
Gmina Namysłów, reprezentowana przez Burmistrza Namysłowa: Dożywianie 

podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie w postaci gorącego posiłku

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe 

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego 

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej 

Nie 

Nazwa projektu lub programu

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

których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które 

będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących 

członkami grup społecznie marginalizowanych 

Nie 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej 

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

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

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie 

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 

przeprowadzenie postępowania 

Nie 

Ogłoszenie nr 772924-N-2020 z dnia 29.12.2020 r. 
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Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie 

postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie 

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie 

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

z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw 

członkowskich Unii Europejskiej 

Nie 

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych 

państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo 

zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Namysłów, reprezentowana przez Burmistrza Namysłowa, 

krajowy numer identyfikacyjny 52451300000000, ul. ul. Stanisława Dubois  3 , 46-100  

Namysłów, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 774 190 359, e-mail 

zamowienia@namyslow.eu, faks 774 104 841. 

Adres strony internetowej (URL): www.bip.namyslow.eu 

Adres profilu nabywcy: 

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

formatów plików, które nie są ogólnie dostępne 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): 

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania 

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z 

zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających 

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

przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie 

będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie 
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udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 

I.4) KOMUNIKACJA: 

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można 

uzyskać pod adresem (URL)

Tak 

www.bip.namyslow.eu 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia 

Tak 

www.bip.namyslow.eu 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można 

uzyskać pod adresem 

Nie 

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

Elektronicznie

Nie 

adres 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób:

Nie 

Inny sposób: 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób:

Tak 

Inny sposób: 

pisemnie 

Adres: 
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Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – Urząd Miejski w Namysłowie, ul. 

Dubois 3, budynek A, w sekretariacie, pok. nr 12 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów 

plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie 

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

adresem: (URL) 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dożywianie podopiecznych 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie w postaci gorącego posiłku 

Numer referencyjny: ZP.271.193.2020.KK 

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog 

techniczny 

Nie 

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi 

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części: 

Nie 

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

odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup 

części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie 

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

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane: 3.1 Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika Zamówień: Usługi przygotowywania 

posiłków – 55321000-6. Zakres zamówienia obejmuje dożywianie podopiecznych Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Namysłowie zamieszkujących na terenie Gminy Namysłów, w tym 

dzieci i młodzież oraz osoby znajdujące się w trudnej sytuacji wymienionej w art. 7 ustawy z 

dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876) w szczególności 

osoby starsze, schorowane i niepełnosprawne. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i 

wydawanie gorących posiłków (pełnego obiadu), na podstawie decyzji administracyjnej, 

wydanej przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie lub zastępcę Dyrektora 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie, w terminie określonym w decyzji. Pomoc 

przyznawana jest w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 

r. poz. 1876) oraz uchwały Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie 

ustanowienia wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P. z 

dnia 19 października 2018 r. poz.1007). Termin realizacji zamówienia: od podpisania umowy 

do 31 grudnia 2021 r. z wyłączeniem dni wolnych od pracy (soboty, niedziele i dni 

świąteczne). Przewiduje się w 2021 r. dożywianie około 45 osób miesięcznie. Średnia liczba 

posiłków dla jednej osoby w skali miesiąca wynosi 21 posiłków. Średnia ilość posiłków w 

skali miesiąca wyniesie ok. 945 posiłków, rocznie ok. 11.340 posiłków. Liczba osób określona 

powyżej może ulec zmianie (zwiększeniu lub zmniejszeniu) w zależności od ilości osób 

skierowanych - potrzebujących posiłku w danym okresie. Zamawiający będzie realizował 

niniejszy przedmiot zamówienia w zależności od potrzeb osób korzystających. Zamawiający 

zastrzega, że ilość obiadów może ulec zmniejszeniu, stosownie do rzeczywistych potrzeb 

Zamawiającego. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tego tytułu. 

Zamawiający będzie obciążony tylko za faktycznie wydane klientom posiłki. Zamawiający 

dopuszcza sytuację, w której posiłki będą odbierane przez wskazane przez Zamawiającego 

osoby trzecie np. opiekunki środowiskowe. Zamawiający wymaga, aby posiłki (obiady) były 

wydawane przez 5 dni w tygodniu, bez sobót i niedziel oraz bez dni świątecznych. Czas 

wydawania posiłków powinien być nie krótszy niż 3 godziny dziennie w przedziale czasowym 

od 11:00 do 16:00. Wykonawca zobowiązany będzie świadczyć usługę zgodnie z przepisami 
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określonymi w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 2021) oraz zaleceniami Głównego Inspektora Instytutu Żywienia w sprawie 

norm wyżywienia i żywienia, jakie obowiązują w zakładach żywienia zbiorowego oraz jakości 

zdrowotnej żywności. Lokal gastronomiczny, w którym będą przygotowywane i wydawane 

posiłki musi posiadać decyzję powiatowego inspektora sanitarnego zatwierdzającą zakład do 

prowadzenia działalności gastronomicznej objętej przedmiotem zamówienia. Wykonawca 

zobowiązuje się do przygotowania i podawania posiłków dla podopiecznych Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Namysłowie, a także zapewnienia pomieszczenia do ich spożywania. Lokal, w 

którym podopieczni będą spożywać posiłki, musi odpowiadać niżej opisanym wymaganiom: 1) 

znajdować się na terenie Namysłowa – w centrum lub w jego pobliżu, aby osoby korzystające 

z posiłków mogły swobodnie dojść pieszo, 2) być wyposażony we wszystkie niezbędne do 

wykonania zamówienia urządzenia i sprzęt, a w szczególności niezbędną zastawę stołową, 

stoły, krzesła, miejsca do powieszenia odzieży, 3) posiadać zaplecze techniczne, zapewniające 

utrzymanie posiłków w odpowiednio wysokiej temperaturze przez cały czas ich wydawania, 4) 

przebiegać w cyklu produkcyjnym i jego poszczególnych etapach (przestrzeganie zasad 

sanitarno-higienicznych na każdym etapie: produkcji posiłków, wydawania posiłków, 

składania i magazynowania produktów), 5) w zakresie jakości usług (w sposób gwarantujący 

jakość posiłków zgodną z zalecanymi normami dotyczącymi zawartości składników 

pokarmowych zapewniających różnorodność diety), 6) powierzchnia lokalu musi być takiej 

wielkości, aby zapewniała ustawienie takiej ilości stołów i krzeseł, która umożliwi konsumpcję 

obiadów równocześnie co najmniej 15 osobom. Przygotowanie i wydawanie posiłków należy 

wykonywać z należną starannością – przy zachowaniu odpowiednich warunków higieny, 

przestrzeganiu norm ilościowych, dla poszczególnych posiłków o wartości kalorycznej min. 

1.000 kcal, zgodnie z normami sanitarnymi dla żywienia zbiorowego. Waga 

przygotowywanych posiłków nie może być mniejsza niż: - zupa 400 ml:  pieczywo (w 

przypadku kiedy pieczywo stanowi dodatek do I dania) – minimum 80 g.,  ziemniaki lub 

zamiennik (kasza, ryż, makaron) 250 g; dania mięsne, ryba, itp. – min. 100 g,  surówka 100 

g; - warzywa gotowane – min. 100 g; - jarskie (np. naleśniki, pierogi, itp.) nie częściej niż dwa 

razy w tygodniu – innych potraw o gramaturze min. 250 g na porcję; albo nie częściej niż jeden 

raz w tygodniu – dania półmięsne (tj. bigos, fasolka po bretońsku, łazanki z mięsem i kapustą 

itp.) min. 250 g na porcję; napój 200 ml. Podstawę wydania posiłku stanowić będzie decyzja 

administracyjna wydana przez Zamawiającego określająca okres objęcia pomocą, ważna z 
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dowodem osobistym. W przypadku odbierania posiłków przez opiekunkę świadczącą u 

podopiecznego usługi opiekuńcze, podstawą wydania obiadu będzie decyzja z adnotacją, że 

posiłki odbiera i dostarcza do domu opiekunka środowiskowa. Na początku każdego miesiąca 

Zamawiający sporządzi i doręczy Wykonawcy listę osób, którym została przyznana pomoc w 

postaci posiłków. Wykonawca zobowiązany będzie prowadzić na tej podstawie rejestr osób 

faktycznie korzystających (spożywających posiłki) w celu rozliczenia wydanych posiłków 

(obiadów). Rozliczenie za posiłki następować będzie w okresach miesięcznych. Podstawą 

zapłaty za wydane posiłki będzie faktura wystawiona przez Wykonawcę, określająca ilość 

rzeczywiście wydanych posiłków (pełen obiad) wraz z załączonym do niej wykazem osób i 

podaną ilością spożytych przez nie posiłków (pełen obiad). W przypadku awarii lub innych 

nieprzewidzianych zdarzeń Wykonawca jest zobowiązany zapewnić klientom posiłki z innych 

źródeł o nie gorszej jakości oraz w cenie ustalonej w umowie. Osoby zatrudnione do 

wykonywania zadania muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje i niezbędne badania 

lekarskie. Wymagania w zakresie dystrybucji, jakości i gramatury oraz dostarczania posiłków: 

1) posiłki muszą być przygotowane w higienicznych warunkach, wydawane w odpowiednich 

naczyniach, aby nie wylewały się z nich dania płynne i utrzymywały odpowiednią temperaturę, 

2) gramatura poszczególnych porcji żywnościowych musi być zgodna z normami ilościowymi, 

dla poszczególnych posiłków, 3) wydawane posiłki muszą być gorące, poza posiłkami, które 

co do zasady są spożywane na zimno. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie przez 

osoby wykonujące zamówienie, obowiązujących przepisów BHP, przeciwpożarowych i 

higieniczno-sanitarnych oraz ponosić będzie odpowiedzialność prawną i materialną wobec 

organów kontroli w zakresie przestrzegania przepisów BHP, przeciwpożarowych i 

higieniczno-sanitarnych, oraz w zakresie wykonywanej usługi (tj. jakości produktów i 

przygotowania posiłków, ich zgodności z odpowiednimi normami oraz wymagań higieniczno-

sanitarnych i porządkowych). 3.2 Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę na podstawie umowy o pracę (art. 29 ust. 3a ustawy Pzp), osób realizujących 

czynności w ramach przedmiotu umowy, tj.: przygotowywanie i gotowanie posiłków, jeżeli 

wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z późn. zm.). 

Wymagania określające w szczególności sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których 

mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania 

przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcje z 

Page 7 of 21

29.12.2020https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=ae3009a1-1154-4acf-...



tytułu niespełnienia tych wymagań określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do siwz. 3.3 

Zamawiający wymaga przeniesienia praw własności intelektualnej lub udzielenia licencji. 3.4 

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w 

siwz i ofercie. 

II.5) Główny kod CPV: 55321000-6 

Dodatkowe kody CPV:

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

zamówienia): 

Wartość bez VAT: 

Waluta: 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa 

całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub 

dynamicznego systemu zakupów)

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

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

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

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

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

umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:    lub dniach:

lub

data rozpoczęcia: lub zakończenia: 31.12.2021 

II.9) Informacje dodatkowe: 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 
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ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r., str. 1), dalej „RODO”, informuję, 

że:  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Namysłów reprezentowana 

przez Burmistrza Namysłowa, z którym można się skontaktować poprzez: korespondencyjnie: 

ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów, adres e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu, numer 

telefonu +48 77 41 90 300;  inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Namysłów 

jest Pan Jan Hołowacz, z którym można się skontaktować poprzez: korespondencyjnie: ul. 

Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów, adres e-mail: iod@namyslow.eu, numer telefonu +48 

77 41 90 351;  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C 

RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na 

dożywianie podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie w postaci gorącego 

posiłku, nr ZP.271.193.2020.KK, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.); 

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez 

okres co najmniej 7 lat od dnia wpływu ostatniej płatności na konto beneficjenta (płatności na 

realizację projektu), a jeżeli zobowiązania wskazane w ofercie i umowie przekroczą w/w 

przedział czasowy, okres przechowywania obejmuje ten termin;  obowiązek podania przez 

Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem 

ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z 

ustawy Pzp;  w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane 

w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;  posiada Pani/Pan:  na 

podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;  na 

podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z 

prawa do sprostowania 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);  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 (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 
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prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa 

członkowskiego);  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

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

narusza przepisy RODO;  nie przysługuje Pani/Panu:  w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d 

lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;  prawo do przenoszenia danych 

osobowych, o których mowa w art. 20 RODO;  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. Wystąpienie z żądaniem, o którym 

mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych 

osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub 

konkursu. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 

rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może 

żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu 

sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego lub konkursu. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, 

EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: 

Informacje dodatkowe 

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 

Określenie warunków: 

Informacje dodatkowe 

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 

Określenie warunków: Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli 

Wykonawca wykaże że wykonał co najmniej jedną usługę obejmującą dożywianie dzieci i 

młodzieży lub osób starszych, niepełnosprawnych, schorowanych i bezdomnych, na kwotę 

co najmniej 130.000,00 zł. Do wykazanych pozycji muszą być załączone dowody 

określające czy te usługi zostały wykonane należycie lub są wykonywane, przy czym 
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dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, 

na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub 

ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 

Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w 

przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne 

dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej 

niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wykazania przez 

Wykonawcę większej ilości usług, Zamawiający w celu dokonania oceny spełnienia w/w 

warunku będzie brał pod uwagę tylko ilość usług wymaganych przez Zamawiającego. Do 

przeliczenia wartości określonej w niniejszym punkcie, a występującej w innej walucie niż 

złoty (PLN), Zamawiający zastosuje średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) z 

dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższych warunków oraz przesłanek braku 

podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego według 

formuły „spełnia – nie spełnia”. 

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności 

przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub 

doświadczeniu tych osób: Nie 

Informacje dodatkowe: 

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

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

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

ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 
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III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU 

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ 

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA 

SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu 

Tak 

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 

Nie 

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 

1 PKT 3 USTAWY PZP: 

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 

potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentu wymienionego w pkt 6.7.2a, składa dokument lub dokumenty 

wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości 

(zamiast odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej).W/w dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie 

wydaje się dokumentu, o którym mowa wyżej, zastępuje się go dokumentem zawierającym 

odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do 

jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed 

notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 

zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce 

zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt. 6.10 siwz 

stosuje się. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 

informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu 
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oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o 

której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, 

Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą 

do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 

1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU:

a) dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej. Nie dotyczy. b) dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej: wykaz 

usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 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 lub są wykonywane należycie, przy 

czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez 

podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych 

lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 

wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w 

przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne 

dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej 

niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu. 

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 

1 PKT 2 USTAWY PZP 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) 
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SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) OPIS 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie 

Informacja na temat wadium 

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

Nie 

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 

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

ofert katalogów elektronicznych: 

Nie 

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

katalogów elektronicznych: 

Nie 

Informacje dodatkowe: 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: 

Nie 

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 

Nie 

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty 

zasadniczej: 

Nie 

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

postępowaniu 

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

innowacyjne) 
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Liczba wykonawców   

Przewidywana minimalna liczba wykonawców 

Maksymalna liczba wykonawców   

Kryteria selekcji wykonawców: 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: 

Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

Nie 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące 

dynamicznego systemu zakupów: 

Informacje dodatkowe: 

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

w formie katalogów elektronicznych: 

Nie 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do 

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 

Nie 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, 

przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 
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Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu 

przedmiotu zamówienia:

Nie 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji 

elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 

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

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

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji 

technicznych w zakresie połączeń: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania: 

Czas trwania: 

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

następnego etapu: Nie 

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

Cena 60,00

Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia w zakresie 

przygotowywania 
40,00

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

nieograniczony) 

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

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych 

bez przeprowadzenia negocjacji Nie 

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

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

Informacje dodatkowe 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego 

przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający 

przewiduje nagrody: 

Wstępny harmonogram postępowania: 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie 

Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 

Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą 

odpowiadać wszystkie oferty: 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom 
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poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia: 

Nie 

Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 

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

elektronicznej: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym 

wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych 

wysokości postąpień: 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: 

Czas trwania: 

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

etapu: Nie 

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 

Data: godzina: 

Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 

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

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

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

Informacje dodatkowe: 

IV.5) ZMIANA UMOWY

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

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 
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Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 

1. Dopuszczalna jest zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadkach oraz na warunkach 

przewidzianych w ogłoszeniu o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

właściwej dla przetargu o którym mowa w § 1, tj. w sytuacji, o której mowa w § 6 ust. 1. 2. 

Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy lub umowy ramowej w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że zachodzi co najmniej 

jedna z następujących okoliczności: 1) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług 

lub robót budowlanych od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem 

podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) 

zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, 

w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, 

zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby 

istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego, c) wartość każdej 

kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub 

umowie ramowej; 2) zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) konieczność zmiany 

umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą 

starannością, nie mógł przewidzieć, b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości 

zamówienia określonej pierwotnie w umowie; 3) Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił 

zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca: a) na podstawie postanowień umownych, b) w 

wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia 

dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia 

warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie 

pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, c) w wyniku przejęcia przez 

Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców; 4) zmiany, 

niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu ust. 3; 5) łączna wartość zmian jest 

mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp i jest 

mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku 

zamówień na usługi lub dostawy albo w przypadku zamówień na roboty budowlane – jest 

mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie; 6) zmiany dotyczą 

przedłużenia terminu umowy, w szczególności, gdy dochowanie terminu wskazanego 

pierwotnie okazało się niemożliwe z powodów, za które nie ponosi odpowiedzialności 
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Wykonawca, będącej następstwem działania organów administracji, w szczególności: a) 

przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji 

decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., do wydania których są zobowiązane na mocy przepisów 

prawa, b) odmowa wydania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. z 

przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, c) koniecznością uzyskania wyroku sądowego 

lub innego orzeczenia sądu lub organu, której nie przewidywano przy zawarciu umowy, d) 

koniecznością zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich – w tym grup społecznych 

lub zawodowych nie artykułowanych lub nie możliwych do jednoznacznego określenia w 

chwili zawierania umowy; 7) zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy i sposobu jego 

wykonania, w przypadku wystąpienia zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa 

w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy; 8) zaistnienie zdarzenia o 

charakterze siły wyższej, tj. zdarzenia, którego wystąpienie jest niezależne od stron i któremu 

nie mogą one zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, a w szczególności: wojny, stany 

nadzwyczajne, klęski żywiołowe, epidemie, ograniczenia związane z kwarantanną, embargo, 

rewolucje, zamieszki i strajki w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy; 9) 

zmiana personelu kluczowego Wykonawcy w przypadku wystąpienia sytuacji losowych jak np. 

choroba, śmierć, udokumentowanych przez Wykonawcę tylko i wyłącznie za pisemną zgodą 

Zamawiającego; 10) zmian, w przypadku gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie 

następstwem zmian wytycznych lub zaleceń instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie 

przedmiotu zamówienia; 11) zmiany wynagrodzenia – w przypadku zmiany urzędowej stawki 

podatku VAT wprowadzonej przez odpowiednie organa państwowe z dniem wejścia w życie 

aktu prawnego wprowadzającego tę zmianę. 3. Wszystkie powyższe postanowienia, o których 

mowa w ust. 2, stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie 

stanowią one jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody na zmianę postanowień 

zawartych w umowie. 4. Zmianę postanowień zawartych w umowie uznaje się za istotną, 

jeżeli: 1) zmienia ogólny charakter umowy w stosunku do charakteru umowy lub umowy 

ramowej w pierwotnym brzmieniu; 2) nie zmienia ogólnego charakteru umowy i zachodzi co 

najmniej jedna z następujących okoliczności: a) zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były 

postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub 

mogliby wziąć udział inni Wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści, b) zmiana narusza 

równowagę ekonomiczną umowy na korzyść Wykonawcy w sposób nieprzewidziany 

pierwotnie w umowie lub umowie ramowej, c) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres 
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świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy, d) polega na zastąpieniu Wykonawcy, któremu 

Zamawiający udzielił zamówienia, nowym Wykonawcą, w przypadkach innych niż 

wymienione w ust. 2 pkt 3. 5. Zmiana umowy może nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

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

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

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

Data: 08.01.2021, godzina: 10:00, 

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

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

Nie 

Wskazać powody: 

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

w postępowaniu 

> polski 

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

ofert) 

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

przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie 

całości lub części zamówienia: Nie 

IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 
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