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Niemodlin: Przygotowanie, dostarczenie i wydanie posiłków 

dzieciom i młodzieży z placówek oświatowych znajdujących się  

na terenie Gminy Niemodlin Numer ogłoszenia: 14155 - 2013; data 

zamieszczenia: 25.01.2013 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37,  

49-100 Niemodlin, woj. opolskie, tel. 077 4606 295 w.208, 214, faks 077 4607 945. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.niemodlin.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka samorządu terytorialnego. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przygotowanie, dostarczenie i wydanie 

posiłków dzieciom i młodzieży z placówek oświatowych znajdujących się na terenie Gminy 

Niemodlin. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem 

zamówienia jest przygotowanie, dostawa i wydanie dwudaniowego posiłku dzieciom i młodzieży  

z placówek oświatowych znajdujących się na terenie Gminy Niemodlin w 2013 roku. Planowaną 

liczbę dożywianych dzieci w poszczególnych placówkach oraz godziny wydawania posiłków 

przedstawia poniższe zestawienie: Lp. Nazwa placówki Liczba dzieci Godziny wydawania posiłków 

1 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 ul. Reymonta 9 ; 49-100 Niemodlin Tel. 77 4023 370 58 1200 

- 1400 2 Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Szkolna 5; 49-100 Niemodlin Tel. 77 4606 402 34 1230 - 1400 

3 Szkoła Podstawowa i Publiczne Gimnazjum ul. Niemodlińska 21; 49-156 Gracze Tel. 77 4609 823 

http://www.niemodlin.pl/


53 1200 - 1330 4 Zespół Szkolno - Przedszkolny Grabin, ul. Nyska 90 ; 49-100 Niemodlin Tel. 77 

4609 194 8 1130 - 1230 5 Publiczna Szkoła Podstawowa w Rogach w tym oddział przedszkolny 

Rogi 10a ; 49-156 Gracze Tel. 77 4609 902 28 1100 - 1300 2. Podane liczby są szacunkowe  

i w czasie obowiązywania umowy mogą ulec zmianie, co oznacza, że nie stanowią ostatecznego 

wymiaru zamówienia, w wyniku czego nie mogą być podstawą do zgłaszania roszczeń lub podstawą 

odmowy wykonania zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia 

wielkości (od +30% do -30 %) zamówienia w zależności od liczby osób objętych dożywianiem. 

Wykonawcy będzie przysługiwało prawo do wynagrodzenia wyłącznie za faktycznie dostarczone 

posiłki. 3. Wykonawca zapewni gorący posiłek dwudaniowy - obiad składający się z zupy, drugiego 

dania i napoju. Posiłki podawane będą w odpowiednich dla danego dania naczyniach,  

z wyłączeniem naczyń i sztućców jednorazowych. Naczynia i sztućce niezbędne przy spożywaniu 

posiłku zapewni Wykonawca. 4. W skład jednego gorącego posiłku wchodzić będzie: 1) zupa na 

wywarze mięsno-warzywnym o poj. 400 ml, 2) drugie danie zwierające: ziemniaki lub ryż lub 

makaron lub kasza itp. - min. 200 g, mięso lub ryba - min. 100 g po obróbce, surówka lub gotowane 

jarzyny - min. 100 g, lub naleśniki lub placki lub pierogi itp. nie częściej niż 2 razy w tygodniu - od 

250 do 300 g, 3) napój (kompot, sok owocowy) - min. 250 ml. 5. Przygotowywanie i podawanie 

posiłków odbywać się będzie każdego dnia zajęć szkolnych, z wyłączeniem ferii, wakacji i innych dni 

wolnych od zajęć chyba, że Zamawiający wskaże, że posiłki mają być przygotowywane i wydawanie 

również w dni wolne (lub innych dniach uzgodnionych z dyrektorem placówki oświatowej).  

6. Wykonawca będzie przygotowywał posiłki zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia  

25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914 z późn. 

zm.) łącznie z przepisami wykonawczymi do tej ustawy. Wykonawca zobowiązany jest  

do przygotowania i dostarczenia posiłków o najwyższym standardzie, na bazie produktów 

najwyższej jakości i bezpieczeństwa zgodnie z normami HACCP. 7. Wykonawca będzie dostarczał 

ciepłe obiady do placówek własnym transportem spełniającym warunki sanitarne zatwierdzone 

przez Państwową Stację Sanitarno -Epidemiologiczną oraz w atestowanych termosach, bądź 

pojemnikach przystosowanych do transportu żywności gwarantujących utrzymanie odpowiedniej 

temperatury oraz jakości przewożonych potraw. 8. Zamawiający zapewni pomieszczenia 

przeznaczone do spożywania posiłku tzw. stołówki. 9. W przypadku placówek które posiadają 

własne pomieszczenia kuchenne - Dyrektorzy poszczególnych placówek oświatowych udostępnią 

Wykonawcy na czas wykonywania zamówienia ww. pomieszczenia. Warunki korzystania z tych 

pomieszczeń oraz ich wyposażenia Wykonawca ustala z Dyrektorem danej placówki w formie 

pisemnej. 10. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania w czystości pomieszczeń 

przeznaczonych do spożywania posiłków - w trakcie wydawania jak i po wydaniu, własnym 

sprzętem i środkami do tego przeznaczonymi, zgodnie z obowiązującymi przepisami.  



11. Wykonawca zapewni zagospodarowanie odpadów powstających w związku z realizacją 

zamówienia 12. Wykonawca zobowiązany jest do nadzoru w czasie wydawania i spożywania 

posiłków poprzez zatrudnienie personelu, który musi spełniać wymagania stawiane przy 

prowadzeniu zbiorowego żywienia. 13. Wykonawca zapewni przygotowywanie i przechowywanie 

próbek żywieniowych do celów sanitarno - epidemiologicznych zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 14. Pracownicy wykonawcy są zobowiązani do zachowania tajemnicy co do uzyskanych 

informacji w toku wykonywania umowy, których ujawnienie mogłoby doprowadzić do naruszenia 

dóbr osobistych Zamawiającego i korzystających z posiłku, pod rygorem odpowiedzialności 

odszkodowawczej przewidzianej w przepisach Kodeksu cywilnego. W tym zakresie wykonawca 

zobowiązuje się do przeszkolenia i uzyskania stosownego zobowiązania od swoich pracowników. 

15. Jadłospis układany będzie przez Wykonawcę na okres 10 dni żywieniowych i dostarczany  

do dyrektorów placówek oświatowych z wyprzedzeniem 2 - dniowym. 16. Za wszelkie uchybienia 

ujawnione w trakcie przeprowadzonych kontroli, wynikające ze świadczonej usługi odpowiada 

Wykonawca. 17. Wykonawca usługi, na podstawie kalkulacji własnej, może dokonać sprzedaży 

posiłków innym osobom nieobjętym niniejszym zamówieniem (uczniom, nauczycielom, pracownikom 

szkół, itp.). 18. Wykonawca jest zobowiązany do sprzedaży posiłków osobom nieobjętym niniejszym 

zamówieniem (samodzielnie wykupującym posiłki) rodzajowo odpowiadających wydawanym danego 

dnia oraz w cenie równej, jaką podał w ofercie. Zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej 

terenu, którego dotyczy zamówienie oraz zdobył wszelkie informacje niezbędne do przygotowania 

oferty i podpisania umowy. 19. Wspólny słownik zamówień CPV: 55.52.31.00-3 Usługi w zakresie 

posiłków szkolnych 55.52.40.00-9 Usługi dostarczania posiłków do szkół 20. Specyfikacja Istotnych 

Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego - www.niemodlin.pl 

oraz w siedzibie Zamawiającego - Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemodlinie, ul. Bohaterów 

Powstań Śląskich 37; pokój 9a (parter). 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.52.31.00-3, 55.52.40.00-9. 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.03.2013. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.2) ZALICZKI 



 Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży wykaz wykonanych 

dostaw lub usług w zakresie żywienia potwierdzający wiedzę i doświadczenie z ostatnich 

trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców 

- zał. nr 1 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU  

W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 

USTAWY 

 III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa  

w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału  

w postępowaniu, należy przedłożyć: 

 koncesję, zezwolenie lub licencję  

 wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania 

warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 

składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, 

przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu 

potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane 

należycie  

 III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy, należy przedłożyć: 

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  

 aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu  

do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 

pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 



zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie  

w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy  

 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,  

że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 

lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert  

 aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie 

zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub 

potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 

na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 

organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

składania ofert  

 III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzający, że: 

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert  

 nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne  

i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert  



 nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert  

 III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca 

zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym  

w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym 

organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego l 

ub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca 

ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju,  

w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego 

zaświadczenia 

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

1) Wypełniony i podpisany Formularz OFERTY wg zał. nr 4 do SIWZ. 2) Pełnomocnictwo. 

Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych 

do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego 

status prawny wykonawcy, to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie 

oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie. 3) Pisemne zobowiązanie innych podmiotów 

zdolnych do wykonania zamówienia, na których wiedzy, doświadczeniu i osobach, Wykonawca 

będzie polegał do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania  

z nich przy wykonywaniu zamówienia (art. 26 ust. 2b ustawy Pzp) - jeżeli będzie dotyczyć, wg wzoru 

zał. nr 8 do SIWZ. 

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla 

wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY 



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

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia: www.niemodlin.plSpecyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać 

pod adresem: Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemodlinie, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37,  

49-100 Niemodlin. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 

05.02.2013 godzina 12:00, miejsce: Biuro Podawcze Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemodlinie, 

ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37, 49-100 Niemodlin. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia,  

w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone  

na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 

 


