Słupsk, dnia 17 lipca 2019 r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
dotyczące usługi przygotowywania, dostarczania i wydawania posiłków do Przedszkola Miejskiego nr 31
„Bajkowa Kraina”
Zamówienie publiczne o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 750 000 euro prowadzone na
podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz.
1986). Kod CPV: 55321000-6 – usługi przygotowywania posiłków, 5552000 -1 - usługi dostarczania posiłków

I.

ZAMAWIAJĄCY
Przedszkole Miejskie nr 31 „Bajkowa Kraina”
ul. Witosa 1, 76-200 Słupsk
tel. +48 59 845 26 72
http://edu.slupsk.eu/placowki/520/
e-mail: pm31slupsk@wp.pl
które działa w imieniu i na rzecz
Miasta Słupsk
Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk

II.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia obejmuje usługę dotyczącą przygotowywania, dostarczenia i wydania posiłków do
Przedszkola Miejskiego nr 31 „Bajkowa Kraina” oraz odbioru resztek żywieniowych, rozpoczynając od dnia
02.09.2019 r. do dnia 31.08.2020 r. (z uwzględnieniem wakacji oraz innych dni wolnych).
2. Wykonawca będzie przygotowywać, dostarczać i wydawać posiłki zgodnie z poniżej przedstawionym
szacunkowym zapotrzebowaniem:
a) szacunkowa liczba osób - 120
b) szacunkowa liczba dni, w których będą dostarczane posiłki - 230
c) szacunkowa liczba dostarczanych posiłków w okresie trwania umowy – 27.600
3. Zamawiający zastrzega, że liczba osób objętych dożywianiem może ulec zmianie w trakcie realizacji
przedmiotu zamówienia, o czym Zamawiający informować będzie Wykonawcę. Tym samym może ulec
zmianie liczba codziennie dostarczanych posiłków i Wykonawca z tytułu niezrealizowania całkowitej
wartości brutto umowy, w okresie jej obowiązywania, nie będzie dochodzić roszczeń względem
Zamawiającego. Rozliczenia między Wykonawcą a Zamawiającym dokonywane będą w oparciu o
rzeczywistą liczbę dostarczonych prawidłowo przygotowanych posiłków po cenie jednostkowej brutto
wynikającej z oferty Wykonawcy.
4. Liczba osób i ilości posiłków podane w pkt. 2 są liczbami szacunkowymi i jako takie nie mogą stanowić
podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń co do ilości faktycznie zamówionych
przez Zamawiającego w toku realizacji umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.
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5. Dzienna ilość posiłków będzie się zmieniać w zależności od frekwencji dzieci.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia przedmiotu zamówienia w zakresie ilościowym, w
przypadku gdy z powodów ekonomicznych, bieżących potrzeb lub innych nie będzie to leżało w interesie
Zamawiającego.
7. W związku z ograniczeniem przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia Wykonawcy nie będą
przysługiwały żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
8. Rozliczenie w toku realizacji zamówienia następować będzie sukcesywnie w oparciu o faktycznie
zamówione posiłki i cenę jednostkową zadeklarowaną w ofercie Wykonawcy.
9. Zamawiający jest uprawniony do konsultowania składu posiłków i godzin dostaw z Wykonawcą.
10. Wymagania jakościowe i ilościowe posiłków:
1) posiłek musi być dostosowany do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca
2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i
młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki
spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach,
2) posiłek musi obejmować śniadanie, obiad z dwóch dań i podwieczorek,
3) posiłek będzie obejmował:
a) śniadanie - różne zupy mleczne (płatki kukurydziane, ryżowe, zacierka, płatki jęczmienne,
kasza manna, kukurydziana, jaglana), kanapki z jajkiem, serem białym lub żółtym, wędlina
– wysokiej jakości, warzywa (pomidor, ogórek świeży, kiszony, sałata, szczypior,
rzodkiewka, papryka itp.), herbata owocowa lub zwykła, pieczywo mieszane
(wieloziarniste, razowe, pszenne),
b)

obiad:
⎯ I danie – zupa (przygotowana na wywarze warzywno-mięsnym)
⎯ II danie – posiłek mięsny/rybny + ziemniaki/kasza/ryż/makaron + sos +
surówki/jarzyny gotowane, danie jarskie (np. pierogi, kluski, naleśniki), do
każdego obiadu kompot/sok,

c) podwieczorek - owoce np. jabłko, banan, owoce sezonowe lub serek, jogurt o obniżonej
zawartości cukru i tłuszczu, chipsy owocowe i warzywne, ciasteczka o obniżonej
zawartości cukru i tłuszczu, wafle ryżowe ze stewią, sporadycznie drożdżówki,
4) Wykonawca zobowiązuje się do stosowania wytyczonych produktów z poszczególnych grup
produktów:
a) Produkty zbożowe:
⎯ pełnoziarniste (nisko przetworzone) – m.in. otręby, maki razowe, ryż brązowy,
kasze gruboziarniste (np. gryczana i pęczak), pieczywo razowe, makaron
pełnoziarnisty, płatki: owsiane, jęczmienne, żytnie
⎯ niepełnoziarniste (wysoko przetworzone) – m.in. mąki pszenne, ryż biały, kasza
Kus Kus, białe pieczywo, makaron pszenny, płatki śniadaniowe: kukurydziane i
pszenne.
Dopuszcza się stosowanie produktów pełnoziarnistych i niepełnoziarnistych z
przewagą pełnoziarnistych

Strona 2 z 24

b)

Mleko i przetwory mleczne: mleko 2% tłuszczu, sery twarogowe półtłuste lub chude,

jogurty naturalne i kefiry, sery żółte. W małych ilościach jogurty owocowe oraz desery
mleczne. Do zaprawiania zup mleko, jogurt lub śmietana do 12% tłuszczu
c) Mięso, ryby, nasiona roślin strączkowych: dobrej jakości mięsa chude, drobiowe
(kurczak, indyk), wieprzowe (schab, szynka), zaleca się usuwanie skóry oraz tłuszczu
widocznego, wędliny chude (szynka drobiowa, polędwica), ryby m.in. dorsz, łosoś,
makrela, sola (z wykluczeniem pangi); fasola, groch, soczewica, ciecierzyca
d)

Warzywa i owoce: przykłady posiłków zawierających warzywa lub owoce: kanapki z

dodatkiem plasterków pomidora, rzodkiewki, ogórka, pasków papryki; sałatki warzywne i
owocowe; naleśnik z bananem; zupy, gotowane jarzyny; surówki do obiadu; koktajle
mleczne z owocami; surowe na osobnych talerzykach. Warzywa lub owoce powinny
znajdować się w każdym posiłku. Owoce podawane dzieciom mają być w całości –
niedopuszczalne jest dzielenie jednego owocu pomiędzy kilkoro dzieci
e)Tłuszcze: masło 82% tłuszczu, wysokiej jakości margaryna, olej rzepakowy, oliwa z oliwek
f) Napoje: słaba herbata, bawarka, herbaty owocowe, kawa zbożowa, kakao, soki owocowe
i warzywne, kompoty owocowe (z owoców świeżych lub mrożonych), koktajle mlecznoowocowe, woda źródlana oraz niskomineralizowana – powinna być dostępna dla dzieci
również pomiędzy posiłkami
g) Przyprawy: sól w ograniczonej ilości, sok z cytryny, zioła (tymianek, koperek, pietruszka,
liść laurowy, majeranek itp.).
5) wartość kaloryczna posiłków powinna być zgodna z zaleceniami Instytutu Żywności i Żywienia, a
także z obowiązującymi przepisami prawa dot. żywienia zbiorowego,
6) posiłek musi być dostosowany do obowiązujących przepisów norm żywności i żywienia w zakresie
dożywiania dzieci i młodzieży. Wartość odżywcza przygotowanych posiłków powinna być zgodna z
obowiązującymi przepisami o dożywianiu dzieci i młodzieży,
7) posiłki muszą spełniać najwyższy standard, muszą być przygotowywane na bazie produktów
najwyższej jakości i zgodnie z wymogami Państwowego Inspektora Sanitarnego, norm systemu
HCCP oraz innych obowiązujących w tym zakresie aktów prawnych,
8) Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania normatywnych wartości energetycznych,
wartości odżywczych i smakowych potraw oraz do przygotowywania ich zgodnie z prawnymi
regulacjami o warunkach zdrowotnych Instytutu Żywności i Żywienia przy równoczesnym
zapewnieniu modyfikacji opracowanych jadłospisów przez urozmaicenia, sezonowość; dbania o
wygląd estetyczny serwowanych posiłków,
9) do przygotowania posiłków należy używać produktów wysokiej jakości i zawsze świeżych,
posiadających aktualne terminy ważności, nabytych w źródłach działających zgodnie z
obowiązującymi

przepisami

sanitarnymi

i

higienicznymi,

za

co

Wykonawca

ponosi

odpowiedzialność na każdym etapie realizacji zamówienia,
10) Zamawiający zabrania stosowania przez Wykonawcę:
a) produktów przetworzonych typu instant - zup sosów (z wyłączeniem kisielu, budyniu),
gotowych wyrobów garmażeryjnych typu gołąbki, gulasze, paluszki rybne, mrożone
pierogi, kluski oraz produktów typu fast food.
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b)

mięsa niskiej jakości (zaleca się podawanie całej sztuki mięsa) oraz MOM (mięso

oddzielone mechanicznie), przetworów z podrobów (pasztety, parówki), wędliny w swoim
składzie mają zawierać powyżej 80% mięsa, nie mogą zawierać dodatków skrobi i soi.
c) produktów masłopodobnych oraz margaryny zawierające tłuszcze trans, produktów
seropodobnych oraz serków topionych,
d)

napojów oraz nektarów owocowych, napojów gazowanych,

e)produktów oraz przetworów wysokosłodzonych typu płatki śniadaniowe czekoladowe,
wysokosłodzone przetwory mleczne, czekolady, słodycze mogą pojawić się okazjonalnie
lub jako dodatek w formie biszkoptu, herbatnika
11) Zamawiający zezwala na powtarzalność posiłku po upływie 10 dni. Na każdorazowym jadłospisie
winna widnieć gramatura oraz kaloryczność posiłku.
12) przy tworzeniu jadłospisów należy przewidywać zamienniki dla dzieci alergicznych oraz
wegetariańskich. Informacja o diecie dziecka zostanie przekazana Wykonawcy w momencie
uzyskania informacji od rodzica, w trakcie roku szkolnego, najpóźniej na 1 dzień przed podaniem
posiłku.
13) Wykonawca zobowiązuje się do pobierania oraz przechowywania próbek dostarczonych posiłków
w specjalnie przeznaczonych do tego lodówkach przez okres 72 godzin od upływu dnia pobrania
próbek.
14) zgodnie z wymogami Państwowej Inspekcji Sanitarnej, posiłek w formie cateringu musi zostać
wydany w czasie 4 godzin od momentu jego sporządzenia (wyprodukowania),
15) Zamawiający nie dopuszcza stosowania sztućców oraz talerzy z tworzyw sztucznych (plastiki,
papierowe itp.),
16) posiłki

dostarczane

przeznaczonych

do

przez

Wykonawcę

celu

pojemnikach

winny

być

transportowane w

termoizolacyjnych

wykonanych

odpowiednich,
z

tworzywa

zabezpieczających posiłki przed wylaniem oraz schłodzeniem, zgodnie z wymaganymi warunkami
epidemiologiczno - sanitarnymi dla tego rodzaju transportu,
17) Wykonawca zobowiązany jest zachować w chwili dostarczenia minimalną temperaturę dla
następujących posiłków: zupy 75°C, drugiego dania 65°C,
18) wszelkie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia produkty, artykuły spożywcze, itp.
będą nabywane przez Wykonawcę we własnym zakresie i na własny koszt.
11. Wykonawca po zatwierdzeniu przez Zamawiającego będzie przesyłał co tydzień proponowane menu.
12. Z wcześniejszym co najmniej jednotygodniowym wyprzedzeniem menu będzie mogło być modyfikowane z
zachowaniem norm jakościowych i kalorycznych.
13. Każda modyfikacja menu musi zostać zaakceptowana przez Zamawiającego oraz przez Wykonawcę.
14. Niedopuszczalne jest modyfikowanie menu bez zgody wszystkich osób wskazanych pkt 13 i w sposób
niezgodny z wymogami ustalonymi w umowie oraz przepisach prawa.
15. Jadłospis/menu musi zawierać informację o substancjach lub produktach powodujących alergie lub
reakcje nietolerancji.
16. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w zaoferowanej cenie koszty osprzętu (termosy, pojemniki itd.),
koszty transportu, koszty przygotowania posiłku we własnym lokalu (spełniającym warunki sanitarne)
przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje (kucharz, technolog żywienia/dietetyk).
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17. Wszelki transport żywności powinien odbywać się z użyciem pojazdu przystosowanego do przewozu
posiłków, dopuszczonym przez właściwy organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
18. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wymagany standard Sanitarno – Epidemiologiczny.
19. Personel Wykonawcy powinien posiadać bieżące przeszkolenie z zakresu BHP a także aktualne książeczki
zdrowia.
20. Wykonawca zobowiązany jest do wyznaczenia stałego przedstawiciela odpowiedzialnego za kontakt z
Zamawiającym.
21. Wykonawca odpowiada prawnie za żywienie dzieci przed Powiatowym Państwowym Inspektorem
Sanitarnym.
22. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilną, administracyjną i karną za jakość dostarczanych
posiłków oraz skutki wynikające z zaniedbań przy ich przygotowywaniu i transporcie, mogące mieć
negatywny wpływ na zdrowie żywionych dzieci.
23. Wykonawca, na każde żądanie Zamawiającego, zobowiązany jest przedstawić wyniki badania
mikrobiologicznego żywności.
24. Wykonawca, na każde żądanie Zamawiającego, zobowiązany jest przedstawić Tabelę kaloryczności
serwowanych posiłków.
25. Personel zatrudniony przez Wykonawcę jest zobowiązany uwzględniać i wprowadzać w życie uwagi
Zamawiającego – dotyczące sposobu wykonywania usług.
26. Wykonawca, na każde żądanie Zamawiającego, zobowiązany jest do przygotowania dodatkowego zestawu
posiłków do wglądu i kontroli dla Zamawiającego. Wykonawca zostanie poinformowany o kontroli z 1
dniowym wyprzedzeniem. Ponadto przedstawiciel Zamawiającego ma prawo kontrolować w każdej chwili
rodzaj i jakość produktów, z których będą sporządzane posiłki, a także przestrzeganie przez Wykonawcę i
jego pracowników wymogów wynikających z Umowy, treści ogłoszenia oraz z przepisów dotyczących
produkcji i jakości świadczonych usług. Zakwestionowane przez przedstawiciela Zamawiającego posiłki
pod względem ilości i jakości podlegać będą wymianie na koszt Wykonawcy.
27. UWAGA! Zamawiający nie posiada na wyposażeniu kubków, talerzy, sztućców. Wykonawca
zobowiązany jest podawać posiłki na własnym wyposażeniu (z zastrzeżeniem pkt 1 pkt 15 niniejszego
rozdziału).
28. Na terenie placówki znajduje się zmywalnia naczyń, będąca obecnie w ajencji. Zamawiający nie posiada
urządzenia do wyparzania naczyń.

III.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają
określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów, tj. posiadają decyzję właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej na
prowadzenie działalności w zakresie objętym zamówieniem
2) zdolności technicznej lub zawodowej
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a) Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jedną usługę dotyczącą
przygotowania

posiłków

do

jednostek

oświatowych,

tj.

przedszkola,

oddziały

przedszkolne, szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły średnie o wartości brutto nie
mniejszej niż 50 000,00 zł.
3. Zamawiający wykluczy Wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez
sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15
maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz.
615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł
układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia
wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art.
366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166,
1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615).

IV.

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA
1. Do oferty sporządzonej w oparciu o Formularz oferty, stanowiący Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o
zamówieniu należy dołączyć w formie pisemnej aktualne na dzień składania ofert:
1) w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a) aktualną decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu
przygotowującego posiłki
b) wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich
wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane,
oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym
dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot,
na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie
wykonawcy,
2) potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
a) odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia
braku podstaw wykluczenia
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2. Jeżeli

Wykonawca,

wykazując

spełnianie

warunku

udziału

w

postępowaniu

polega

na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów niezbędne jest powołanie się na
udział podmiotu trzeciego w wykonaniu zamówienia.

V.

TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Wymagany termin wykonania zamówienia: od dnia 02.09.2019 r. do dnia 31.08.2020 r.

VI.

WYNAGRODZENIE

1. Rozliczenie za realizację przedmiotu zamówienia będzie następować miesięcznymi fakturami częściowymi,
wystawianymi do 5 dnia następnego miesiąca na kwotę wynikającą z:
1) faktycznie dostarczonych w miesiącu posiłków w oparciu o potwierdzone przez Zamawiającego
zestawienia faktycznie dostarczonych w miesiącu posiłków,
2) ryczałtowej ceny jednostkowej brutto, przygotowania, dowiezienia i wydania posiłku, określonej
w ofercie Wykonawcy

VII.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę obejmującą realizację przedmiotu zamówienia.
Treść oferty musi odpowiadać treści Ogłoszenia o zamówieniu.
2. Ofertę należy sporządzić wg Formularza „OFERTA” (załącznik nr 1 do Ogłoszenia) oraz załączyć
wymagane dokumenty.
3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
4. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z
formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej
formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
5. Wszystkie strony oferty zaleca się kolejno ponumerować. Wszystkie strony (kartki) zaleca się spiąć
(zszyć) w sposób uniemożliwiający dekompletację.
6. Błędy zaleca się poprawiać poprzez skreślenie z utrzymaniem czytelności skreślonych wyrażeń lub
liczb. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty zaleca się parafować i datować własnoręcznie
przez osobę podpisującą ofertę.
7. Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) zaadresowanym
na Zamawiającego i opisanym: „Oferta na usługi przygotowywania, dostarczania i wydania posiłków
do Przedszkola Miejskiego nr 31 „Bajkowa Kraina” przy ul. Witosa 1 w Słupsku”. Nie otwierać przed
dniem 26.07.2019 r., godz. 10:00.
8. Oferta musi zawierać nazwę, adres Wykonawcy i cenę ryczałtową wyrażoną w kwocie brutto (cena
oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia, bez których nie można
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wykonać zamówienia, w tym także podatek VAT) oraz musi być podpisana przez osobę lub osoby
uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy. Wykonawca obowiązany jest do przedstawienia
w ofercie ceny brutto w oparciu o szacunkową ilość posiłków, ze wskazaniem ceny jednostkowej
brutto przygotowania i dostarczenia posiłku. Cena jednostkowa brutto wskazana w ofercie
Wykonawcy stanowić będą podstawę do rozliczeń w toku realizacji umowy w sprawie niniejszego
zamówienia. Cena oferty oraz cena jednostkowa mają być wyrażone w PLN zgodnie z polskim
systemem płatniczym, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. Cena oferty i cena
jednostkowa zawierają wszelkie koszty niezbędne do wykonania niniejszego zamówienia zgodnie z
warunkami ogłoszenia o zamówieniu, w tym w szczególności koszty transportu i rozładunku
dostarczenia każdego posiłku i pozostałe.

VIII.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Ofertę należy złożyć Zamawiającemu, na adres Przedszkole Miejskie nr 31 „Bajkowa Kraina”, ul.
Witosa 1, 76-200 Słupsk, sekretariat, w terminie do dnia 26.07.2019 do godz. 10:00.
2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, Przedszkole Miejskie nr 31 „Bajkowa Kraina”, ul.
Witosa 1, 76-200 Słupsk, w dniu 26.07.2019 r. o godz. 10:15.
3. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert nie będzie brana pod uwagę przy
ocenie ofert.

IX.

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest najniższa ryczałtowa cena ofertowa brutto.
2. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały
złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do
złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
3. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w
złożonych ofertach.

X.

DODATKOWE INFORMACJE
1. W przypadku pytań dotyczących przedmiotu zamówienia należy kierować je do na adres e-mail:
pm31slupsk@wp.pl
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania lub unieważnienia postępowania na każdym etapie
bez podania przyczyny.
3. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują, zgodnie z wyborem Zamawiającego, pisemnie lub
pocztą elektroniczną.
4. Zamawiający dopuszcza przekazywania droga elektroniczną:
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1) wyjaśnień dotyczących ogłoszenia o zamówieniu,
2) zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu,
3) wezwań o wyjaśnienie lub uzupełnienie dokumentów,
4) informacji o wyniku postępowania.
5. Regulacje RODO:
1) W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego są przetwarzane dane
osobowe podlegające ochronie zgodnie z przepisami RODO. Dane te dotyczą Wykonawcy
będącego osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, pełnomocnika
(osoby fizycznej, której dane osobowe zamieszczone są w pełnomocnictwie) Wykonawcy, członka
organu zarządzającego Wykonawcy (osoby fizycznej, której dane osobowe zamieszczone są w
informacji z KRK), podwykonawcy będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą,
jego pełnomocnika (osoby fizycznej), informacji o osobach, które Wykonawca przedłożył w ww.
postępowaniu celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw
wykluczenia z postępowania, jak i potwierdzenia wymogów Zamawiającego dotyczących
wykonania przedmiotu zamówienia (np. osób, których dane służą do wykazania spełniania przez
Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, osób kierowanych do realizacji zamówienia,
osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, które zostaną wskazane jako
podwykonawca).
2) Regulacje RODO związane z ochroną danych osobowych mają też zastosowanie do umowy
zawartej w wyniku niniejszego postępowania oraz do dokumentacji zgromadzonej w związku
z przeprowadzeniem przedmiotowego postępowania.
3) Pozostałe regulacje dotyczące RODO określa wzór umowy - załącznik nr 3 do Ogłoszenia o
zamówieniu.

XI.

ZAŁĄCZNIKI
1. Załącznik nr 1 – Formularz oferty,
2. Załącznik nr 2 - Wykaz usług,
3. Załącznik nr 3 - Wzór umowy,
4. Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące pozyskania przez Wykonawcę danych osobowych
od osób trzecich.
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Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu

FORMULARZ OFERTY
w postępowaniu dotyczącym usługi przygotowywania, dostarczania i wydawania posiłków do Przedszkola
Miejskiego nr 31 „Bajkowa Kraina”

I.

Nazwa i adres Zamawiającego

Przedszkole Miejskie nr 31 „Bajkowa Kraina”
Ul. Witosa 1, 76-200 Słupsk
tel. +48 59 845 26 72
http://edu.slupsk.eu/placowki/520/
e-mail: pm31slupsk@wp.pl
które działa w imieniu i na rzecz
Miasta Słupsk
Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk

II.

Dane dotyczące Wykonawcy

Nazwa firmy: ………………………………………………………………..
Siedziba firmy: ……………………………………………………………..
Nr telefonu/faks: ………………………………………………………….
e-mail: ………………………………………………………………………….
Nr NIP: ………………………………………………………………………….
Urząd Skarbowy: ………………………………………………………….
Nr REGON: ……………………………………………………………………
(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców; w przypadku składania oferty przez podmioty
występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie niniejszego zamówienia).

1. W nawiązaniu do ogłoszenia o zamówieniu oferuję wykonanie przedmiotu niniejszego
zamówienia w zakresie i na zasadach określonych w ogłoszeniu o zamówieniu:
1) za cenę

Lp.

Nazwa zadania

Szacunkowa
ilość
posiłków

Cena jednostkowa netto za jeden posiłek
w tym:
wsad do kotła

pozostałe koszty

Cena jednostkowa
brutto za jeden posiłek

Cena umowy
(iloczyn
kolumny 3 i 5)
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1.

2.

3.

2.

Usługi
przygotowania,
dostarczania i
wydawania
posiłków

4.

5.

6.

……………………. zł

………………… zł.

……………………………………… zł
27.600
…………………. zł

2) wymagany

termin

…………………….. zł

wykonania

zamówienia:

od

dnia

02.09.2019

r.

do dnia 31.08.2020 r.

2. Oświadczam, że:
1) uzyskałem konieczne informacje do przygotowania oferty,
2) zadeklarowana wyżej cena jednostkowa netto zawiera wszystkie koszty oraz
świadczenia, niezbędne do realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia ze
wszystkimi kosztami towarzyszącymi, zgodnie z postanowieniami ogłoszenia o
zamówieniu i stanowi podstawę do rozliczeń w toku realizacji umowy w sprawie
niniejszego zamówienia,
3) zapoznałem się z treścią ogłoszenia o zamówieniu i nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz
zdobyłem wszelkie informacje niezbędne do właściwego opracowania oferty oraz do
należytego wykonania przedmiotu zamówienia,
4) uważam się za związanego złożoną ofertą przez okres 30 dni licząc od upływu terminu
do składania ofert wraz z tym dniem,
5) zawarty w ogłoszeniu o zamówieniu wzór umowy został przeze mnie zaakceptowany i
w razie wybrania mojej oferty zobowiązuję się do jej podpisania w miejscu i terminie
określonym przez Zamawiającego.
3. Ofertę składam na kolejno ponumerowanych stronach. Cała oferta składa się z ………. stron.
4. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są oświadczenia,
dokumenty i załączniki w postaci:
1) ………………………………………………………………………….
2) ………………………………………………………………………….
3) ………………………………………………………………………….

Nazwa i adres Wykonawcy
(lub pieczątka firmowa)

Imienna pieczątka i podpis
(osoby upoważnionej lub osób upoważnionych)

…………………………………………………………, dnia ………………………………….
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Załącznik nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu
WYKAZ WYKONANYCH USŁUG
w postępowaniu dotyczącym usługi przygotowywania, dostarczania i wydawania posiłków do Przedszkola
Miejskiego nr 31 „Bajkowa Kraina”

Składając ofertę w przedmiotowym postępowaniu, oświadczam, że wykazuję się doświadczeniem,
polegającym na wykonaniu w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert
następujących usług, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku doświadczenia:

Lp.

Przedmiot
wykonanych usług,

Nazwa i adres
odbiorcy dla którego
wykonano usługi

Wartość brutto
wykonanych
usług w zł

Data wykonania
usług

daty
od

Nazwa i adres
Wykonawcy
wykazanych usług

do

Wraz z wykazem składam dowody określające, czy ww. usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

…………………………………………………………………..
Nazwa i adres Wykonawcy lub pieczęć firmy Wykonawcy

………………………………….…………………………………
Imienna pieczątka i podpis (lub pieczątka firmowa)
osoby upoważnionej lub osób upoważnionych przez Wykonawcę

Miejscowość …………………data…………………
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Załącznik nr 3 do ogłoszenia o zamówieniu
U M O W A nr ..../.... (wzór)

zawarta w dniu .................r., w Słupsku pomiędzy:
……………………. reprezentowaną przez:
……………………………………, zwanym dalej „Zamawiającym”
a
………………., prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą ………………, z siedzibą przy …………………,
zwanym dalej „Wykonawcą”,

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego, przeprowadzonym w trybie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych - usługi
społeczne.
§ 1.
1. Przedmiot zamówienia obejmuje usługę dotyczącą przygotowywania, dostarczenia i wydania posiłków do
Przedszkola Miejskiego nr 31 „Bajkowa Kraina” oraz odbioru resztek żywieniowych, rozpoczynając od dnia
02.09.2019 r. do dnia 31.08.2020 r. (z uwzględnieniem wakacji oraz innych dni wolnych).
2. Wykonawca będzie przygotowywać i dostarczać posiłki zgodnie z poniżej przedstawionym szacunkowym
zapotrzebowaniem:
a) szacunkowa liczba osób - 120
b) szacunkowa liczba dni, w których będą dostarczane posiłki - 230
c) szacunkowa liczba dostarczanych posiłków w okresie trwania umowy – 27.600
3. Zamawiający zastrzega, że liczba osób objętych dożywianiem może ulec zmianie w trakcie realizacji
przedmiotu zamówienia, o czym Zamawiający informować będzie Wykonawcę. Tym samym może ulec
zmianie liczba codziennie dostarczanych posiłków i Wykonawca z tytułu niezrealizowania całkowitej
wartości brutto umowy, w okresie jej obowiązywania, nie będzie dochodzić roszczeń względem
Zamawiającego. Rozliczenia między Wykonawcą a Zamawiającym dokonywane będą w oparciu o
rzeczywistą liczbę dostarczonych prawidłowo przygotowanych posiłków po cenie jednostkowej brutto
wynikającej z oferty Wykonawcy.
4. Liczba osób i ilości posiłków podane w pkt. 2 są liczbami szacunkowymi i jako takie nie mogą stanowić
podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń co do ilości faktycznie zamówionych
przez Zamawiającego w toku realizacji umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.
5. Dzienna ilość posiłków będzie się zmieniać w zależności od frekwencji dzieci.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia przedmiotu zamówienia w zakresie ilościowym, w
przypadku gdy z powodów ekonomicznych, bieżących potrzeb lub innych nie będzie to leżało w interesie
Zamawiającego.
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7. W związku z ograniczeniem przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia Wykonawcy nie będą
przysługiwały żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
8. Rozliczenie w toku realizacji zamówienia następować będzie sukcesywnie w oparciu o faktycznie
zamówione posiłki i cenę jednostkową zadeklarowaną w ofercie Wykonawcy.
9. Zamawiający jest uprawniony do konsultowania składu posiłków i godzin dostaw z Wykonawcą.
10. Wymagania jakościowe i ilościowe posiłków:
1) posiłek musi być dostosowany do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca
2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i
młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki
spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach,
2) posiłek musi obejmować śniadanie, obiad z dwóch dań i podwieczorek,
3) posiłek będzie obejmował:
a) śniadanie - różne zupy mleczne (płatki kukurydziane, ryżowe, zacierka, płatki jęczmienne,
kasza manna, kukurydziana, jaglana), kanapki z jajkiem, serem białym lub żółtym, wędlina
– wysokiej jakości, warzywa (pomidor, ogórek świeży, kiszony, sałata, szczypior,
rzodkiewka, papryka itp.), herbata owocowa lub zwykła, pieczywo mieszane
(wieloziarniste, razowe, pszenne),
b)

obiad:
⎯ I danie – zupa (przygotowana na wywarze warzywno-mięsnym)
⎯ II danie – posiłek mięsny/rybny + ziemniaki/kasza/ryż/makaron + sos +
surówki/jarzyny gotowane, danie jarskie (np. pierogi, kluski, naleśniki), do
każdego obiadu kompot/sok,

c) podwieczorek - owoce np. jabłko, banan, owoce sezonowe lub serek, jogurt o obniżonej
zawartości cukru i tłuszczu, chipsy owocowe i warzywne, ciasteczka o obniżonej
zawartości cukru i tłuszczu, wafle ryżowe ze stewią, sporadycznie drożdżówki,
4) Wykonawca zobowiązuje się do stosowania wytyczonych produktów z poszczególnych grup
produktów:
a)Produkty zbożowe:
⎯ pełnoziarniste (nisko przetworzone) – m.in. otręby, maki razowe, ryż brązowy,
kasze gruboziarniste (np. gryczana i pęczak), pieczywo razowe, makaron
pełnoziarnisty, płatki: owsiane, jęczmienne, żytnie
⎯ niepełnoziarniste (wysoko przetworzone) – m.in. mąki pszenne, ryż biały, kasza
Kus Kus, białe pieczywo, makaron pszenny, płatki śniadaniowe: kukurydziane i
pszenne.
Dopuszcza się stosowanie produktów pełnoziarnistych i niepełnoziarnistych z
przewagą pełnoziarnistych
b)

Mleko i przetwory mleczne: mleko 2% tłuszczu, sery twarogowe półtłuste lub chude,

jogurty naturalne i kefiry, sery żółte. W małych ilościach jogurty owocowe oraz desery
mleczne. Do zaprawiania zup mleko, jogurt lub śmietana do 12% tłuszczu
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c) Mięso, ryby, nasiona roślin strączkowych: dobrej jakości mięsa chude, drobiowe
(kurczak, indyk), wieprzowe (schab, szynka), zaleca się usuwanie skóry oraz tłuszczu
widocznego, wędliny chude (szynka drobiowa, polędwica), ryby m.in. dorsz, łosoś,
makrela, sola (z wykluczeniem pangi); fasola, groch, soczewica, ciecierzyca
d)

Warzywa i owoce: przykłady posiłków zawierających warzywa lub owoce: kanapki z

dodatkiem plasterków pomidora, rzodkiewki, ogórka, pasków papryki; sałatki warzywne i
owocowe; naleśnik z bananem; zupy, gotowane jarzyny; surówki do obiadu; koktajle
mleczne z owocami; surowe na osobnych talerzykach. Warzywa lub owoce powinny
znajdować się w każdym posiłku. Owoce podawane dzieciom mają być w całości –
niedopuszczalne jest dzielenie jednego owocu pomiędzy kilkoro dzieci
e)Tłuszcze: masło 82% tłuszczu, wysokiej jakości margaryna, olej rzepakowy, oliwa z oliwek
f) Napoje: słaba herbata, bawarka, herbaty owocowe, kawa zbożowa, kakao, soki owocowe
i warzywne, kompoty owocowe (z owoców świeżych lub mrożonych), koktajle mlecznoowocowe, woda źródlana oraz niskomineralizowana – powinna być dostępna dla dzieci
również pomiędzy posiłkami
g) Przyprawy: sól w ograniczonej ilości, sok z cytryny, zioła (tymianek, koperek, pietruszka,
liść laurowy, majeranek itp.)
5) wartość kaloryczna posiłków powinna być zgodna z zaleceniami Instytutu Żywności i Żywienia, a
także z obowiązującymi przepisami prawa dot. żywienia zbiorowego,
6) posiłek musi być dostosowany do obowiązujących przepisów norm żywności i żywienia w zakresie
dożywiania dzieci i młodzieży. Wartość odżywcza przygotowanych posiłków powinna być zgodna z
obowiązującymi przepisami o dożywianiu dzieci i młodzieży,
7) posiłki muszą spełniać najwyższy standard, muszą być przygotowywane na bazie produktów
najwyższej jakości i zgodnie z wymogami Państwowego Inspektora Sanitarnego, norm systemu
HCCP oraz innych obowiązujących w tym zakresie aktów prawnych,
8) Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania normatywnych wartości energetycznych,
wartości odżywczych i smakowych potraw oraz do przygotowywania ich zgodnie z prawnymi
regulacjami o warunkach zdrowotnych Instytutu Żywności i Żywienia lat przy równoczesnym
zapewnieniu modyfikacji opracowanych jadłospisów przez urozmaicenia, sezonowość; dbania o
wygląd estetyczny serwowanych posiłków,
9) do przygotowania posiłków należy używać produktów wysokiej jakości i zawsze świeżych,
posiadających aktualne terminy ważności, nabytych w źródłach działających zgodnie z
obowiązującymi

przepisami

sanitarnymi

i

higienicznymi,

za

co

Wykonawca

ponosi

odpowiedzialność na każdym etapie realizacji zamówienia,
10) Zamawiający zabrania stosowania przez Wykonawcę:
a) produktów przetworzonych typu instant - zup sosów (z wyłączeniem kisielu, budyniu),
gotowych wyrobów garmażeryjnych typu gołąbki, gulasze, paluszki rybne, mrożone
pierogi, kluski oraz produktów typu fast food.
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b)

mięsa niskiej jakości (zaleca się podawanie całej sztuki mięsa) oraz MOM (mięso

oddzielone mechanicznie), przetworów z podrobów (pasztety, parówki), wędliny w swoim
składzie mają zawierać powyżej 80% mięsa, nie mogą zawierać dodatków skrobi i soi.
c) produktów masłopodobnych oraz margaryny zawierające tłuszcze trans, produktów
seropodobnych oraz serków topionych,
d)

napojów oraz nektarów owocowych, napojów gazowanych,

e)produktów oraz przetworów wysokosłodzonych typu płatki śniadaniowe czekoladowe,
wysokosłodzone przetwory mleczne, czekolady, słodycze mogą pojawić się okazjonalnie
lub jako dodatek w formie biszkoptu, herbatnika,
11) Zamawiający zezwala na powtarzalność posiłku po upływie 10 dni. Na każdorazowym jadłospisie
winna widnieć gramatura oraz kaloryczność posiłku.
12) przy tworzeniu jadłospisów należy przewidywać zamienniki dla dzieci alergicznych oraz
wegetariańskich. Informacja o diecie dziecka zostanie przekazana Wykonawcy w momencie
uzyskania informacji od rodzica, w trakcie roku szkolnego, najpóźniej na 1 dzień przed podaniem
posiłku.
13) Wykonawca zobowiązuje się do pobierania oraz przechowywania próbek dostarczonych posiłków
w specjalnie przeznaczonych do tego lodówkach przez okres 72 godzin od upływu dnia pobrania
próbek.
14) zgodnie z wymogami Państwowej Inspekcji Sanitarnej, posiłek w formie cateringu musi zostać
wydany w czasie 4 godzin od momentu jego sporządzenia (wyprodukowania)
15) Zamawiający nie dopuszcza stosowania sztućców oraz talerzy z tworzyw sztucznych (plastiki,
papierowe itp.),
16) posiłki

dostarczane

przeznaczonych

do

przez

Wykonawcę

celu

pojemnikach

winny

być

transportowane w

termoizolacyjnych

wykonanych

odpowiednich,
z

tworzywa

zabezpieczających posiłki przed wylaniem oraz schłodzeniem, zgodnie z wymaganymi warunkami
epidemiologiczno - sanitarnymi dla tego rodzaju transportu,
17) Wykonawca zobowiązany jest zachować w chwili dostarczenia minimalną temperaturę dla
następujących posiłków: zupy 75°C, drugiego dania 65°C,
18) wszelkie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia produkty, artykuły spożywcze, itp.
będą nabywane przez Wykonawcę we własnym zakresie i na własny koszt.
11. Wykonawca po zatwierdzeniu przez Zamawiającego będzie przesyłał co tydzień proponowane menu.
12. Z wcześniejszym co najmniej jednotygodniowym wyprzedzeniem menu będzie mogło być modyfikowane z
zachowaniem norm jakościowych i kalorycznych.
13. Każda modyfikacja menu musi zostać zaakceptowana przez Zamawiającego oraz przez Wykonawcę.
14. Niedopuszczalne jest modyfikowanie menu bez zgody wszystkich osób wskazanych pkt 13 i w sposób
niezgodny z wymogami ustalonymi w umowie oraz przepisach prawa.
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15. Jadłospis/menu musi zawierać informację o substancjach lub produktach powodujących alergie lub
reakcje nietolerancji.
16. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w zaoferowanej cenie koszty osprzętu (termosy, pojemniki itd.),
koszty transportu, koszty przygotowania posiłku we własnym lokalu (spełniającym warunki sanitarne)
przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje (kucharz, technolog żywienia/dietetyk).
17. Wszelki transport żywności powinien odbywać się z użyciem pojazdu przystosowanego do przewozu
posiłków, dopuszczonym przez właściwy organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
18. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wymagany standard Sanitarno – Epidemiologiczny.
19. Personel Wykonawcy powinien posiadać bieżące przeszkolenie z zakresu BHP a także aktualne książeczki
zdrowia.
20. Wykonawca zobowiązany jest do wyznaczenia stałego przedstawiciela odpowiedzialnego za kontakt z
Zamawiającym.
21. Wykonawca odpowiada prawnie za żywienie dzieci przed Powiatowym Państwowym Inspektorem
Sanitarnym.
22. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilną, administracyjną i karną za jakość dostarczanych
posiłków oraz skutki wynikające z zaniedbań przy ich przygotowywaniu i transporcie, mogące mieć
negatywny wpływ na zdrowie żywionych dzieci.
23. Wykonawca, na każde żądanie Zamawiającego, zobowiązany jest przedstawić wyniki badania
mikrobiologicznego żywności.
24. Wykonawca, na każde żądanie Zamawiającego, zobowiązany jest przedstawić Tabelę kaloryczności
serwowanych posiłków.
25. Personel zatrudniony przez Wykonawcę jest zobowiązany uwzględniać i wprowadzać w życie uwagi
Zamawiającego – dotyczące sposobu wykonywania usług.
26. Wykonawca, na każde żądanie Zamawiającego, zobowiązany jest do przygotowania dodatkowego zestawu
posiłków do wglądu i kontroli dla Zamawiającego. Wykonawca zostanie poinformowany o kontroli z 1
dniowym wyprzedzeniem. Ponadto przedstawiciel Zamawiającego ma prawo kontrolować w każdej chwili
rodzaj i jakość produktów, z których będą sporządzane posiłki, a także przestrzeganie przez Wykonawcę i
jego pracowników wymogów wynikających z Umowy, treści ogłoszenia oraz z przepisów dotyczących
produkcji i jakości świadczonych usług. Zakwestionowane przez przedstawiciela Zamawiającego posiłki
pod względem ilości i jakości podlegać będą wymianie na koszt Wykonawcy.
27. UWAGA! Zamawiający nie posiada na wyposażeniu kubków, talerzy, sztućców. Wykonawca
zobowiązany jest podawać posiłki na własnym wyposażeniu (z zastrzeżeniem pkt 1 pkt 15 niniejszego
rozdziału).
28. Na terenie placówki znajduje się zmywalnia naczyń będąca obecnie w ajencji. Zamawiający nie posiada
urządzenia do wyparzania naczyń.
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§ 2.
Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia 02.09.2019 r. do dnia 31.08.2020 r.
§ 3.
Strony ustalają osoby upoważnione do podejmowania czynności związanych z wykonaniem niniejszej umowy:
1. Ze strony Zamawiającego:
a) ……………………………..,
b) …………………………………….
2. Ze strony Wykonawcy: …………………….
§ 4.
1. Zamawiający w trakcie realizacji postanowień przedmiotu Umowy zobowiązuje się do bieżącej i stałej
współpracy z Wykonawcą w celu zapewnienia wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszystkich obowiązków ciążących na nim na podstawie
przepisów prawa, pełnego i należytego wykonania przedmiotu Umowy, wymienionego w § 1 Umowy oraz
zgodnie z ogłoszeniem o zamówieniu.
3. Posiłki muszą być dostarczane codziennie przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku, z
wyłączeniem dni wolnych od zajęć przedszkolnych (z uwzględnieniem wakacji oraz innych dni wolnych).
4. Wykonawca będzie zobowiązany do sukcesywnego świadczenia usług w terminie funkcjonowania
przedszkola.
5. Wykonawca będzie dostarczać posiłki do miejsca wskazanego przez Zamawiającego własnym środkiem
transportu i na własny koszt, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
6. Organizacją odbioru posiłków będzie zajmowała się osoba wskazana przez Zamawiającego.
7. Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć posiłki dzieciom zgodnie z ustalonym między Stronami
harmonogramem.

§ 5.
1. Wykonawca wykona siłami własnymi pełny zakres usług stanowiących przedmiot umowy.
2. Zlecenie wykonania części robót Podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za
wykonanie obowiązków wynikających z umowy lub obowiązujących przepisów prawa.
3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za działania, uchybienia i zaniedbania
Podwykonawców i jego pracowników oraz dalszych podwykonawców w takim samym stopniu, jakby to
były działania, uchybienia lub zaniedbania własne Wykonawcy lub jego pracowników.

§ 6.
1. Strony ustalają, że za prawidłowe i kompletne wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma od
Zamawiającego wynagrodzenie miesięczne, wyliczone jako iloczyn jednostkowej ceny ryczałtowej netto, o
której mowa w ust. 2 i rzeczywistej ilości prawidłowo przygotowanych i dostarczonych Zamawiającemu
posiłków w miesiącu rozliczenia, ustalonej na podstawie potwierdzonych przez Zamawiającego
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miesięcznych zestawień wydanych posiłków, powiększone o podatek od towarów i usług według stawki
obowiązującej w dniu wystawienia faktury. W imieniu Zamawiającego potwierdzenia ilości prawidłowo
przygotowanych i dostarczonych posiłków dla potrzeb rozliczenia może dokonywać osoba wymieniona w
§ 3 Umowy.
2. Ryczałtowa cena jednostkowa netto za przygotowanie i dostarczenie posiłków, o której mowa w ust. 1
wynosi: …………………..
3. Ryczałtowa cena jednostkowa netto wskazana w ust. 2 zawiera wszelkie koszty niezbędne do wykonania
niniejszej umowy i stanowi podstawę do rozliczeń. Cena jednostkowa z zastrzeżeniem § 9 niniejszej
umowy jest niezmienna w całym okresie obowiązywania umowy.
4. W przypadku wzrostu stawki podatku VAT w toku realizacji niniejszej umowy, kwota wynagrodzenia netto
zostanie powiększona o kwotę podatku VAT w stawce obowiązującej na dzień wystawienia faktury.
5. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy następować będzie w cyklu miesięcznym na podstawie
faktur Wykonawcy, wystawionych w oparciu o miesięczne zestawienia dostarczonych posiłków
potwierdzone przez Zamawiającego.
6. Należności z tytułu przygotowania i dostarczenia posiłków wypłacane będą w formie przelewu na konto
Wykonawcy wskazane w fakturze, w terminie do 7 dni, licząc od daty dostarczenia prawidłowej faktury
do siedziby Zamawiającego.
7. Dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego uznaje się za dzień zapłaty.
8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości przelewu wierzytelności Wykonawcy z tytułu realizacji na osoby
trzecie.
9. Strony ustalają, że szacunkową wartością niniejszej umowy (zamówienia) jest iloczyn jednostkowej ceny
brutto podanej w ofercie Wykonawcy i szacunkowej ilości dostarczonych posiłków wskazanej w Opisie
przedmiotu zamówienia i wynosi ……………. Cena jednostkowa brutto dostarczenia posiłku wynosi ……. zł.
10. Wykonawca zobowiązany jest do doręczenia faktur w formie papierowej lub drogą elektroniczną z adresu
email: …………. na adres e-mail Zamawiającego pm31slupsk@wp.pl .
11. Wykonawca może złożyć fakturę na Platformie Elektronicznego Fakturowania. W przypadku takiej formy
złożenia faktury Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego o tym fakcie na adres
e-mail: pm31slupsk@wp.pl .
12. W przypadku korzystania przez Wykonawcę z pomieszczenia zmywalni naczyń, Wykonawca zobowiązany
jest do rozliczenia z Zamawiającym kosztów zużycia energii elektrycznej i wody do mycia naczyń.

§ 7.
1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej:
1) w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy w wysokości 10 000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych),
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2) w wysokości 500,00 zł (pięćset złotych) za każdy stwierdzony przypadek nienależytego wykonania
umowy przez Wykonawcę, w szczególności: nieodpowiednia temperatura posiłków, brak
zgodności posiłków z zatwierdzonym jadłospisem, nieodpowiednia wielkość porcji, niepunktualne
dostarczenie posiłku, stosowanie półproduktów, sosów i zup typu instant, posiłków na bazie
Fastfood,
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość
zastrzeżonych kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, na zasadach ogólnych
uregulowanych w Kodeksie cywilnym.
3. Kwoty naliczonych kar umownych mogą być potrącone z należności Wykonawcy wynikających z faktur
wystawionych na podstawie niniejszej umowy.

§ 8.
1. Niezależnie od powodów wynikających z przepisów prawa Zamawiającemu przysługuje prawo
odstąpienia od umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu i jakichkolwiek roszczeń ze strony
Wykonawcy gdy:
1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może
odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach,
2) w toku prowadzonej przeciwko Wykonawcy egzekucji dokonane zostanie zajęcie majątku lub jego
sprzedaż, które mogą mieć wpływ na brak możliwości realizacji niniejszej Umowy lub zakłócenia w jej
prawidłowym wykonywaniu,
3) gdy nastąpi rozwiązanie firmy Wykonawcy,
4) Wykonawca zostanie pozbawiony uprawnień zawodowych w zakresie prowadzenia działalności
gospodarczej objętej przedmiotem zamówienia,
5) zostanie zakwestionowana jakość posiłków przez organy uprawnione do przeprowadzania w tym
zakresie kontroli,
6) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął wykonywania przedmiotu umowy i nie podjął
jego wykonywania pomimo wezwania Zamawiającego,
7) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwał realizację usług i nie wznowił ich

pomimo

wezwania Zamawiającego,
8) Wykonawca nie wykonuje postanowień niniejszej umowy, pomimo wezwania Zamawiającego do
zaniechania naruszeń lub usunięcia ich skutków,
2. W przypadkach określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu Wykonawca może żądać jedynie
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy, zrealizowanej do czasu odstąpienia.
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3. W okolicznościach wskazanych w ust. 1 pkt 2-8 niniejszego paragrafu Zamawiający naliczy Wykonawcy
karę umową za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, o której mowa w § 7
ust. 1 pkt 1.
4. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Zamawiający może odstąpić od Umowy w okolicznościach
wskazanych w ust.1 pkt 2-8 niniejszego paragrafu w terminie 45 dni od powzięcia wiadomości o
okolicznościach uzasadniających odstąpienie.

§ 9.
Zmiany treści niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności zgody obu stron, z zachowaniem
formy pisemnej.

§ 10.
Regulacje RODO
1. W wyniku postępowania, o którym mowa na wstępie niniejszej umowy, zwanego w dalszej części
„Postępowaniem” są przetwarzane dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z przepisami RODO.
Dane te dotyczą Wykonawcy będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, jego
pełnomocnika (osoby fizycznej), Podwykonawcy będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność
gospodarczą, jego pełnomocnika (osoby fizycznej), informacji o osobach, które Wykonawca przedłożył w
ww. postępowaniu celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, jak i potwierdzenia
wymogów Zamawiającego dotyczących wykonania przedmiotu zamówienia (np. osób, których dane służą
do wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, osób kierowanych do
realizacji zamówienia, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, które zostaną wskazane
jako podwykonawca).
2. Regulacje RODO związane z ochroną danych osobowych mają zastosowanie do niniejszej umowy oraz do
dokumentacji zgromadzonej w związku z Postępowaniem.
3. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO Zamawiający informuje, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole Miejskie nr 31 „Bajkowa Kraina”,
a) adres Zamawiającego: 76-200 Słupsk, ul. Witosa 1;
b)

numer telefonu: +48 59 845 26 72;

c) adres e-mail: pm31slupsk@wp.pl
d)

adres strony internetowej: http://edu.slupsk.eu/placowki/520/

2) Kontakt do Inspektora ochrony danych osobowych w instytucji Zamawiającego: Agnieszka Mazur,
telefon 535 265 253;
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3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związany z niniejszym postępowaniem, w tym z przetwarzaniem dokumentacji zgromadzonej w
związku z przeprowadzeniem tego postępowania oraz w celu wykonania niniejszej umowy;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja przedmiotowego Postępowania w oparciu o zapisy niniejszej umowy oraz
ustaw: o rachunkowości, o finansach publicznych, o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
oraz o dostępie do informacji publicznej;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w oparciu o uzasadniony interes realizowany
przez administratora (a po tym czasie przez okres przewidziany w przepisach dotyczących
przechowywania i archiwizacji dokumentacji);
6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
7) na podstawie art. 15 RODO posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
8) na podstawie art. 16 RODO posiada Pani/Pan prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych, z zastrzeżeniem, że skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować
zmianą wyniku postępowania ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z
ogłoszonym zapytaniem ofertowym;
9) na podstawie art. 18 RODO posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2
RODO; 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 członkowskiego;
10) posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
11) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia
danych osobowych;
12) w związku z art. 20 RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych osobowych;
13) na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania
danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art.
6 ust. 1 lit. c RODO.
4. Obowiązek informacyjny wskazany w ust. 3 niniejszego paragrafu ma także zastosowanie w toku realizacji
niniejszej umowy w przypadku pozyskiwania danych osobowych bezpośrednio od Wykonawcy, gdy
Zamawiający uzyska od Wykonawcy dane osobowe dotyczące innych osób (np. w przypadku zmiany osób,
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których dane służą do wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w niniejszym
postępowaniu, osób kierowanych do realizacji zamówienia, osób fizycznych prowadzących działalność
gospodarczą, które zostały wskazane w niniejszym postępowaniu jako podwykonawca). Obowiązek ten
jest uregulowany w art. 14 RODO.
5. Zamawiający może odstąpić od obowiązku indywidualnego informowania każdej z osób wskazanych w
ust. 4 niniejszego paragrafu, w przypadkach, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO, np. w sytuacji, gdy
osoba ta dysponuje już tymi informacjami, albo gdy wymagałoby to ze strony Zamawiającego
niewspółmiernie dużego wysiłku.
6. Obowiązek informacyjny określony przepisami RODO spoczywa także na Wykonawcy, jeżeli pozyskuje
dane osobowe osób trzecich, innych niż wskazane w niniejszym postępowaniu, w celu przekazania ich
Zamawiającemu w toku realizacji niniejszej umowy. Dla uzyskania przez Zamawiającego potwierdzenia, że
osoby, których dane osobowe są przekazywane Zamawiającemu, dysponują już wskazanymi informacjami,
jak również w celu właściwego zabezpieczenia i ochrony danych tych osób, z których Wykonawca będzie
korzystał, przekazanych przez Wykonawcę w toku realizacji niniejszej umowy wymagane jest
Oświadczenie Wykonawcy dotyczące pozyskania przez Wykonawcę danych osobowych od osób trzecich,
sporządzone wg załącznika nr 2 do niniejszej umowy.

§ 11.
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 121), a w sprawach procesowych – przepisy Kodeksu
postępowania cywilnego oraz treść oferty złożonej przez Wykonawcę w przetargu, w wyniku którego
zwarto niniejszą umowę.
2. Właściwym do rozpatrzenia i rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd
właściwy dla Zamawiającego.
3. Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach - 1 egz. dla każdej Wykonawcy i 1 egz. dla Zamawiającego.
4. Załącznikiem do umowy jest oferta Wykonawcy.

Zamawiający

Wykonawca
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Załącznik nr 4 do Ogłoszenia o zamówieniu/ Załącznik nr 2 do Umowy

OŚWIADCZENIE

Oświadczam(-y), że w toku realizacji niniejszej umowy wypełniłem(-am)(-liśmy) obowiązki informacyjne
przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub
pośrednio pozyskałem(am)(liśmy):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…...2

…………………………………………
WYKONAWCA3

1

Rozporządzenie 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).
2
wypełnić wpisując dane osobowe osoby fizycznej (osób fizycznych), od której(-ych) Wykonawca pozyskał dane osobowe.
Dotyczy to zmiany w trakcie realizacji umowy, w szczególności: osoby fizycznej skierowanej do realizacji umowy,
podwykonawcy/innego podmiotu, będącego osobą fizyczną, podwykonawcy/innego podmiotu, będącego osobą fizyczną
prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, pełnomocnika podwykonawcy/innego podmiotu, będącego osobą
fizyczną, której np. dane osobowe zamieszczone są w pełnomocnictwie, członka organu zarządzającego
podwykonawcy/innego podmiotu, będącego osobą fizyczną, której np. dane osobowe są zamieszczone w informacji z
KRK
3
W przypadku Wykonawców wspólnie realizujących niniejszą umowę, oświadczenie to składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie
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