Społecznej 

Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy 
Wykonawca: 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 

podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  

reprezentacji) 

 

Oświadczenie Wykonawcy  

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku 

Prawo zamówień publicznych potwierdzające, 

że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz że spełnia warunki udziału w postępowaniu 

 

Wykonawca: 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

(wpisać pełną nazwę/firmę, adres) 

 

reprezentowany przez: 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

(wpisać imię, nazwisko) 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego 

w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1) w związku z art. 359 pkt 2) ustawy 

Pzp pn. Przygotowywanie, porcjowanie i dostarczanie śniadań                                    
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dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy ”–                

nr sprawy: ZAG.26.2.2022, oświadczam, co następuje: 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 

ustawy Pzp. 

2. Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania 

na podstawie art. …….. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę 

wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust 1 pkt 1), 2), 5), 6. Jednocześnie 

oświadczam, że w związku z w/w okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy 

Pzp podjąłem następujące środki naprawcze 

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

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

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

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

3. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 

ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę  oraz służących ochronie 

bezpieczeństwa narodowego, ogłoszonej w dniu 15 kwietnia 2022 r. (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 835 ze zm.)1 

4. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez 

Zamawiającego w pkt 5 SWZ.  

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY 

POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:  

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się                          

w  niniejszym postępowaniu, tj.: 

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

 
1 Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej dalej 
„ustawą”, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp 
wyklucza się: 
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i 
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o 
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy; 
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. 
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona 
w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim 
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu 
na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy; 
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach 
określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką 
dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę 
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy. 
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……………………………………………………………………………………………… 

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, 

KRS/CEiDG) 

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

określonych przez Zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia w pkt 5 

polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:  

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

w następującym zakresie:  

……………………………………………………………………………………………………… 

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

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

Uwaga: Oświadczenia, które nie mają zastosowania do danego Wykonawcy należy przekreślić. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   (należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym  

lub podpisem osobistym elektronicznym z dowodu osobistego  

osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 
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Załącznik nr 3 do SWZ 

    
      Zamawiający: 

Miasto Stołeczne Warszawa                   

z siedzibą w Warszawie pod 

adresem pl. Bankowy 3/5, 00-950 

Warszawa                

reprezentowane przez Dyrektora 

Ośrodka Pomocy Społecznej 

Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy 

 

Wykonawca: 

 

…………………………………… 

…………………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 

podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  
reprezentacji) 

 

 

 

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:                                       

,,Przygotowywanie, porcjowanie i dostarczanie śniadań dla podopiecznych Ośrodka 

Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy ”– nr sprawy: ZAG.26.2.2022 

przedstawiamy wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się 

lub ciągłych również wykonywanych,  w okresie  ostatnich  3 lat,  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 lub są 

wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane 

lub są wykonywane należycie2 

 

 
2 dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego 

dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a 

jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie 

wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne 

dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy 
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Lp. 
 

Odbiorca 

Data 

wykonania 

(od-do) 

Przedmiot 

wykonanej 

usługi 

Wartość brutto  

1     

2      

3     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   (należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym  

lub podpisem osobistym elektronicznym z dowodu osobistego  

osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 
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Załącznik nr 4 do SWZ 

    
      Zamawiający: 

Miasto Stołeczne Warszawa                  

z siedzibą w Warszawie pod 

adresem: pl. Bankowy 3/5, 00-950 

Warszawa               

reprezentowane przez Dyrektora 

Ośrodka Pomocy Społecznej 

Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy 

 

Wykonawca: 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 

podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  
reprezentacji) 

 
 

 

OŚWIADCZENIE  
POTWIERDZAJĄCE POTENCJAŁ TECHNICZNY  

 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:                                  
,,Przygotowywanie, porcjowanie i dostarczanie śniadań dla podopiecznych Ośrodka Pomocy 

Społecznej Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy ”– nr sprawy: ZAG.26.2.2022                                     

w imieniu: 

 
 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

………………………………………………………………………………………………… 

(pełna nazwa Wykonawcy) 

 

Oświadczam, że dysponuję: 

1) 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, 

zlokalizowanym  pod adresem 

……………………………………………………………………………………. 
(należy wskazać dokładny adres tego lokalu) 

Lokalem dysponuję na podstawie tytułu prawnego………………..lub lokal zostanie mi 

udostępniony przez inny podmiot, na potwierdzenie przedstawiam pisemne zobowiązanie do 

udostępniania go przez podmiot, którym jest………………………………………………….*)
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2) odpowiednim środkiem/środkami transportu dla zapewnienia dostarczania śniadań zgodnie                       

z warunkami Zamówienia. lub środek ten zostanie mi udostępniony przez inny podmiot, na 

potwierdzenie przedstawiam pisemne zobowiązanie do udostępniania go przez podmiot, którym 

jest………………………………………………….*) 
 

 

*) właściwe podkreślić oraz wypełnić 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   (należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym  

lub podpisem osobistym elektronicznym z dowodu osobistego  

osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 
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Załącznik nr 5 do SWZ 

 

    
      Zamawiający: 

Miasto Stołeczne Warszawa                  

z siedzibą w Warszawie pod 

adresem: pl. Bankowy 3/5, 00-950 

Warszawa                

reprezentowane przez Dyrektora 

Ośrodka Pomocy Społecznej 

Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy 

 

Wykonawca: 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  

reprezentacji) 

 

 

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY 

do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów  

na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia 

W imieniu 

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

(wpisać nazwę Podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca) 

zobowiązuję się do oddania swoich zasobów 

 

……………………………………………………………………………………………… 

(określenie zasobu – zdolność techniczna, zdolność zawodowa) 

do dyspozycji Wykonawcy 

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

(wpisać nazwę Wykonawcy) 
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przy wykonywaniu zamówienia pn. „Przygotowywanie, porcjowanie i dostarczanie                         

śniadań dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy                        

m.st. Warszawy ”–  nr sprawy: ZAG.26.2.2022 

 

Oświadczam, iż: 

1. udostępniam Wykonawcy w/w zasoby, w następującym zakresie: 

……………………………………………………………………………………………… 

2. sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący: 

……………………………………………………………………………………………… 

3. zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: 

……………………………………………………………………………………………… 

4. okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: 

……………………………………………………………………………………………… 

UWAGA: 

Zamiast niniejszego Formularza można przedstawić inne dokumenty, w szczególności: 

1. pisemne zobowiązanie podmiotu, o którym mowa w art. 118 ustawy Pzp 

2. dokumenty dotyczące: 

a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę przy 

wykonywaniu zamówienia publicznego; 

c) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia; 

d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do 

warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 

zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności 

dotyczą. 

____________________________ 

* - niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

 

   (należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym  

lub podpisem osobistym elektronicznym z dowodu osobistego  

osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu trzeciego) 
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Załącznik nr 6 do SWZ 

 

 Zamawiający: 

Miasto Stołeczne Warszawa                 

z siedzibą w Warszawie pod 

adresem: pl. Bankowy 3/5, 00-950 

Warszawa                

reprezentowane przez Dyrektora 

Ośrodka Pomocy Społecznej 

Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy 

 

Wykonawca: 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 

podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  
reprezentacji) 

 

 

WYKAZ DOŚWIADCZENIA ZAWODOWEGO KUCHARZA 

 

Imię i Nazwisko Okres zatrudnienia w żywieniu 

zbiorowym i nazwa zakładu pracy 

  

 

 

 

 

 

   (należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym  

lub podpisem osobistym elektronicznym z dowodu osobistego  

osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu trzeciego) 
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Załącznik nr 7 do SWZ 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                  

    - Projektowane postanowienia umowy - 
 

Zawarta w dniu ......................... w Warszawie, pomiędzy: 

1. Miastem Stołecznym Warszawa z siedzibą w Warszawie pod adresem: 00-950 

Warszawa, pl. Bankowy 3/5, NIP: 525-22-48-481, Regon………… , zwanym dalej 

,,Zamawiającym”, reprezentowanym przez …………………………………………  

    - ……………………………………………………………………………………….. 
a 
2. 

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

Przedmiot Umowy 

§ 1. 
1. Na podstawie niniejszej umowy, zwanej dalej ,,Umową”, w związku z wyborem oferty 

Wykonawcy w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

przeprowadzonego na podstawie art. 275 pkt. 1 w związku z art. 359 pkt 2 ustawy                   

z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze 

zm.), Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia na rzecz 

Zamawiającego usług w zakresie zbiorowego żywienia polegających na 

przygotowywaniu i porcjowaniu posiłków w formie śniadań dla podopiecznych 

Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy w Warszawie, 

wykonanych z produktów własnych Wykonawcy oraz dostarczaniu tych śniadań                          

transportem Wykonawcy w ilości do 50 śniadań dziennie (od poniedziałku do piątku)                

z wyłączeniem świąt/dni ustawowo wolnych od pracy na warunkach określonych                  

w Umowie. 
2. Realizacja Umowy następuje w każdym tygodniu w dniach od poniedziałku do piątku -                   

w ilości dziennej wskazanej przez Zamawiającego telefonicznie poprzedniego dnia, do 

godziny 14:30, z zachowaniem warunków określonych  w ust. 3 - 15. 
3. Zamówienie obejmuje łącznie 504 dni, w których dostarczane będą śniadania.   

4. Zamawiający wymaga, aby wszystkie elementy składające się na śniadanie zgodnie z 

zatwierdzonym jadłospisem dostarczane były w termosach i pojemnikach spełniających 

wymogi odnoszące się do transportu żywności, w tym gorących napojów oraz dań 

gorących (dań śniadaniowych), z zastrzeżeniem ust. 5. 
5. Wykonawca zobowiązuje się do wyeliminowania z użycia w ramach wykonywania 

Umowy jednorazowych talerzy, sztućców, kubeczków, mieszadełek, patyczków, 

słomek i pojemników na żywność wykonanych z poliolefinowych tworzyw sztucznych 

i zastąpienia ich wielorazowymi odpowiednikami lub jednorazowymi produktami 

ulegającymi kompostowaniu lub biodegradacji, w tym wykonanymi z biologicznych 

tworzyw sztucznych spełniających normę EN 13432 lub EN 14995. 

6. Jadłospis śniadań powinien być komponowany według następujących typów: 
1) I typ: podstawą jest napój -  herbata z cytryną lub napój mleczny (np. kakao, kawa 

zbożowa na mleku), pieczywo, co najmniej dwa produkty zawierające białko 
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zwierzęce (np. wędliny, jaja, sery, ryby), a także dodatek warzywny (np. sałata, 

rzodkiewka, pomidor, papryka, ogórek), do smarowania pieczywa-masło; 

2)  II typ: podstawą jest potrawa gotowana, np. zupa mleczna, kiełbasa lub parówki na 

gorąco, pieczywo oraz co najmniej dwa produkty zawierające białko bezmięsne 

(dodatek białkowy bezmięsny, np. ser topiony, jajko, ser żółty, twaróg), a także 

dodatek warzywny (np. sałata, rzodkiewka, pomidor, papryka, ogórek) oraz 

dodatek do pieczywa: dżem, masło do smarowania, napój np. herbata z cytryną. 

7.  Zamawiający wymaga, aby w ciągu tygodnia: 

1) 3 śniadania były śniadaniami I typu - w poniedziałek, wtorek i czwartek; 

2) 2 śniadania były śniadaniami II typu - w środę i piątek, z zastrzeżeniem, że w 

piątek obowiązuje zasada śniadań bezmięsnych. 

8. Dwa razy w tygodniu pieczywo mieszane (chleb biały, razowy), tylko jeden raz białe, 2 

razy w tygodniu bułki. 
9. Dodatki warzywne do śniadań, co najmniej dwa rodzaje do każdego śniadania, powinny 

być odpowiednio zestawione kolorystycznie i smakowo, dając możliwość odpowiedniej 

dekoracji śniadania (np. sałata, żółta lub czerwona papryka, pomidory, ogórki, ogórki 

kwaszone lub konserwowe, rzodkiewka), a ich rodzaj powinien być dostosowany do 

sezonu. 
10. Wykonawca zobowiązany jest do komponowania jadłospisów w sposób zapewniający 

zachowanie kaloryczności śniadań z zastrzeżeniem, że wartość kaloryczna śniadania 

powinna być zgodna z normami śniadaniowymi oraz uwzględniać rację pokarmową dla 

osób powyżej 40 roku życia, tj. około 600 kcal, przy zachowaniu następującej 

gramatury: 

1) zupa mleczna - 300 ml, w tym 20 g dodatku, tj. makaronu, płatków owsianych, ryżu 

itp.); 

2) napój mleczny - 200 ml; 
3) herbata - 200 ml; 

4) pieczywo - 150 g; 
5) wędlina - 60 g (bez innego dodatku zawierającego białko zwierzęce), 40 g -                            

w przypadku innego dodatku zawierającego białka zwierzęce (np. ser: topiony, żółty, 

jaja); 
6) dżem, marmolada - 30g; 

7) masło o zawartości tłuszczu min. 82 % - 20g. 
11. Wykonawca zapewni dostarczanie śniadań - na następujących warunkach:  

1) Wykonawca dostarcza śniadania w ilości wskazanej odrębnie przez Zamawiającego                 

w odpowiednich opakowaniach (np. termosach) dostosowanych do przechowywania 

i przewozu/transportu żywności zgodnie z obowiązującymi przepisami 

opakowaniach (np. termosach) - zabezpieczonych we własnym zakresie przez 

Wykonawcę; 

2) Wykonawca dostarcza śniadania środkiem transportu zapewnionym przez 

Wykonawcę, z uwzględnieniem następujących godzin i adresów dostarczania 

śniadań: 
    a) Warszawa, ul. Robotnicza 15 -  godzina 8.05, ok. 25 śniadań dziennie; 

           b) Warszawa, ul. Potrzebna 10 -  godzina 8.25, ok. 25 śniadań dziennie. 

12. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia  

,,Zamawiającemu” do jego akceptacji 5 - dniowego jadłospisu w układzie od 

poniedziałku do piątku - w terminie najpóźniej do 2 dni roboczych przed rozpoczęciem 

terminu realizacji tego jadłospisu. 
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13. Zamawiający dopuszcza możliwość powtarzania jadłospisu po 10-ciu dniach                              

z możliwością zamiany kolejności poszczególnych rodzajów śniadań. 
14. W celu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do 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, oraz do przygotowywania  i porcjowania śniadań w 

lokalu spełniającym warunki określone wyżej.     
15. W uzasadnionych przypadkach, wynikających ze szczególnych przyczyn 

organizacyjnych lub technicznych, Wykonawca zobowiązany jest na wniosek 

Zamawiającego do dostarczenia suchego prowiantu - jako zamiennika za śniadanie 

odpowiadającego kalorycznie i wartościowo porcji śniadaniowej. 
16. Wykonawca zobowiązany jest do transportu śniadań w związku realizacją Umowy – przy 

spełnieniu warunków określonych obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

17.  Wykonawca ponosi koszty związane z dostawą Śniadań.   
18. Zamawiający w oparciu o art. 95 ust. 1 uPzp wymaga, aby Wykonawca przystępując 

do realizacji Umowy zatrudniał przy jej realizacji, w ramach swojego personelu, co 

najmniej jedną osobę na stanowisku pomocy kuchennej na podstawie umowy o 

pracę, z wymogiem spełnienia następujących warunków: 
1) umowa o pracę zawarta zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – 

Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r., poz.1510 ze zm); 

2) wymiar czasu pracy nie mniejszy niż ½ etatu; 

3) wynagrodzenie nie niższe niż wynagrodzenie za pracę ustalone zgodnie z art. 2 

ust.5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za 

pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207 ze zm.), obowiązujące w danym roku 

kalendarzowym. 

19. Wykonawca w chwili zawarcia Umowy przedstawia dokumenty potwierdzające 

zatrudnienie pracownika z zachowaniem warunków Umowy określonych w ust. 18 

wraz umową o pracę i zakresem obowiązków jakie pracownik ten będzie wykonywał 

przy realizacji Umowy. Dokumenty jak wyżej zostają złożone w formie kserokopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

20. Kopie dokumentów, o których mowa w ust. 19 powyżej, powinny być 

zanonimizowane   w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracownika, w 

sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracownika, zgodnie z art. 6 ust. 1 

lit. e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku                                    

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE   (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL 

pracownika). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę, 

stanowisko i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. 

21. Zatrudnienie pracownika, o którym mowa w ust. 18 winno trwać przez cały okres 

obowiązywania Umowy.  

22. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przez osobę zatrudnioną na podstawie 

umowy o pracę lub przez pracodawcę przed zakończeniem okresu obowiązywania 

Umowy, Wykonawca będzie zobowiązany zatrudnić na to miejsce inną osobę                  

z uwzględnieniem zasad, o których mowa w ust. 18-21 i niezwłocznie przekazać 

Zamawiającemu informację w powyższym zakresie wraz z wymaganą pełną 

dokumentacją dotyczącą nowego pracownika.  
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23. Zamawiający określa, aby osoba zatrudniona na stanowisku pomocy kuchennej 

wykonywała czynności obejmujące m.in. utrzymanie porządku, czyszczenie sprzętów, 

przygotowywanie produktów do posiłku (porcjowanie), zabezpieczenie przed 

zepsuciem surowców, półproduktów i wyrobów gotowych, przestrzeganie przepisów 

bhp i przeciwpożarowych.  

24. Zamawiający zastrzega sobie prawo (na każdym etapie realizacji Umowy) wystąpienia 

do Wykonawcy o przedstawienie Zamawiającemu dokumentacji świadczącej                       

o zatrudnieniu pomocy kuchennej na podstawie umowy o pracę, w tym m. in.                     

o przedstawienie dokumentów potwierdzających odprowadzanie składek na 

ubezpieczenia społeczne; zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające 

opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 

podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy lub poświadczonej za 

zgodność  z oryginałem kopii umowy o pracę, ewidencji czasu pracy, oświadczenia 

zatrudnionego pracownika, zakresu czynności zatrudnionego pracownika związanego 

z realizacją Umowy. 

25. Dokumenty o których mowa w ust. 24 powinny zawierać informacje, w tym dane 

osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę,                             

w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy                   

o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

26. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy     

o pracę na stanowisku pomocy kuchennej w okresie realizacji Umowy, Zamawiający 

przewiduje sankcje, o których mowa w § 10 ust.1 pkt.6 Umowy. 

 
Oświadczenia/zobowiązania Wykonawcy 

§ 3. 
1. Wykonawca oświadcza, że: 

1) posiada przygotowanie i warunki, w tym lokal, niezbędne do przygotowywania 

posiłków w zakresie świadczenia usług zbiorowego żywienia, w tym 

przygotowywania i porcjowania Śniadań zgodnie z Umową oraz zgodnie                              

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i wymogami sanitarnymi,                              

w szczególności: przepisami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie 

żywności i żywienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 2021 ze zm.) oraz przepisami 

wykonawczymi do tej ustawy, które zobowiązuje się przestrzegać w ramach 

realizacji Umowy; 
2) posiada warunki i środki zapewniające dostarczanie Śniadań Zamawiającemu 

zgodnie z przepisami obowiązującymi w zakresie transportu żywności, oraz że 

zobowiązuje się do transportu Śniadań objętych Umową z zachowaniem warunków 

określonych  w przepisach obowiązujących w tym zakresie. 
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Umowy zgodnie z Ofertą Wykonawcy                         

i SWZ, stanowiącymi odpowiednio Załączniki Nr 1 i 2 do Umowy i jej integralne 

części oraz zgodnie z warunkami Umowy i obowiązującymi przepisami. Wykonawca 

zobowiązuje się do profesjonalnego wykonania Umowy z zachowaniem zasad wiedzy 

oraz obowiązujących standardów.  

 

Wynagrodzenie 

§ 4. 
1. Za wykonanie Umowy, tj. za przygotowywanie, porcjowanie i  dostarczanie Śniadań na 

warunkach określonych Umową, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie                     
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w wysokości……………………… (słownie:………………………………) złotych 

brutto za jedno faktycznie dostarczone Śniadanie, w tym .…..% podatek VAT, 

tj………… oraz……(słownie………………) złotych netto.  
2. Wypłata wynagrodzenia za wykonanie Umowy następuje przez okres trwania Umowy             

w okresach  miesięcznych z dołu, za wykonanie Umowy w danym miesiącu (po 

wykonaniu Umowy w danym miesiącu).   
3. Wysokość wynagrodzenia za okres miesiąca realizacji Umowy - stanowi iloczyn: 

1) jednostkowej ceny/wynagrodzenia brutto za jedno śniadanie, określonej w ust. 1, 

oraz 

2) ilości śniadań faktycznie dostarczonych przez Wykonawcę w dniach określonych 

Umową w okresie danego miesiąca, z zastrzeżeniem, że łączna kwota 

wynagrodzenia za dany miesiąc nie może przekroczyć należności za 50 śniadań 

dziennie i liczby dni, w których śniadania te powinny być dostarczane w danym 

miesiącu. 
4. Łączna wysokość wynagrodzenia umownego za cały okres realizacji Umowy, przy 

założeniu dostarczenia przez Wykonawcę wskazanej w Umowie, szacunkowej 

dziennej ilości śniadań,  stanowiąca iloczyn:  

1) określonego w Umowie wynagrodzenia/jednostkowej ceny brutto za jedno 

śniadanie; 

2) dziennej ilości śniadań, o której mowa w § 1 ust. 1 (50), oraz  

3) ilości dni, w których mają być dostarczane śniadania w okresie realizacji Umowy  

(504 dni) 

wynosi……………………………..złotych brutto, w tym należny podatek VAT 

(…..%),  z zastrzeżeniem, że łączna wartość Umowy nie może przekroczyć kwoty, 

będącej  łączną ceną ofertową  brutto. 

5. Łączna wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 4 w podziale na każdy rok 

kalendarzowy wynosi: 

a) w 2022 r……………………………….zł brutto; 

b) w 2023 r……………………………….zł brutto; 

c) w 2024 r……………………………….zł brutto. 

6. Wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty 

związane z wykonaniem Umowy przez Wykonawcę, w tym w szczególności: koszty 

produktów składających się na śniadanie, koszty przygotowania i porcjowania śniadań, 

koszty zapewnienia we własnym zakresie odpowiedniego opakowania i zabezpieczenia 

śniadań na czas ich przewozu (np. koszty zabezpieczenia pojemników/termosów), 

koszty transportu śniadań i in. 

7. Wypłata wynagrodzenia za wykonanie Umowy w poszczególnych miesiącach/za 

poszczególne miesiące - następuje na podstawie oryginałów faktur poprawnie 

wystawionych  przez Wykonawcę wraz z odpowiednimi, załącznikami do faktur 

potwierdzającymi zakres wykonania Umowy w danym miesiącu, przelewem na konto 

Wykonawcy nr……………………….., w terminie 21 dni od dnia doręczenia faktury 

Zamawiającemu. 

8. Podstawą zapłaty za wykonanie Zamówienia w danym miesiącu będzie: 
1) w przypadku faktury wystawionej na piśmie - oryginał faktury poprawnie 

wystawionej przez Wykonawcę, doręczonej do siedziby Zamawiającego wraz z 

odpowiednimi, załącznikami do faktur potwierdzającymi zakres wykonania Umowy 

w danym miesiącu  

2) w przypadku ustrukturyzowanej faktury elektronicznej - faktura wprowadzona 
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za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania wraz z odpowiednimi, 

załącznikami do faktur potwierdzającymi zakres wykonania Umowy w danym 

miesiącu  

(Zamawiający działając na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym 

fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz 

partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1666 ze zm.) zobowiązany jest do 

przyjmowania faktur elektronicznych, ustrukturyzowanych. Wykonawca nie jest obowiązany 

do wysyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych do Zamawiającego za 

pośrednictwem platformy). 

9. Rachunek rozliczeniowy Wykonawcy musi być rachunkiem firmowym zgłoszonym                       

w Centralnym Rejestrze Podatników VAT (czynnych; tzw. Biała Lista Podatników 

VAT). 

10. W sytuacji, gdy rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w Umowie nie figuruje                     

w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, o którym mowa                        

w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług, zwanym dalej „Wykazem” (tzw. 

Biała Lista Podatników VAT), Zamawiający wstrzymuje wypłatę wynagrodzenia do 

czasu zgłoszenia rachunku bankowego do Wykazu. W tym przypadku wypłata 

wynagrodzenia nastąpi nie później niż w terminie 5 dni od dnia poinformowania 

Zamawiającego w formie pisemnej: papierowej lub elektronicznej o ujawnieniu 

rachunku bankowego we wskazanym wyżej Wykazie. Wstrzymanie wypłaty z 

podanych wyżej przyczyn nie stanowi opóźnienia w zapłacie rodzącego obowiązek 

zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie w zapłacie.   

11. Wykonawca oświadcza, że wskazany w Umowie rachunek bankowy jest rachunkiem 

rozliczeniowym służącym wyłącznie do celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez 

niego działalności gospodarczej. 

12. Za datę doręczenia faktury przyjmuje się: 
1) w przypadku faktury doręczonej na piśmie - datę wpływu faktury do siedziby  

Zamawiającego (Kancelarii OPS – II piętro); 

2) w przypadku ustrukturyzowanej faktury elektronicznej - datę, w której Wykonawca 

wprowadził fakturę za pośrednictwem Platformy elektronicznego fakturowania 

(jeżeli Wykonawca doręczył ustrukturyzowaną fakturę za pośrednictwem tej 

Platformy). 

13. Dniem zapłaty wynagrodzenia umownego jest dzień obciążenia rachunku bankowego    

Zamawiającego poleceniem przelewu wynagrodzenia na konto i rzecz Wykonawcy. 

14. Faktura, o której mowa w ust. 7 - 8, zostanie wystawiona z zachowaniem 

następujących warunków/treści: 

Nabywca - Miasto Stołeczne Warszawa, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa,                                 

Odbiorca i płatnik - Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy,                                 

ul. Czereśniowa 35, 02-457 Warszawa. 

15. Wierzytelności przysługujące Wykonawcy z tytułu wynagrodzenia za wykonanie 

Umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie w formie przelewu wierzytelności 

lub jakiejkolwiek innej formie. Wynagrodzenie Wykonawcy nie może być także 

przedmiotem zastawu. 

16. Wykonawca oświadcza, że przedmiot Umowy stanowi transakcję objętą obowiązkiem 

stosowania mechanizmu podzielonej płatności zgodnie z art. 108a ustawy o podatku 

od towarów oraz załącznikiem nr 15 do tej ustawy. Wykonawca w związku z 
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powyższym - zobowiązany jest i zobowiązuje się do oznaczenia wystawionej przez 

niego faktury symbolem MPP (mechanizm podzielonej płatności).3 

17. Wykonawca zobowiązany jest do oznaczenia wystawionej przez niego faktury 

symbolem grupy taryfowo- usługowej (,,GTU") w przypadku, gdy transakcja 

(przedmiot Umowy) objęta jest rozporządzeniem Ministra Finansów, Inwestycji i 

Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych 

zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów 

i usług (Dz. U. poz. 1988).4 

18. W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT niezgodnie z Umową lub 

obowiązującymi przepisami prawa, Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności 

do czasu wyjaśnienia przez Wykonawcę przyczyn oraz usunięcia wszelkich 

niezgodności, a także w razie potrzeby otrzymania prawidłowo wystawionej faktury 

lub korekty faktury, w takim przypadku bieg terminu płatności należności wskazanej 

w fakturze rozpoczyna się od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo 

wystawionej faktury bez obowiązku płacenia odsetek za opóźnienie w zapłacie za ten 

okres. 

19. Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu 

ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom                         

w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 424 ze zm.). 

 

Podwykonawcy 

§ 5. 

1. Wykonawca zobowiązuje się do samodzielnego wykonania Umowy w zakresie 

świadczenia usług zbiorowego żywienia polegających na przygotowywaniu posiłków        

w formie śniadań dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy 

m.st. Warszawy wykonanych z produktów własnych Wykonawcy. 

2. Wykonawca będzie realizował Umowę w zakresie ……………………..…..przy 

pomocy podwykonawców (jeżeli dotyczy). W przypadku realizacji przez Wykonawcę 

części Umowy przy pomocy podwykonawców, Wykonawca odpowiada za działania 

podwykonawcy jak za działania własne i ponosi w tym zakresie pełna 

odpowiedzialność wobec Zamawiającego. Umowa zawarte z podwykonawcą musi 

odpowiadać warunkom wynikającym z niniejszej Umowy. 

 

Czas obowiązywania Umowy 

§ 6. 

Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. na okres dwóch (2) lat: od dnia 01.12.2022 

r.  do dnia 30.11.2024 r. 

 

 

 

 

 
3 Postanowienia mają zastosowanie w przypadku, gdy transakcja  objęta jest obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej 

płatności zgodnie  z art. 108a ustawy o podatku od towarów i usług lub załącznikiem nr 15 do tej ustawy. 

4 Postanowienia mają zastosowanie w przypadku, gdy transakcja objęta jest rozporządzeniem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju 

z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych  i w ewidencji w 

zakresie podatku od towarów i usług. 
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Odpowiedzialność 

§ 7. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie Umowy w zakresie obowiązków 

Wykonawcy objętych Umową, w tym w zakresie określonym przepisami Kodeksu 

cywilnego. 
 

Odstąpienie od Umowy 

§ 8. 

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy: 

1) W terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany 

okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, 

czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze 

wykonywanie Umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa 

państwa lub bezpieczeństwu publicznemu; 

2) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 

a) dokonano zmiany Umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 uPzp; 

b) Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegał wykluczeniu na podstawie                

art. 108 uPZp; 

c) Trybunał Sprawiedliwości UE stwierdził, w ramach procedury przewidzianej                  

w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczypospolita 

Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, 

dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE,                       

z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa UE. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, Zamawiający odstępuje od Umowy                          

w części, której zmiana dotyczy. 

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy. 

4. Zamawiający ma również prawo odstąpić od Umowy w przypadku zaistnienia 

następujących okoliczności: 

1) w przypadku nie podjęcia przez Wykonawcę wykonywania Umowy w terminie 

określonym w Umowie lub przerwania jej wykonywania przez okres dłuższy niż                  

1 dzień - za co uznaje się brak realizacji Umowy przez czas trwający ponad 1 

dzień; 
2) w przypadku naruszenia przez Wykonawcę warunków Umowy, przez co rozumie 

się niewykonywanie Umowy przez Wykonawcę lub nienależyte wykonywanie 

przez Wykonawcę obowiązków wynikających  z Umowy/wykonywanie Umowy 

niezgodnie z jej warunkami, w tym w szczególności: 
a) naruszenie terminów i godzin ustalonych Umową w zakresie dostarczania                             

Śniadań; 
b) stwierdzenie przez Zamawiającego lub Sanepid uchybień w zakresie 

warunków przygotowywania, porcjowania, transportu/dostarczania                             

Śniadań; 
c) stwierdzenie naruszenia norm żywieniowych w zakresie przygotowanych 

Śniadań; 
d) naruszenie warunków dotyczących zasad ustalania jadłospisów oraz 

komponowania zestawów śniadaniowych, jak też naruszenie warunków 

określonych w Umowie dla zestawów śniadaniowych; 

3) w przypadku złożenia w stosunku do Wykonawcy wniosku o upadłość lub wniosku                     
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o wszczęcie postępowania układowego, rozpoczęcia procesu likwidacji przez 

Wykonawcę lub wszczęcia w stosunku do Wykonawcy postępowania 

egzekucyjnego - o wskazanych wyżej okolicznościach Wykonawca zobowiązany 

jest niezwłocznie powiadomić Zamawiającego pod rygorem pełnej 

odpowiedzialności za niedopełnienie tego obowiązku, w przypadkach jak wyżej 

Zamawiający może odstąpić od Umowy               z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy; 
4) w przypadkach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego; 

5. Odstąpienie od Umowy następuje w formie pisemnej, ze skutkiem na przyszłość. 
 

 § 9. 
w przypadku wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w pieniądzu,                        

w wysokości 2% wartości nominalnej brutto zobowiązania Zamawiającego 

wynikającego z Umowy za okres na jaki umowa została zawarta, tj. w wysokości 

……………..…(słownie:………………..……………………………………………) na                                                                                

Nr konta…………………………………………………………………..… 
2. Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie należytego wykonania Umowy                           

w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji Umowy oraz uznania jej należytego 

wykonania. 
3. Zamawiający przechowuje wniesione przez Wykonawcę w pieniądzu zabezpieczenie 

należytego wykonania Umowy na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający 

zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z Umowy 

rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt 

prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 

bankowy Wykonawcy. 

 

§ 9.1 
w przypadku wniesienia zabezpieczenia w pozostałych dopuszczalnych formach określonych w ustawie 

o zamówieniach publicznych 
1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 2% 

nominalnej wartości brutto zobowiązania Zamawiającego wynikającego z umowy za 

okres na jaki umowa została zawarta, tj. w wysokości...................... (słownie:………)               

w formie ………............ w dniu ………i złożył Zamawiającemu dokument 

wskazanego wyżej zabezpieczenia należytego wykonania umowy, przed podpisaniem 

Umowy w dniu ……………….w kasie Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy 

Włochy m. st. Warszawy przy ul. Czereśniowej 35. 

2. Zamawiający zwróci Wykonawcy dokument potwierdzający zabezpieczenie 

należytego wykonania Umowy w termie 30 dni od dnia zakończenia realizacji Umowy 

oraz uznania należytego wykonania Umowy w ten sposób, że Zamawiający na żądanie 

Wykonawcy zwróci oryginał dokumentu potwierdzający wniesienie zabezpieczenia, o 

którym mowa w ust. 1. 

 

Kary umowne 

§ 10. 
1. W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania/wykonywania Umowy przez 

Wykonawcę, Zamawiającemu przysługują kary umowne w następujących przypadkach                  

i wysokościach: 

1) za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - kara 
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umowna w wysokości 10% wartości Umowy brutto, określonej w § 4 ust. 4; 
2) za każdorazowy przypadek niedostarczenia Śniadań w miejsca określone Umową                

w terminie (rozumianym jako brak dostarczenia Śniadań w określonym dniu/dacie) 

wynikającym z Umowy - kara umowna w wysokości 3 000 zł., niezależnie od 

utraty prawa do wynagrodzenia za każdorazowy taki brak; 
3) za każdorazowy przypadek opóźnienia w dostarczeniu Śniadań w danym dniu do 

godziny wyznaczonej w Umowie (przy tolerancji opóźnienia czasu dostarczenia 

Śniadań o 30 minut) - kara umowna w wysokości 500 zł; 
4) jeżeli opóźnienie, o którym mowa w pkt 3, w dostarczeniu Śniadań przekracza, 

poza przyjętą tolerancją 30 min. czas dwóch godzin - kara umowna w wysokości 

1000 zł; 

5) za każdorazowy, inny niż określony w pkt 2-4, przypadek stwierdzenia 

przygotowania lub dostarczenia Śniadań niezgodnie z warunkami Umowy, w tym 

wskazaniami określonymi w § 1 - kara umowna w wysokości - 400 zł, niezależnie 

od utraty prawa do wynagrodzenia za Śniadanie; 
6) za brak wymaganego zatrudnienia przy realizacji Umowy pracownika - pomocy 

kuchennej na podstawie umowy o pracę i w wymiarze czasu pracy wymaganym 

Umową - kara umowna w wysokości minimalnego wynagrodzenia za 

obowiązującego na dzień dokonania naruszenia – za każdy miesiąc braku 

opisanego wyżej wymaganego zatrudnienia; 
2. Poszczególne kary umowne, o których mowa w ust. 1, są od siebie niezależne. Kary 

umowne należą się niezależnie od odstąpienia/rozwiązania Umowy 
3. Kary umowne podlegają kumulacji, limit kar umownych, jakich Zamawiający może 

żądać od Wykonawcy ze wszystkich tytułów przewidzianych w Umowie, wynosi 20% 

wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 4 Umowy. 

4. Kara umowna powinna być zapłacona przez Wykonawcę w terminie 14 dni od 

doręczenia noty księgowej, określającej wysokość naliczonej kary. 

5. Niezależnie od postanowienia w ust. 4 Zamawiający ma prawo do potrącenia 

naliczonych Wykonawcy kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy 

określonego w fakturze. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenia, w 

rozumieniu art. 498 i 499 Kodeksu cywilnego, powstałych należności z tytułu kar 

umownych przewidzianych w Umowie, z przysługującego mu wynagrodzenia,                        

z zastrzeżeniem wyłączenia tego uprawnienia na podstawie przepisów odrębnych.  
6. W przypadku, gdy wartość szkody przewyższa wysokość kar/kary 

umownych/umownej, określonych/określonej w ust. 1, Zamawiający może dochodzić 

odszkodowania w zakresie różnicy pomiędzy wysokością poniesionej szkody,                         

a wysokością należnej kar/kary umownej/umownych (odszkodowanie uzupełniające). 
7. W pozostałych przypadkach, innych niż określone w ust. 1, naprawienie szkody 

następuje na  warunkach ogólnych, określonych w przepisach Kodeksu cywilnego. 
 

Kontrola wykonania Umowy 

§ 11. 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli prawidłowości wykonania Umowy,                  

w tym kontroli warunków w zakresie przygotowywania, porcjowania i jakości 

Śniadań, warunków transportu i opakowania Śniadań, przez upoważnionych odrębnie 

na piśmie pracowników Zamawiającego. 

2. W ramach kontroli, o której mowa w ust. 1, Zamawiający jest uprawniony do kontroli 

lokali Wykonawcy związanych z realizacją Umowy oraz do żądania okazania 
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dokumentów, potwierdzających wykonywanie Umowy zgodnie z jej warunkami,                  

w tym dotyczących spełnienia wymogów sanitarno - epidemiologicznych. 
 

Współpraca  

§ 12. 

Strony Umowy niezwłocznie, wzajemnie informują się o wpływie okoliczności 

związanych z wystąpieniem COVID-19  na należyte wykonanie Umowy, o ile taki wpływ 

wystąpił lub może wystąpić w trybie i na zasadach określonych z art. 15 r ustawy                        

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem                            

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych (Dz. U. 2020, poz. 374).                             

 
 

Zmiany umowy 

§ 13. 
1. Wszelkie ewentualne zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności w postaci Aneksu do Umowy. 
2. Zmiany polegające na zmianie dziennej ilości dostarczanych Śniadań, określonej                    

w § 1 ust. 1, z zastrzeżeniem, że ilość Śniadań dostarczanych dziennie nie może 

przekroczyć 50 Śniadań, w zależności od potrzeb Zamawiającego, nie stanowią oraz 

nie wymagają zmiany Umowy. 
3. Zamawiający przewiduje  możliwość zmiany istotnych postanowień Umowy                        

w stosunku do treści Oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy                   

w zakresie zmiany sposobu i terminów dostarczania i wydawania Śniadań– zgodnie                  

z ust. 4 - 5. 

4. Możliwość zmiany Umowy w zakresie określonym w ust. 3 występuje pod warunkiem 

wystąpienia następujących okoliczności: 

1) wymagać tego będzie prawidłowa realizacja przez Zamawiającego lub Wykonawcę 

zadań polegających na zabezpieczeniu wyżywienia podopiecznych oraz 

usprawnienie  dokumentowania wykonania Umowy m.in. w zakresie ilości Śniadań 

faktycznie wydanych przez Wykonawcę; 

2) będzie to konieczne ze względu na zmianę przepisów prawa; 

3) zmiany formalno – organizacyjne po stronie Zamawiającego. 

5. W sytuacji zajścia okoliczności, o których mowa w ust. 4 Zamawiający bądź 

Wykonawca, w terminie do 14 dni od ich wystąpienia powiadomi drugą Stronę o tym 

fakcie. Następnie Strony Umowy, w terminie 7 dni od daty otrzymania 

Powiadomienia, przystępują do negocjacji na temat zmiany postanowień Umowy w 

przedmiotowym zakresie. 

6.  Zmiana  Umowy w zakresie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy za  wykonanie Umowy może nastąpić w przypadku zmiany: 

1) stawki podatku od towarów i usług; 

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 

ust.3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za 

pracę; 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli 

zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę. 

     z zastrzeżeniem postanowień ust. 7 – 11 poniżej.  

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc
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7. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 6 pkt 1 Wykonawca jest 

uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie 

płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów 

zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać 

wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki 

podatku od towarów i usług oraz dokładne wyliczenie kwoty wynikającej z tych zmian. 

8. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć pisemną kalkulację oraz udowodnić 

Zamawiającemu, że zmiany wymienione w ust. 6 pkt 2-3 będą wpływały na koszt 

wykonania Umowy. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wykaz osób zatrudnionych 

do realizacji Umowy, dla których zmiany wymienione w ust. 6 pkt 2-3 mają 

zastosowanie wraz z kalkulacją kosztów wynikającą z przedmiotowej ustawy. 

9. Zmiana Umowy w zakresie zmiany wysokości wynagrodzenia w związku                                  

z okolicznościami, o których mowa w ust. 6, może nastąpić na pisemny, uzasadniony                   

i należycie udokumentowany wniosek Wykonawcy. Wniosek wraz z załączonymi 

dokumentami będzie podlegał weryfikacji Zamawiającego, który zastrzega sobie prawo 

do odmowy dokonania zmiany wynagrodzenia w przypadku, gdy Wykonawca nie 

będzie spełniał warunków opisanych w postanowieniach niniejszego paragrafu. 

10. Zmiana wynagrodzenia w związku z okolicznościami, o których mowa w ust. 6 pkt 1 

wchodzi w życie z dniem zmiany przepisów, które stanowią podstawę zmiany 

wynagrodzenia Wykonawcy. 

11. Zmiana wynagrodzenia w związku z okolicznościami, o których mowa w ust. 6, 

dotyczy tylko tej części, która pozostała do wykonania.  

12. W związku z okolicznościami wskazanymi w ust. 6 - dopuszczalne jest zmniejszenie 

lub zwiększenie wynagrodzenia, przy czym zwiększenie wynagrodzenia dopuszczalne 

jest o kwotę nie większą niż udokumentowany wzrost kosztów świadczenia usług. 

13. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia, w przypadku, 

gdy konieczność wprowadzenia zmian implikowana jest zmianą materiałów lub 

kosztów związanych z realizacją zamówienia względem cen lub kosztów przyjętych                                                

i uwzględnionych w wynagrodzeniu Wykonawcy wynikającym z oferty, przy 

zachowaniu warunków określnych w ust. 14-19. 

14. Zamawiający zastrzega, że waloryzacja wynagrodzenia będzie mogła zostać dokonana                     

w przypadku zaistnienia istotnych zmian (nieprzewidzianych) w kontekście poziomu 

cen i kosztów, natomiast ryzyka związane z normalną fluktuacją cenową i kosztową 

(weryfikowalną na podstawie m.in. doświadczeń w realizacji analogicznych zadań, czy 

zwyczajnych zachowań rynku, np.: wiadomymi wahaniami, czy okresowymi spadkami/ 

wzrostami określonych kategorii cen/kosztów) winny zostać uwzględnione w ryzyku 

ryczałtowym i wkalkulowane w cenę oferty. 

15. Zmiany o których mowa w ust. 13-14 mogą zostać dokonane w przypadku, gdy poziom 

zmiany ceny materiałów  lub kosztów, uprawniający strony Umowy do żądania zmiany 

wynagrodzenia wynosi minimum 20 % względem ceny lub kosztu przyjętych w celu 

ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie (odesłanie do rocznego 

wskaźnika zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych tzw. wskaźnika inflacji 

ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni rok). 

16. Zmiana ceny materiałów  lub kosztów winna mieć bezpośredni i rzeczywisty  wpływ na 

koszt wykonania Umowy, co winno zostać wykazane we wniosku o dokonanie zmiany 

wynagrodzenia. Zastrzega się przy tym, iż bazowym odniesieniem wartości 

ewentualnych zmian cenowych i kosztowych w toku realizacji Umowy będą stosowne 

wskaźniki GUS obowiązujące na moment sporządzenia oferty, co oznacza tym samym, 
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iż wszelkie ryzyka związane z uwzględnieniem przez Wykonawcę w ocenie ofertowej 

cen materiałów i kosztów związanych z realizacją zamówienia na poziomie niższym niż 

wynika ze wskaźników GUS obciążają Wykonawcę. 

17. Waloryzacja/ zmiana wynagrodzenia związana ze zmianą cen materiałów lub kosztów 

związanych z realizacją Umowy może nastąpić najwcześniej po upływie 12 miesięcy od 

dnia zawarcia Umowy oraz przy zaistnieniu wzrostu „wskaźnika inflacji” powyżej                   

20%. 

18. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, jaką dopuszcza zamawiający 

w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzenia zmian wysokości 

wynagrodzenia w wyniku waloryzacji, o której mowa w ust. 17 wynosi 10 % 

wynagrodzenia Wykonawcy względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia 

wynagrodzenia zawartego w ofercie. 

19. Wykonawcy, którego wynagrodzenie zostało zmienione w trybie określonym w ust. 6 pkt 

1, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, z 

którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub 

kosztów dotyczących zobowiązania Podwykonawcy (jeżeli dotyczy). 

 
 

§ 14. 

1. Zgodnie z art. 15r. ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 

chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - Strony Umowy, 

niezwłocznie, wzajemnie informują się o wpływie okoliczności związanych                             

z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie Umowy, o ile taki wpływ wystąpił 

lub może wystąpić. Strony Umowy potwierdzają ten wpływ dołączając do informacji,               

o której mowa w zdaniu pierwszym, oświadczenia lub dokumenty, które mogą dotyczyć 

w szczególności: 

1) nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na 

innej podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć                           

w realizacji Umowy; 

2) decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego 

upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku                         

z przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na Wykonawcę obowiązek podjęcia 

określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych; 

3) poleceń lub decyzji wydanych przez wojewodów, ministra właściwego do spraw 

zdrowia lub Prezesa Rady Ministrów, związanych z przeciwdziałaniem COVID-19,                                        

o których mowa w art. 11 ust. 1-3 ww. Ustawy; 

4) innych okoliczności, które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczają 

możliwość wykonania Umowy; 

2. Każda ze stron Umowy może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub 

dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem 

COVID-19 na należyte wykonanie Umowy. 

3. Strona Umowy, o której mowa w ust. 1, na podstawie otrzymanych oświadczeń lub 

dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, 

przekazuje drugiej stronie swoje stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odnośnie do 

wpływu okoliczności, o których mowa w ust. 1, na należyte jej wykonanie. Jeżeli strona 

Umowy otrzymała kolejne oświadczenia lub dokumenty, termin liczony jest od dnia ich 

otrzymania. 
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4. Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19,                     

o których mowa w ust. 1, wpływają na należyte wykonanie Umowy, o której mowa w 

ust. 1, w uzgodnieniu z Wykonawcą dokonuje zmiany Umowy, w szczególności przez: 

     1) zmianę terminu wykonania Umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie 

wykonywania Umowy  lub jej  części; 

     2) zmianę sposobu wykonywania Umowy;  

     3) zmianę zakresu świadczenia Wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia 

lub sposobu rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy - o ile wzrost wynagrodzenia 

spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości pierwotnej 

Umowy. 

5. W przypadku stwierdzenia, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19,                           

o których mowa w ust. 1, mogą wpłynąć na należyte wykonanie Umowy, 

Zamawiający, w uzgodnieniu z Wykonawcą, może dokonać zmiany Umowy zgodnie z 

ust. 4. 

6. Jeżeli Umowa zawiera postanowienia korzystniej kształtujące sytuację Wykonawcy, niż 

wynikałoby to z ust. 4, do zmiany Umowy stosuje się te postanowienia,                                  

z zastrzeżeniem, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o których mowa 

w ust. 1, nie mogą stanowić samodzielnej podstawy do wykonania umownego prawa 

odstąpienia od Umowy. 

7. Strona Umowy przedstawia wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-

19 na należyte wykonanie Umowy oraz wpływ okoliczności związanych                                

z wystąpieniem COVID-19, na zasadność ustalenia i dochodzenia tych kar umownych 

lub odszkodowań, lub ich wysokość. 

 

Korespondencja 

§ 15. 
1. Wszelką korespondencję w związku z Umową uważa się za skutecznie doręczoną, jeżeli 

została przesłana listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub 

doręczona za potwierdzeniem w innej formie pod następujący adres: 

1) Zamawiający: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy,               

ul. Czereśniowa 35, 02-457 Warszawa, 

2) Wykonawca:…………………………………………………………………… 

2. Każda ze stron zobowiązuje się do powiadomienia drugiej strony o każdorazowej 

zmianie swojego adresu. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu, 

doręczenia dokonane na ostatnio wskazany adres będą uważane za skutecznie 

doręczone ze wszystkimi skutkami prawnymi doręczenia. 

 

Rozwiązywanie sporów 

§ 16. 
Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu w związku z Umową, 

podejmą w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygnięcia takiego sporu. 

Jeżeli rokowania, o których mowa powyżej, nie doprowadzą do polubownego rozwiązania 

sporu w terminie 30 dni od pisemnego zaproszenia do wszczęcia rokowań, spór taki strony 

poddają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy miejscowo dla miejsca siedziby 

Zamawiającego. 
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Reprezentacja Stron 

§ 17. 
 Przedstawicielami Stron w związku z Umową są: 
1) ze strony Zamawiającego: …………………………………………………………… 

2) ze strony Wykonawcy:……………………………………………………………….. 
 

Postanowienia końcowe 

§ 18. 

W sprawach nie uregulowanych Umową obowiązują odpowiednie przepisy Kodeksu 

cywilnego, przepisy ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2020 r., poz. 

2021 ze zm.) oraz przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 

(Dz.U. z 2019 r., poz. 1781). 

 

§ 19. 
Umowa sporządzona została w trzech oryginalnych jednobrzmiących egzemplarzach,                

w tym dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

 
 

 

     Zamawiający               Wykonawca 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


