
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 193 000 EURO 

Nazwa nadana zamówieniu przez 
zamawiającego:

Usługa cateringowa dla 35 dzieci w wieku 6 lat, które będą 
uczęszczać w roku szkolnym 2011/2012 do Miejskiego 
Przedszkola Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej 

 
1. Zamawiający – nazwa i adres
Przedszkole Miejskie Nr 1
w Ostrów  Mazowiecka 
ul. Batorego 16
REGON 140171871
NIP 759-16-37-542
e-mail: sufit  @autograf.pl  
tel. +48 29 7453551

2. Tryb udzielenia zamówienia

1. Postępowanie  o  udzielanie  zamówienia  publicznego  prowadzone  jest  w  trybie  przetargu 
nieograniczonego, zgodnie  z  przepisami  ustawy  z dnia  29  stycznia  2004  r.  -  Prawo  zamówień 
publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), dalej ustawa Pzp, oraz aktów wykonawczych 
do tej ustawy.

2. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:
− Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 230774-2011 z dnia  04.08.2011 r.
− strona  internetowa  Zamawiającego/  Miasta  Ostrów  Mazowiecka  –  www.ostrowmaz.pl oraz 

Miejskiego  Zakładu  Obsługi  Jednostek  Oświatowych  w  Ostrowi  Mazowieckiej 
www.mzojo.ostrowmaz.pl

− tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

3. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia są usługi.
kod i nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
główny przedmiot:
kod CPV: 55321000-6 – „Usługi przygotowania posiłków”

555240009 -  „Usługi dostarczania posiłków do szkół”

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringu - przygotowanie i dostawa wyżywienia dla 35 
dzieci  w wieku 6  lat,  które  będą uczęszczać do  Miejskiego  Przedszkola  Nr  1  w Ostrowi 
Mazowieckiej w rok szkolnym 2011/2012. 

2. Przedmiot zamówienia obejmuje przygotowanie trzech posiłków dziennie tj. śniadanie, obiad i 
podwieczorek dla grupy maksymalnie 35 dzieci. 

3. Wartość kaloryczna posiłków : 1400 - 1700 kcal.

4. Posiłki będą dostarczane od poniedziałku do piątku w godzinach : - śniadania - godz. 8.45 - 
9.15, obiad – 11.30 – 12.00 i podwieczorek - godz. 14.45-15.15

http://www.ostrowmaz.pl/
mailto:przedszkole@gliwice-puchatka.pl


5. Zamawiający określa wielkość przedmiotu zamówienia w okresie trwania umowy tj. 
01.09.2010r do 30.06.2011- 213 dni tj. maksymalnie 7.455 śniadań, 7.455 obiadów 
dwudaniowych, 7.455 podwieczorków. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany w ilości przedmiotu zamówienia. Rozliczenie 
finansowe Wykonawcy usługi z Zamawiającym odbywać się będzie na podstawie faktycznie 
dostarczonych posiłków i ich ceny jednostkowej . 

7. Dzienny jadłospis obejmuje : śniadanie- zupa mleczna lub potrawy mleczne i mleko- 
pochodne, kanapka, herbata itp.:, obiad- zupa, drugie danie: ziemniaki ( lub zamiennie ryż, 
kasza, kopytka, makaron itp.)- dania mięsne np. sztuka mięsa, udziec kurczaka, kotlet 
schabowy, stek z piersi z kurczaka, bitki wołowe, gulasz itp. ryba, pierogi, naleśniki, knedle 
itp. - surówka, kompot lub napój. Podwieczorek - kanapka lub słodka bułka ( ciasta, ciastka) 
lub desery mleczne, owoce( w tym sezonowe) kisiel, budyń, herbata lub napój mleczny itp.: 
woda mineralna. 

8. Jadłospis układany będzie przez Wykonawcę na okres 10 dni i dostarczany Zamawiającemu 
do wcześniejszego zatwierdzenia. Wszelkie zmiany w jadłospisie sugerowane przez 
Zamawiającego będą wiążące dla Wykonawcy. 

9. Posiłki  musza  być  urozmaicone,  na  bazie  produktów  najwyższej  jakości,  zgodnych  ze 
standardami HACCP. Posiłki muszą spełniać wymogi żywienia zalecane przez Instytut Matki 
i Dziecka dla dzieci przedszkolnych, nie mogą być przygotowywane z półproduktów. Posiłki 
muszą być wysokiej jakości zarówno co do wartości odżywczej , gramatury jak i estetyki oraz 
uwzględniać polską tradycję kulinarną. 

10. Wykonawca  dostarcza  posiłki  własnym  transportem  i  samodzielnie  je  przygotowuje. 
Wykonawca dba o właściwy stan dostarczania posiłków ( posiłki gorące, świeże, smaczne i 
estetyczne) oraz właściwie dobrane do wieku dzieci. 

11. Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  także  codzienny  odbiór  naczyń  i  odpadów 
pokonsumpcyjnych niezależnie od ich ilości. 

12. Wykonawca  oświadcza,  że  posiada  pełne  uprawnienia  potrzebne  do  świadczenia  usługi 
wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. 

13.  Stan  posiłków i  sposób  dowożenia  musi  spełniać  wymogi  Państwowej  Stacji  Sanitarno- 
Epidemiologicznej. 

14. W przypadku awarii lub innych nie przewidzianych zdarzeń Wykonawca jest zobowiązany 
zapewnić posiłki o nie gorszej jakości na swój koszt z innych źródeł. 

15.  W cenie oferty należy uwzględnić koszt posiłków standardowych i dietetycznych w razie 
konieczności. 

16. Faktury  VAT  za  realizację  usługi  będą  wystawiane  raz  w  miesiącu  do  5  dnia  każdego 
miesiąca za miesiąc poprzedni.

17. Cena  jednego  zestawu  winna  zawierać  koszt  przygotowania  i  dostarczania  posiłku.  
 

18. Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  zgodność  z  warunkami  jakościowymi  opisanymi  dla 
przedmiotu zamówienia.

19. Ustalenia  i  decyzje  dotyczące  wykonania  przedmiotu  zamówienia  uzgadniane  będą  przez 
Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.

20. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez Wykonawcę podczas 
wykonywania przedmiotu zamówienia. 



4. Termin wykonania  zamówienia
Termin wykonania zamówienia: Przedmiot zamówienia będzie wykonywany w okresie od 01.09.2011 
– 30.06.2012
 
5. Oferty częściowe
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, 
6. Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, na podstawie art. 67 
ust. 1, pkt 6 ustawy pzp.
7. Oferty wariantowe
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych,
8. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 
1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wszyscy Wykonawcy, którzy: 

1) Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące:

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

b) posiadania odpowiedniej wiedzy i doświadczenia oraz dysponuje potencjałem technicznym i 
osobami zdolnymi  do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych 
podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych wykonania zamówienia.

    c) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie    zamówienia.
    d)    nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda 
złożenia oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt.9.

3.  Zamawiający  dokona  oceny  spełnienia  przez  Wykonawców  warunków  udziału  w 
postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia i 
dokumenty wg. metody „spełnia/nie spełnia”.

4.  Z  treści  złożonych  dokumentów  musi  wynikać  jednoznacznie,  iż  wykonawca  spełnił  warunki 
wymienione w pkt. 1.

5.  Niespełnienie wszystkich powyższych warunków przez wykonawcę będzie skutkowało 
wykluczeniem wykonawcy z postępowania o udzielenie zmówienia.

9. Dokumenty lub oświadczenia, jakie musi zawierać oferta 

     
Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do 
wykluczenia z postępowania, Wykonawcy powinni złożyć:

1) oświadczenie upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych 
w pkt.8.1.  Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 i 3 do SIWZ. 

2) aktualny  odpis  z  właściwego  rejestru  lub  aktualne  zaświadczenie  o  wpisie  do  ewidencji 
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia 
do ewidencji  działalności  gospodarczej,  wystawionego nie wcześniej  niż 6 miesięcy przed 



upływem terminu składania ofert.  W przypadku spółki cywilnej  należy dołączyć do oferty 
odpisy zaświadczenia o wpisie do ewidencji dla każdego wspólnika i umowy spółki.

3) aktualną pozytywną opinię sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
4) dokumenty  potwierdzające  posiadanie  uprawnień/pełnomocnictw osób  składających  ofertę, 

jeżeli nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych.
5) parafowany wzór umowy, stanowiący Zał. Nr 4 do SIWZ
6) oświadczenie  o  posiadanym potencjale  technicznym (ilość  termosów,  transport  spełniający 

wymogi Państwowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej),
7) oświadczenie  o  doświadczeniu  zawodowym  w  wykonywaniu  usług  związanych  z 

przygotowaniem i dowozem żywności (mile widziane rekomendacje).

UWAGA! Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów żądanych przez zamawiającego,  
spowoduje  wykluczenie  wykonawcy  z  postępowania  z mocy  art.  24  ust.  2  pkt  4  –  dokumenty  
niespełniające  wymogów,  co  do  formy  traktuje  się  jako  niezłożenie  wymaganych  dokumentów  z  
zastrzeżeniem art. 26 ust. 3.
10. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z  Wykonawcami oraz przekazywania 
oświadczeń i dokumentów
1. W  niniejszym  postępowaniu  wszelkie  oświadczenia,  wnioski,  zawiadomienia  oraz  informacje 

przekazywane będą w formie: 
−pisemnej na adres wskazany w pkt 1
−faksem (nr 29 6441495) 
−drogą elektroniczną (adresy:    sufit@autograf.pl   lub mzojo@interia.pl), 
przy czym zawsze dopuszczalna jest forma pisemna. 

2. Wykonawcy  mogą  składać  zapytania  do  SIWZ.  Zamawiający  jest  zobowiązany niezwłocznie 
udzielić wyjaśnień, chyba, że prośba o wyjaśnienia wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 3 dni 
przed terminem składania ofert.

3. Zamawiający nie odpowiada za wyjaśnienia udzielane Wykonawcom przez inne osoby i instytucje 
nieuprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami, niż wymienione w pkt.11.

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie, przed upływem 
terminu składania ofert zmodyfikować treść specyfikacji. Wszystkie takie modyfikacje staną się 
częścią  specyfikacji,  będą  przesłane  niezwłocznie  do  wszystkich  wykonawców,  którym 
przekazano specyfikację oraz zostaną zamieszczone na stronie internetowej, 

5. Zamawiający przedłuży termin  składnia ofert,  jeżeli  w wyniku  modyfikacji  treści  specyfikacji 
niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O przedłużeniu terminu 
zamawiający powiadomi niezwłocznie wszystkich wykonawców, którym przekazano specyfikację 
oraz zamieści informację na stronie internetowej.

11. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami
Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami ze strony zamawiającego jest:
- dyrektor  Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Ostrowi Mazowiecka Pani Danuta Żyjewska, 
- tel. +48 29 7453551, 0501393057

12. Wymagania dotyczące wadium.
W postępowaniu nie jest wymagane wniesienie wadium.
13. Termin związania ofertą

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
     
14. Opis sposobu przygotowania oferty

mailto:sufit@autograf.pl


1. Oferta powinna być sporządzona czytelnie, na formularzu ofertowym o treści załącznika nr 1 
do niniejszej  specyfikacji.  Treść  oferty  musi  odpowiadać  treści  specyfikacji.  Wszelkie 
wymagane dokumenty, o których mowa w pkt.9 stanowią załączniki do oferty.

2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

3. Oferta musi być sporządzona pisemnie w języku polskim. Wszelkie dokumenty obcojęzyczne 
załączone do oferty muszą być zaopatrzone w tłumaczenie na język polski i poświadczone 
przez wykonawcę,

4. Zgodnie  z  art.  84  ustawy Pzp Wykonawca  może  przed  upływem terminu  składania  ofert 
zmienić lub wycofać ofertę,

a) o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy pisemnie powiadomić Zamawiającego, 
przed upływem terminu składania ofert,

b) pismo należy złożyć zgodnie z opisem podanym w ust. 1 oznaczając odpowiednio „ZMIANA 
OFERTY”/„WYCOFANIE OFERTY”,

c) do pisma o wycofaniu oferty musi być załączony dokument, z którego wynika prawo 
osoby podpisującej informację do reprezentowania Wykonawcy.

5. Załączone do oferty dokumenty powinny być  przedstawione odpowiednio w oryginale lub 
jako  kopia  poświadczona  za  zgodność  z  oryginałem przez  wykonawcę  lub  uprawnionego 
przedstawiciela wykonawcy,

6. Wykonawca przygotowuje ofertę wraz z niezbędnymi załącznikami na swój koszt. Wszelkie 
inne  koszty  związane  z uczestnictwem  wykonawcy  w  niniejszym  postępowaniu,  aż  do 
podpisania umowy, ponosi wyłącznie wykonawca,

7. Od  uczestników  postępowania  oczekuje  się  starannego  zapoznania  się  ze specyfikacją. 
zamawiający odrzuci oferty, których treść nie będzie odpowiadać treści niniejszej specyfikacji 
lub (oraz) w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp,

8. Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie uniemożliwiającej zapoznanie się z treścią oferty 
przed terminem otwarcia ofert. Kopertę należy opatrzyć opisem:

„Oferta  na  usługę  catringową dla  dzieci  uczęszczających  do  Miejskiego  Przedszkola  Nr  1  w 
Ostrowi Mazowieckiej”.  

9.  Ofertę  złożoną  po  terminie  składania  ofert  Zamawiający  zwróci  niezwłocznie 
Wykonawcy.

15. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
Oferty  należy  złożyć  do  dnia  23.08.2011r.  do  godz.  12.00 w  Przedszkolu  Miejskim nr  1  w 
Ostrowi  Mazowieckiej,  ul.  Batorego 16,  07-300 Ostrów Mazowiecka,  w pokoju dyrektora.  W 
przypadku ofert składanych listownie decyduje data i godzina wpływu. otwarcie ofert odbędzie się 
w dniu 23.08.2011. o godz. 12.30 w siedzibie Zamawiającego.

16. Opis sposobu obliczania ceny

1. Cenę oferty należy obliczyć uwzględniając zakres zamówienia określony w niniejszej 
specyfikacji,

2. Oferowaną cenę należy podać jako cenę brutto (wraz z podatkiem VAT) w PLN w formularzu 
oferty - ZAŁĄCZNIK NR 1.

3. Cena określona przez wykonawcę w ofercie może ulec zmianie w czasie trwania umowy tylko 
w sytuacji zmiany ustawowej stawki podatku VAT zastrzeżeniem art. 144 ust. 1 ustawy pzp.

 



17.  Opis  kryteriów,  którymi  zamawiający  będzie  się  kierował  przy  wyborze  oferty  wraz  
z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert

Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
• Cena brutto – 100 % ( 100 pkt.)

UWAGA! Wszystkie kwoty wskazane w formularzu oferty należy podać w zaokrągleniu do pełnych 
groszy (do dwóch miejsc po przecinku) zgodnie z zasadą określoną w §9 pkt 6 Rozporządzenia Min.  
Fin.  z  dnia  25/05/2005  w  sprawie  zwrotu  podatku  niektórym  podatnikom,  zaliczkowego  zwrotu 
podatku, zasad wystawiania faktur (…) (Dz. U. Nr 95, poz. 798 z późn. zm.)– „końcówki poniżej 0,5  
grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza” 
18. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Z wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie zawarta umowa 
na warunkach określonych we wzorze umowy, - załącznik nr 3.

2. Podpisanie  umowy  nastąpi  nie  wcześniej  niż  po  upływie  10  dni  od  dnia  przesłania 
zawiadomienia  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty.  Ostateczny  termin  zawarcia  umowy 
uzależniony jest od ostatecznego rozstrzygnięcia ewentualnych odwołań.

3. Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminu, o którym mowa w pkt. 2, jeżeli 
złożono  tylko  jedną  ofertę  oraz  nie  odrzucono  żadnej  oferty  i  nie  wykluczono  żadnego 
wykonawcy.

4. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego lub nie wniesie w terminie wymaganego zabezpieczenia należytego 
wykonania  umowy  (dotyczy  tylko  postępowań,  w których  wymagane  jest  wniesienie 
zabezpieczenia),  zamawiający  może  dokonać  wyboru  oferty  najkorzystniejszej  spośród 
pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki, o 
których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy pzp.

5. W  przypadku,  gdy  umowę  podpisuje  inna  osoba/osoby  niż  wskazana(e)  w dokumentach 
rejestrowych  należy  złożyć  pełnomocnictwo  do  zawarcia  umowy  w  imieniu  wykonawcy. 
Pełnomocnictwo  musi  być  udzielone  przez  osobę/osoby upoważnione  zgodnie  z  wypisem 
z odpowiedniego rejestru.

19. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez 
wykonawcę,

 
20. Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy zawiera załączony do specyfikacji wzór umowy - ZAŁĄCZNIK 
NR 3 do specyfikacji.

 
21. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

W niniejszym postępowaniu stosuje się przepisy dotyczące odwołań, zgodnie z art.180-198 
ustawy pzp oraz skargi do sądu, zgodnie z art. 198a-198g ustawy pzp.

 
22. Załączniki do specyfikacji

 
• Załącznik nr 1 – Formularz oferty.



• Załącznik nr 2 – Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
określonych w art.22 ust.1 ustawy pzp.

• Załącznik 3 – Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art.24 
ust.1 ustawy pzp.

• Załącznik nr 4 - Wzór umowy.
 

 Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 1
   Danuta Żyjewska

 

 Ostrów Mazowiecka, dnia 2 sierpień 2011 rok.


