
SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na dożywianie 

− uczniów  szkół podstawowych z terenu Gminy Żarów,

− gimnazjalistów Żarowskiego Gimnazjum,

− uczniów  szkoły  ponadgimnazjalnej z terenu Gminy Żarów,

− dorosłych mieszkańców miasta i gminy Żarów

        w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

1. Nazwa i adres zamawiającego:

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie

Ul. Armii Krajowej 54 , 58 – 130 Żarów

tel/fax 74 – 8580 – 745    NIP 884 – 10 – 62 – 475         

e –mail : ops_zarow@um.żarow.pl 

strona  internetowa  www.um.zarow.pl

2. Określenie trybu zamówienia:

Zamówienie publiczne udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 i 

art.  39  ustawy Prawo Zamówień  Publicznych  (  w procedurze  dla  wartości  nie  przekraczającej 

równowartość kwoty 193.000 euro, zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. )

Przetarg  nieograniczony na  dożywianie  uczniów  w  szkołach  oraz  dorosłych  mieszkańców  na 

terenie miasta i gminy Żarów.

3.Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem  zamówienia  jest  dożywianie  około  100  uczniów  oraz  około  50  dorosłych 

mieszkańców na terenie miasta i gminy Żarów w okresie od  01.01.2014 r.  do 31.12.2014 r.

CPV 85.00.00.00-9

Zakres zamówienia obejmuje:

a) przygotowanie posiłków dwudaniowych dla dzieci ze szkoły postawowej i szkoły gimnazjalnej 

na terenie miasta Żarów ( zupa z wkładką, drugie danie + kompot )  wydawanych od poniedziałku 

do piątku,  - ( zupa z wkładką – 250 ml, ziemniaki lub zamiennik – ryż, kasza – 200 g, mięso – 80 

g, surówka – 150 g, kompot – 200 ml)

b) przygotowanie posiłków dwudaniowych dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej na terenie miasta 

Żarów ( zupa z wkładką + pieczywo, drugie danie + kompot )  wydawanych od poniedziałku do 

piątku  w  dni  nauki  szkolnej  -  (  zupa  z  wkładką  -   350  ml,  pieczywo  –  100g,  ziemniaki  lub 
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zamiennik – ryż, kasza – 350 g,mięso – 120 g, surówka 200 g, kompot – 200 ml )  

c) przygotowanie posiłków dwudaniowych dla dorosłych na terenie miasta Żarów ( zupa z wkładką 

+ pieczywo, drugie danie + kompot ) wydawanych od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt 

oraz okresu wakacyjnego - ( zupa z wkładką -  350 ml, pieczywo – 100g, ziemniaki lub zamiennik – 

ryż, kasza – 350 g,mięso – 120 g, surówka 200 g, kompot – 200 ml )  

d) przygotowanie posiłków dwudaniowych dla dzieci oraz dorosłych ( zupa z wkładką, drugie danie 

+ kompot ) i dostarczenie w formie cateringu posiłków na teren wiejski od poniedziałku do piątku z 

wyłączeniem świąt oraz okresu wakacyjnego. Gramatura jak wyżej dla dorosłych i dzieci.

e) przygotowanie ciepłego jednodaniowego posiłku ( ze wskazaniem dania drugiego )

 i dostarczenie w formie cateringu posiłków dla dzieci wiejskich oraz dla dorosłych mieszkańców 

Gminy Żarów od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt oraz okresu wakacyjnego. Gramatura 

jak wyżej dla dorosłych i dzieci.

f)  przygotowanie  jednodaniowego ciepłego  posiłku  ze  wskazaniem na  zupę  z  wkładką,  oraz  z 

pieczywem  dla  osoby  dorosłej  od  poniedziałku  do  piątku  z  wyłączeniem  świąt  oraz  okresu 

wakacyjnego,

g)  przygotowanie  jednodaniowego  ciepłego  posiłku  ze  wskazaniem na  drugie  danie  dla  osoby 

dorosłej  od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt oraz okresu wakacyjnego.

 Dożywianie dzieci w:

- szkołach podstawowych ( w tym na terenach wiejskich : Mrowiny, Imbramowice, Zastruże )

a) szkoła podstawowa w Żarowie ul. Armii Krajowej   tel: 74 -  8580 - 482      

b) szkoła podstawowa w Imbramowicach ul. Żarowska 45   tel :74- 8507 - 314     

c) szkoła podstawowa w Zastrużu,   Zastruże 19 A   tel: 74 – 8580 - 808         

d) szkoła podstawowa w Mrowinach ul. Wojska Polskiego 43   tel: 74 – 8580 - 575

- gimnazjum w Żarowie ul. Piastowska 10 tel :74 – 8580 - 224

- szkoła ponadgimnazjalna w Żarowie ul. Zamkowa 10  tel.74 – 8580 - 403

- Dożywianie dorosłych mieszkańców gminy Żarów w stołówkach, jadłodajniach lub

 w formie cateringu 

Wymagana gramatura dla dzieci – zupa z wkładką – 250 ml, ziemniaki lub zamiennik ryż, 

kasza – 200 g, mięso – 80 g, surówka – 150 g, kompot – 200 ml 

Wymagana gramatura dla dorosłych – zupa z wkładką -  350 ml, pieczywo – 100 g, ziemniaki 

lub zamiennik ryż, kasza – 350 g, mięso – 120 g, surówka – 200 g, kompot – 200 ml.

Liczba dzieci oraz dorosłych mieszkańców gminy Żarów w ciągu roku może ulec zmianie i będzie 

ona  zależna  od  spełnionych  przepisami  prawa  uprawnień  do  korzystania  z  pomocy  w  formie 

dożywiania.

Posiłki muszą być sporządzane z produktów świeżych, wyklucza się mięso i przetwory z puszek 



konserwowych.  Ponadto  wymagania  zdrowotne  żywności  oraz  wymagania  dotyczące 

przestrzegania zasad higieny winny być stosowane zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 roku 

„o bezpieczeństwie żywności i żywienia” oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Posiłki powinny być sporządzane i wydane zgodnie z wymogami sztuki kulinarnej i sanitarnej dla 

żywienia  zbiorowego.  Powinny być  przygotowywane  z  uwzględnieniem norm żywieniowych o 

wysokiej wartości odżywczej – min. 1000 kcla. Należy unikać częstego powtarzania tych samych 

potraw.  Wykonawca  co  10  dni  winien  dostarczać  jadłospis  wydawanych  posiłków do siedziby 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie.  Ponadto posiłki muszą być przygotowywane ze świeżych 

artykułów  spożywczych  posiadających  aktualne  terminy  ważności.  Posiłki  powinny  być 

przewożone w termosach gastronomicznych zapewniających utrzymanie temperatury spożywania 

potraw oraz posiadających odpowiednie atesty Państwowego Zakładu Higieny. Posiłki wykonawca 

dostarczać będzie własnym transportem w specjalistycznych termosach, naczyniach, pojemnikach 

gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości przewożonych potraw. Posiłki 

powinny być przewożone samochodem dostawczym dopuszczonym przez SANEPID do przewozu 

posiłków.  

Cena posiłków winna zawierać również koszt dowozu posiłków do placówek oraz koszt naczyń i 

sztućców.

Dostawca  zadba  o  wydanie,  asystowanie  podczas  konsumpcji  posiłków  oraz  o  czystość 

pomieszczeń w których wydawane i spożywane będą posiłki. 

Zamawiający nie ponosi konsekwencji za zmniejszającą się liczbę osób dożywianych, która zależna 

będzie od spełnienia określonych przepisami prawa kryteriów umożliwiających udzielenie pomocy 

w formie dożywiania. 

4. Termin wykonania zamówienia

Okres  realizacji  zamówienia  wymagany  od   01.01.2014  r.  do  31.12.2014  r.  –  z  możliwością 

skrócenia w przypadku wcześniejszego wyczerpania środków.

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych 

warunków

 W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający określone wymogi w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia oraz  wymogi  określone w art.  22 ust.  1  i  24 ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych 

 O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy którzy:

-  posiadają  uprawnienia  do  wykonywania  określonej  działalności  lub  czynności,  jeżeli  ustawy 

nakładają  obowiązek posiadania takich uprawnień,  (  aktualny odpis  z  właściwego rejestru  albo 

aktualne  zaświadczenie  o  wpisie  do  ewidencji  działalności  gospodarczej,  postanowienie 



Powiatowego Inspektora Sanitarnego dotyczące transportu żywności )

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami 

zdolnymi do wykonywania zamówienia,

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- nie podlegają wykluczeniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia ( załącznik Nr 4 )

-  dysponują  odpowiednim  pomieszczeniem  przeznaczonym  do  wykonywania  posiłków  oraz 

zapleczem umożliwiającym wydawanie i spożywanie posiłków ( załącznik Nr 5 )

Ocena spełnienia  warunków udziału w postępowaniu  będzie  dokonywana na podstawie  analizy 

oświadczeń i dokumentów, jakie Wykonawca ma obowiązek przedłożyć z ofertą.

Zamawiający będzie oceniał według kryterium : spełnia lub nie spełnia.

Zamawiający nie dopuszcza wykonania zadania przez podwykonawców.

6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu

 Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu

- oferta cenowa ( załącznik nr 1 ),

-  aktualny  odpis  z  właściwego  rejestru  albo  aktualne  zaświadczenie  o  wpisie  do  ewidencji 

działalności gospodarczej,

- oświadczenie oferenta o prowadzeniu działalności w zakresie przedmiotowego zamówienia z co 

najmniej trzy letnim doświadczeniem ( załącznik nr 2 ),

- oświadczenie wykonawcy, o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych ( załącznik nr 3 )

- oświadczenie o zapewnieniu pomieszczenia dla dzieci spożywających posiłki (załącznik nr 6)

- postanowienie Powiatowego Inspektora Sanitarnego dotyczące transportu żywności.

7  Informacje  o  sposobie  porozumiewania  się  zamawiającego  z  wykonawcami  oraz 

przekazywania  oświadczeń  lub  dokumentów,  a  także  wskazania  osób  uprawnionych  do 

porozumiewania się z wykonawcami

Oświadczenia,  wnioski,  zawiadomienia  oraz  informacje  zamawiający  i  wykonawcy  przekazują 

pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.

Jeżeli  zamawiający  lub  wykonawca  przekazują  oświadczenia,  wnioski,  zawiadomienia  oraz 

informacje  faksem  lub  droga  elektroniczną,  każda  ze  stron  na  żądanie  drugiej  niezwłocznie 

potwierdza fakt ich otrzymania.

Wyjaśnienia  dotyczące  treści  specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia  udzielane  będą  z 

zachowaniem zasad określonych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych ( art. 38 )

Zamawiający  przekazuje  treść  wyjaśnienia  wszystkim  Wykonawcom,  którym  doręczono 

specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawnienia źródła zapytania oraz zamieszcza je 



na stronie internetowej, na której została zamieszczona SIWZ.

W  szczególnie  uzasadnionych  przypadkach  Zamawiający  może  przed  upływem  terminu  do 

składania  ofert  zmienić  treść  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia.  Dokonaną  zmianę 

przekazuje się niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych 

warunków zamówienia oraz zamieszcza na stronie internetowej,  na której  została zamieszczona 

SIWZ.

Zamawiający  przedłuża  termin  składania  ofert  z  uwzględnieniem  czasu  niezbędnego  do 

wprowadzenia  w  ofertach  zmian  wynikających  z  modyfikacji  treści  specyfikacji  istotnych 

warunków zamówienia.

O  przedłużeniu  terminu  składania  ofert   zamawiający  niezwłocznie  zawiadamia  wszystkich 

Wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza 

informacje o tym fakcie na stronie internetowej, na której została zamieszczona SIWZ.

Osoba upoważniona do  kontaktu z oferentami:

Natalia Wolska tel/fax 74 – 8580 – 745

Karolina Paterak tel/fax 74 – 8580 – 745

8. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający odstępuje od pobrania wadium.

9. Termin związania ofertą

Termin związania ofertą – 30 dni liczony łącznie z dniem, w którym upływa termin do składania 

ofert.

10. Opis sposobu przygotowywania  ofert

Oferta  wraz  ze  stanowiącymi  jej  integralną  część  załącznikami  musi  być  sporządzona  przez 

Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej Specyfikacji

Wskazane dokumenty mogą być doręczone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z 

oryginałem przez Wykonawcę.

Zamawiający  może  żądać,  w  wyznaczonym  przez  siebie  terminie  wyjaśnień  dokumentów 

potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz złożonej oferty.

Oferta  musi  być  napisana  w języku  polskim,  na  komputerze,  maszynie  do  pisania  lub  ręcznie 

długopisem bądź niezmywalnym atramentem.

Zamawiający  zaleca  aby  każda  zapisana  strona  oferty  (  wraz  z  załącznikami  do  oferty)  była 

ponumerowana kolejnymi numerami i zszyta.

Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście ofert  muszą byś parafowane przez osobę podpisujące 

ofertę i opatrzone datami ich dokonania. Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza 

ofert stanowiącego załącznik do niniejszej Specyfikacji.

11. Miejsce i termin składania ofert



Oferty  należy  składać  w  zamkniętych  kopertach  z  dopiskiem  „przetarg  nieograniczony  na 

dożywianie  uczniów  szkół  oraz  dorosłych  mieszkańców  miasta  i  gminy  Żarów”  do  dnia 

roku  do godz 10.00   na adres Zamawiającego: 

Ośrodek Pomocy Społecznej      

Ul. Armii Krajowej 54, 58 – 130 Żarów ( pokój nr 3 )

Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie oferty do 05.11.2013 roku  do godz 10.00    

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 05.11.2013 roku w Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Żarowie.

Otwarcie ofert jest jawne.

Bezpośrednio  przed  otwarciem  ofert  Zamawiający  poda  kwotę,  jaką  zamierza  przeznaczyć  na 

sfinansowanie zamówienia.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert.

12. Opis sposobu obliczania ceny

Jako kryterium wyboru oferty przyjmuje się  kryterium ceny za jeden pakiet obiadowy ( posiłek 

dwudaniowy dla dzieci, posiłek dwudaniowy dla dorosłych , posiłek jednodaniowy dla dorosłych – 

zupa z wkładką + pieczywo, posiłek jednodaniowy ze wskazaniem dania drugiego dla dorosłych, 

posiłek dwudaniowy dla dzieci catering, posiłek dwudaniowy dla dorosłych – catering oraz drugie 

danie dla dzieci i dorosłych - catering), oraz dobro korzystających z dożywiania.

Cena posiłku winna zawierać również koszt dowozu posiłków do placówek oraz koszt naczyń i 

sztućców (Oferent przedkłada analizę kalkulacji cenowej za wskazane pakiety).

13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,  wraz z 

podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny  ofert

Jako kryterium wyboru oferty przyjmuje się kryterium oceny za jeden pakiet obiadowy (tj. posiłek 

dwudaniowy dla dzieci, posiłek dwudaniowy dla dorosłych, posiłek jednodaniowy dla dorosłych – 

zupa z wkładką + pieczywo, posiłek jednodaniowy ze wskazaniem dania drugiego dla dorosłych, 

posiłek dwudaniowy dla dzieci – catering, posiłek dwudaniowy dla dorosłych – catering oraz drugie 

danie dla dzieci i dorosłych – catering), oraz dobro korzystających z dożywiania.

Przez dobro korzystających z dożywiania rozumieć należy:

− łatwy dostęp  do  miejsca  w którym wydawane  i  spożywane  będą  posiłki  (w  przypadku 

dorosłych  zapewniony  dostęp  dla  osób  niepełnosprawnych,  oraz  posiłki  powinny  być 

wydawane i spożywane od poniedziałku do piątku w dni robocze z wyłączeniem świąt i 

okresu wakacyjnego do godziny 16.00.

− w przypadku dzieci dożywianych w szkołach na terenie miasta Żarów posiłki powinny być 

spożywane  przez  dzieci  w  dni  nauki  szkolnej  na  terenie  szkoły  w  pomieszczeniu 



przystosowanym  dla  minimum  30  dzieci  uniemożliwiającym  identyfikowanie  dzieci 

dożywianych  z  pomocy  społecznej,  ponadto  dzieci  winny  spożywać  posiłki  w 

porcelanowych  naczyniach,  co  zapewni  komfort  spożywania  posiłku,  natomiast  dzieci 

dożywiane na terenie wiejskim cateringowo w naczyniach i sztućcach jednorazowych.

Odstępstwem  od  spożywania  obiadów  zastawie  porcelanowej  jest  catering  proponowany  w 

szkołach  wiejskich  i  na  wsiach,  który  jest  od  lat  sprawdzoną  formą  wsparcia  a  jednocześnie 

umożliwia dojeżdżającym uczniom dowiezienie obiadu do domu.

14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców którzy 

złożyli oferty,  o: 

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę ( firmę ) albo imię i nazwisko, siedzibę albo 

miejsce  zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz 

nazwy ( firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsce zamieszkania i adresy wykonawców, 

którzy złożyli oferty.

b) wykonawcach których oferty zostały odrzucone podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

c)  wykonawcach,   którzy zostali  wykluczeni  z  postępowania o udzielenie  zamówienia,  podając 

uzasadnienie faktyczne i prawne.

d) terminie określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, po 

którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

Wybrany  Wykonawca  winien  przybyć  w  terminie  wskazanym  przez  zamawiającego   w  celu 

podpisania  umowy.  Jeżeli  Wykonawca,  którego oferta  została  wybrana,  uchyla  się  od zawarcia 

umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego,  Zamawiający  wybiera  najkorzystniejszą  spośród 

pozostałych  ofert,  bez  przeprowadzenia  ich  ponownej  oceny chyba,  że  zachodzą  przesłanki,  o 

których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

W danym postępowaniu zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest wymagane.

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

w  sprawie  zamówienia  publicznego,  ogólne  warunki  umowy  albo  wzór  umowy,  jeżeli 

zamawiający  wymaga  od  wykonawcy,  albo  zawarł  z  nim  umowę  w  sprawie  zamówienia 

publicznego na takich warunkach

Istotne postanowienia określa wzór umowy stanowiący załącznik do niniejszej Specyfikacji.

17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania 

o udzielenie zamówienia

W  toku  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  oferentowi  przysługują  środki 



odwoławcze  określone  w  Dziale  VI  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  roku  Prawo  Zamówień 

Publicznych ( Dz.U. 2013 poz. 907 ze zmianami )

18.  Zamawiający  dopuszcza możliwość składania oferty częściowej ( dożywianie tylko dzieci, 

dożywianie tylko dorosłych, dożywianie dorosłych i dzieci  cateringowo ).

Opis części

I Część: Dożywianie tylko dzieci na terenie Miasta Żarów

− Przygotowanie   posiłku  dwudaniowego  dla  dzieci  ze  szkoły  podstawowej  i  młodzieży 

gimnazjalnej ( zupa z wkładką, drugie danie + kompot )

− Przygotowanie  posiłku  dwudaniowego  dla  młodzieży  szkoły  ponadgimnazjalnej  (  zupa  z 

wkładką, drugie danie + kompot )

Posiłki wydawane będą na terenie Miasta Żarów w pomieszczeniu przystosowanym dla minimum  

30 osób uniemożliwiającym indentyfikację dzieci z pomocy społecznej. 

W przypadku gdy podmiot przygotowuje posiłki dla uczniów ze szkoły podstawowej poza Szkołą  

Podstawową w Żarowie podmiot winien dostarczyć posiłki do Szkoły Podstawowej w Żarowie,  

zapewniając przy tym odpowiednie pomieszczenie, o którym mowa powyżej oraz odpowiednie  

warunki spożywania posiłków.

 II Część: Dożywianie tylko dorosłych na terenie Miasta Żarów

- Przygotowanie  posiłku dwudaniowego dla dorosłych ( zupa z wkładką + pieczywo, drugie danie 

+ kompot )

-  Przygotowanie  posiłku  ciepłego jednodaniowego ze  wskazaniem na  zupę z  wkładką  wraz  z 

pieczywem dla dorosłych

- Przygotowanie  posiłku ciepłego jednodaniowego ze wskazaniem na drugie danie dla dorosłych 

III Część: Dożywianie dorosłych i dzieci  cateringowo na terenie Gminy Żarów (teren wiejski)

- Przygotowanie  posiłku dwudaniowego dla dzieci ( zupa z wkładką, drugie danie + kompot ) 

( catering )

- Przygotowanie  posiłku dwudaniowego dla dorosłych ( zupa z wkładką, drugie danie + kompot ) 

( catering )

- Przygotowanie  posiłku ciepłego jednodaniowego ze wskazaniem na drugie danie dla dorosłych 

( catering )

-  Przygotowanie   posiłku  ciepłego  jednodaniowego ze  wskazaniem na  danie  drugie  dla  dzieci 

( catering )



Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie 

z siedzibą: ul. Armii Krajowej 54

tel/fax 074 – 8580 – 745

ogłasza  że  przystępuje  do  postępowania  o  zamówienie  publicznego   w  trybie  przetargu 

nieograniczonego 

na:

Dożywianie uczniów w szkołach oraz dorosłych mieszkańców  Miasta i Gminy Żarów. 

Termin realizacji: od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia umieszczona zostanie na stronie internetowej 

www.um.zarow.pl 

Przedmiotem zamówienia jest:

Dożywianie  około  100  uczniów w szkołach  oraz  około  50  dorosłych  mieszkańców na  terenie 

Miasta i Gminy Żarów. Obejmuje ono:

a) przygotowanie posiłków dwudaniowych dla dzieci (zupa z wkładką,  drugie danie + kompot) 

wydawanych od poniedziałku do piątku,

Ustala się obowiązującą gramaturę posiłków dla dzieci:

zupa – 250 ml,

ziemniaki lub zamiennik (ryż, kasza) – 200 gram,

mięso – 80 gram,

surówka  - 150 gram,

kompot – 200 ml,

b) przygotowanie posiłków dwudaniowych dla dorosłych (zupa z wkładką + pieczywo, drugie danie 

+ kompot) wydawanych od poniedziałku do piątku,

Ustala się obowiązująca gramaturę posiłków dla dorosłych:

zupa z wkładka – 350 ml,

pieczywo 100 gram,

ziemniaki lub zamiennik (ryż, kasza) – 350 gram,

mięso – 120 gram,

surówka – 200 gram,

kompot – 200 ml,

c) przygotowanie posiłków dwudaniowych dla dzieci oraz dorosłych ( zupa z wkładką, drugie danie 

+  kompot  )  i  dostarczenie  w formie  cateringu  posiłków na  teren  wiejski  (5  x  w tygodniu  od 

poniedziałku do piątku). Gramatura obowiązująca jak wyżej dla dzieci i dorosłych.

http://www.zarow.pl/


d) przygotowanie ciepłego jednodaniowego posiłku ( ze wskazaniem dania drugiego )

 i dostarczenie w formie cateringu posiłków dla dzieci wiejskich oraz dla dorosłych mieszkańców 

Gminy Żarów ( 5 x w tygodniu od poniedziałku do piątku ). Gramatura obowiązująca jak wyżej dla  

dzieci i dorosłych.

e)  przygotowanie  jednodaniowego ciepłego posiłku  ze  wskazaniem na  zupę z  wkładką,  oraz  z 

pieczywem  dla  osoby  dorosłej  (  wydawanego  5x  w  tygodniu  od  poniedziałku  do  piątku  ). 

Obowiązująca gramatura jak wyżej dla dorosłych – nie w formie cateringu.

f)  przygotowanie  jednodaniowego  ciepłego  posiłku  ze  wskazaniem na  drugie  danie  dla  osoby 

dorosłej ( wydawanego 5x w tygodniu od poniedziałku do piątku ). Obowiązująca gramatura jak 

wyżej dla dorosłych – nie w formie cateringu.

Zamawiający   dopuszcza  możliwość  składania  oferty  częściowej  (  dożywianie  tylko  dzieci, 

dożywianie tylko dorosłych, dożywianie dorosłych i dzieci  cateringowo ).

Opis części

I Część: Dożywianie tylko dzieci na terenie Miasta Żarów

− Przygotowanie   posiłku  dwudaniowego  dla  dzieci  ze  szkół  podstawowych  i  młodzieży 

gimnazjalnej ( zupa z wkładką, drugie danie + kompot )

− Przygotowanie  posiłku  dwudaniowego  dla  młodzieży  szkoły  ponadgimnazjalnej  (  zupa  z 

wkładką, drugie danie + kompot )

Posiłki wydawane będą na terenie Miasta Żarów w pomieszczeniu przystosowanym dla minimum  

30 osób uniemożliwiającym indentyfikację dzieci z pomocy społecznej. 

W przypadku gdy podmiot przygotowuje posiłki dla uczniów ze szkoły podstawowej poza Szkołą  

Podstawową w Żarowie podmiot winien dostarczyć posiłki do Szkoły Podstawowej w Żarowie,  

zapewniając przy tym odpowiednie pomieszczenie,  o  którym mowa powyżej  oraz  odpowiednie  

warunki spożywania posiłków.

 II Część: Dożywianie tylko dorosłych na terenie Miasta Żarów

- Przygotowanie  posiłku dwudaniowego dla dorosłych ( zupa z wkładką + pieczywo, drugie danie 

+ kompot )

-  Przygotowanie  posiłku  ciepłego jednodaniowego ze  wskazaniem na  zupę z  wkładką  wraz  z 

pieczywem dla dorosłych

- Przygotowanie  posiłku ciepłego jednodaniowego ze wskazaniem na drugie danie dla dorosłych 

III Część: Dożywianie dorosłych i dzieci  cateringowo na terenie Gminy Żarów (teren wiejski)

- Przygotowanie  posiłku dwudaniowego dla dzieci ( zupa z wkładką, drugie danie + kompot ) 

( catering )



- Przygotowanie  posiłku dwudaniowego dla dorosłych ( zupa z wkładką, drugie danie + kompot ) 

( catering )

- Przygotowanie  posiłku ciepłego jednodaniowego ze wskazaniem na drugie danie dla dorosłych 

( catering )

-  Przygotowanie   posiłku  ciepłego  jednodaniowego ze  wskazaniem na  danie  drugie  dla  dzieci 

( catering )

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamówienie będzie realizowane od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. i obejmuje około 180 dni nauki 

szkolnej.

Okres  realizacji  zamówienia  wymagany  od   01.01.2014  r.  do  31.12.2014  r.  –  z  możliwością 

skrócenia w przypadku wcześniejszego wyczerpania środków.

Listy dożywianych dzieci oraz dorosłych mieszkańców Gminy Żarów sporządza Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Żarowie dla każdej ze szkół. Na ich podstawie odbywa się wydawanie posiłków. 

Informowanie Dostawcy o zmianie liczby dzieci oraz dorosłych mieszkańców będzie odbywać się 

telefonicznie z wyprzedzeniem jednodniowym. 

 W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający określone wymogi w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia oraz  wymogi  określone w art.  22 ust.  1  i  24 ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych 

 O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy którzy:

-  posiadają  uprawnienia  do wykonywania określonej  działalności  lub  czynności  ,  jeżeli  ustawy 

nakładają  obowiązek posiadania takich uprawnień,  (  aktualny odpis  z  właściwego rejestru  albo 

aktualne  zaświadczenie  o  wpisie  do  ewidencji  działalności  gospodarczej,  postanowienie 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego dotyczące transportu żywności ) (załącznik nr 3)

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami 

zdolnymi do wykonywania zamówienia (załącznik nr 3)

-  znajdują  się  w  sytuacji  ekonomicznej  i  finansowej  zapewniającej  wykonanie  zamówienia 

(załącznik nr 3)

- nie podlegają wykluczeniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia ( załącznik Nr 3 )

- dysponują odpowiednim pomieszczeniem przeznaczonym do wykonywania posiłków ( załącznik 

Nr 5 )

- oświadczenie o zapewnieniu pomieszczenia dla dzieci spożywających posiłki (załącznik nr 6)

Ocena spełnienia  warunków udziału w postępowaniu  będzie  dokonywana na podstawie  analizy 

oświadczeń i dokumentów, jakie Wykonawca ma obowiązek przedłożyć z ofertą.

Zamawiający będzie oceniał według kryterium : spełnia lub nie spełnia.



 Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu

- oferta cenowa ( załącznik nr 1 ),

-  aktualny  odpis  z  właściwego  rejestru  albo  aktualne  zaświadczenie  o  wpisie  do  ewidencji 

działalności gospodarczej,

- oświadczenie oferenta o prowadzeniu działalności w zakresie przedmiotowego zamówienia co 

najmniej trzy letnim ( załącznik nr 2 ),

- oświadczenie wykonawcy, o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych ( załącznik nr 3 ),

- postanowienie Powiatowego Inspektora Sanitarnego dotyczące transportu żywności.

Dokumenty przetargowe można otrzymać nieodpłatnie w Ośrodku Pomocy Społecznej w Żarowie, 

ul. Armii Krajowej 54 ( pok. Nr 3 )  poniedziałek – środa – czwartek -  piątek w godzinach od 7.30 

–  do 15.30, wtorek w godzinach od 8.00 – 16.00

Zamawiający odstępuje od pobrania wadium.

Kryterium oceny ofert:

− jako kryterium wyboru oferty przyjmuje się  kryterium ceny za jeden pakiet obiadowy (tj. 

posiłek dwudaniowy dla dzieci, posiłek dwudaniowy dla dorosłych , posiłek jednodaniowy 

dla dorosłych – zupa z wkładką plus pieczywo, posiłek jednodaniowy ze wskazaniem dania 

drugiego dla dorosłych, posiłek dwudaniowy dla dzieci – catering, posiłek dwudaniowy dla 

dorosłych  –  catering  oraz  drugie  danie  dla  dzieci  i  dorosłych  -  catering),  oraz  dobro 

korzystających z dożywiania.

Przez dobro korzystających z dożywiania rozumieć należy:

 - łatwy dostęp do miejsca w którym wydawane i spożywane będą posiłki (w przypadku dorosłych: 

zapewniony dostęp dla osób niepełnosprawnych, posiłki powinny być wydawane oraz spożywane 

od poniedziałku do piątku w dni robocze do godziny 16.00.

-  w przypadku  dzieci  dożywianych  w szkołach  na  terenie  Miasta  Żarów posiłki  powinny być 

spożywane  przez  dzieci  w dni  nauki  szkolnej  na  terenie  szkoły w miejscu  uniemożliwiającym 

identyfikowanie dzieci dożywianych z pomocy społecznej, ponadto dzieci winny spożywać posiłki 

w porcelanowych naczyniach, co zapewni komfort spożywania posiłku, natomiast dzieci dożywiane 

na  terenie  wiejskim  cateringowo  w  naczyniach  i  sztućcach  jednorazowych.  Pomieszczenie  w 

którym wydawane i spożywane będą posiłki musi być przystosowane dla minimum 30 dzieci. 

Ceny pakietu obiadowego będą niezmienne przez cały okres obowiązywania umowy.

Cena posiłków winna zawierać również koszt dowozu posiłków do placówek oraz koszt naczyń i 

sztućców,  w  przypadku  cateringu  naczyń  i  sztućców  jednorazowych.  W ramach  wykonywanej 



usługi  dostawca  zadba  o  wydanie,  asystowanie  podczas  konsumpcji  posiłków  oraz  o  czystość 

pomieszczeń w których wydawane będą posiłki. 

Oferty  należy  składać  w  zamkniętych  kopertach  z  dopiskiem  „przetarg  nieograniczony 

dożywianie  uczniów  szkół  oraz  dorosłych  mieszkańców  miasta  i  gminy  Żarów” do  dnia 

04.11.2013 r. do godz: 10.00  na adres  Zamawiającego: 

Ośrodek Pomocy Społecznej      

Ul. Armii Krajowej 54, 58 – 130 Żarów ( pokój nr 3 )

Osoba upoważniona do  kontaktu z oferentami:

Natalia Wolska tel/fax 74 – 8580 – 745

Karolina Paterak tel/fax 74 – 8580 – 745

Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie oferty do 04.11.2013 roku  do godz. 10.00     

Otwarcie  ofert  nastąpi w  siedzibie  Zamawiającego  w  dniu  05.11.2013  roku  o  godz:  10.15  w 

Ośrodku Pomocy Społecznej w Żarowie.

Otwarcie oferty jest jawne.

Przetarg przeprowadzi  Komisja  powołana  przez  Kierownika  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w 

Żarowie w siedzibie ośrodka dnia  05.11.2013; roku.

O wynikach przetargu wykonawcy zostaną powiadomieni pisemnie.

W zawiadomieniu wysłanym do wykonawcy, którego oferta została wybrana określone zostaną : 

miejsce i termin podpisania umowy (wzór umowy – załącznik Nr 7 do specyfikacji)  

Termin związania ofertą – 30 dni liczony łącznie z dniem, w którym upływa termin do składania 

ofert.

Zamawiający  nie dopuszcza zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie zamierza ustanawiać  dynamicznego systemu zakupów.

Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

     



Załącznik Nr 1

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

                                                                                                 / miejscowość i data /

…………………………………..

…………………………………...

       / nazwa i adres oferenta /

 

OFERTA

                                                                   Do

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

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

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

Odpowiadając na zaproszenie do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego na „ Dożywianie uczniów w szkołach oraz dorosłych mieszkańców na terenie 

Miasta i gminy Żarów „ zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ, 

1. Oferuję przygotowanie oraz dostawę 

I Część: Dożywianie tylko dzieci na terenie Miasta Żarów

−   posiłek dwudaniowy dla dzieci ze szkoły podstawowych i młodzieży gimnazjalnej ( zupa z 

wkładką, drugie danie + kompot ) …..................zł brutto (słownie...............................................)

−  posiłek dwudaniowy dla młodzieży szkoły ponadgimnazjalnej ( zupa z wkładką, drugie danie + 

kompot ) …..................zł brutto (słownie...............................................)

Posiłki wydawane będą na terenie Miasta Żarów w pomieszczeniu przystosowanym dla minimum  

30 osób uniemożliwiającym indentyfikację dzieci z pomocy społecznej. 

W przypadku gdy podmiot przygotowuje posiłki dla uczniów ze szkoły podstawowej poza Szkołą  

Podstawową w Żarowie podmiot winien dostarczyć posiłki do Szkoły Podstawowej w Żarowie,  

zapewniając przy tym odpowiednie pomieszczenie,  o  którym mowa powyżej  oraz  odpowiednie  

warunki spożywania posiłków.

II Część: Dożywianie tylko dorosłych na terenie Miasta Żarów

−   posiłek dwudaniowy dla dorosłych ( zupa z wkładką + pieczywo, drugie danie + kompot ) 

…..................zł brutto (słownie...............................................)

−  posiłek  ciepły  jednodaniowy ze  wskazaniem na  zupę  z  wkładką   wraz  z  pieczywem dla 

dorosłych…..................zł brutto (słownie...............................................)

−   posiłek ciepły jednodaniowy ze wskazaniem na drugie danie dla dorosłych …..................zł 



brutto (słownie...............................................)

III Część: Dożywianie dorosłych i dzieci  cateringowo na terenie Gminy Żarów (teren wiejski)

−  posiłek  dwudaniowy dla  dzieci  (  zupa  z  wkładką,  drugie  danie  +  kompot  )  (  catering  ) 

…..................zł brutto (słownie...............................................)

−   posiłek dwudaniowy dla dorosłych ( zupa z wkładką, drugie danie + kompot ) ( catering ) 

…..................zł brutto (słownie...............................................)

−   posiłek  ciepły  jednodaniowy ze  wskazaniem na  drugie  danie  dla  dorosłych  (  catering  ) 

…..................zł brutto (słownie...............................................)

−   posiłek  ciepły  jednodaniowy  ze  wskazaniem  na  danie  drugie  dla  dzieci  (  catering  ) 

…..................zł brutto (słownie...............................................)

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia ( w tym 

wzorem umowy ) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.

3. Oświadczamy że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust.1 ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. 2013, poz. 907 z późniejszymi 

zmianami )

4. Oświadczamy że uważamy się za związanych niniejsza ofertą na czas wskazany w SIWZ.

5. Oświadczamy, że prace objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami.

6. Oferta została złożona na ……… stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr …….. 

do nr……

7. Niniejszym informujemy, iż informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach od …....  do 

……  stanowią  tajemnice  przedsiębiorstwa  w  rozumieniu  przepisów  ustawy  o  zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji i jako takie mogą być udostępnione.

8 Integralną cześć oferty stanowią następujące dokumenty *

 1…………………………………………….

 2…………………………………………….

 3…………………………………………….

……………………………………

podpis oferenta

  

Uwaga:

* jeżeli dołączone są odpisy dokumentów lub ich kopie, to muszą być one poświadczone przez 

Wykonawcę za zgodność z oryginałem  



            

Załącznik Nr 2 

Wykaz zamówień zrealizowanych przez Wykonawcę w ciągu ostatnich 3 – lat odpowiadających 

swoim rodzajom i wartością usługom stanowiącym podmiot zamówienia.

Nazwa i adres Wykonawcy 

………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………….

L.p Rodzaj i zakres zamówienia Całkowita

wartość

Termin realizacji Nazwa 

zamawiającego

……………………………

podpis oferenta



Załącznik Nr 3 

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 22 ust.1

Ustawy Prawo Zamówień Publicznych  

Nazwa wykonawcy………………………………………………………………………….......

Adres wykonawcy……………………………………………………………………………….

Numer telefonu / faksu………………………………………………………………………......

Oświadczam, że 

1. Posiadam  uprawnienia  do  wykonywania  określonej  działalności  lub  czynności  jeżeli 

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

2. Posiadam niezbędną wiedzę  i  doświadczenie  oraz  dysponuję potencjałem technicznym i 

osobami zdolnymi wykonywania zamówienia.

3. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

4. Nie podlegam wykluczeniu o postępowaniu o udzielenie zamówienia.

5. Spełniam warunki udziału w postępowaniu określone w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia.

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

                                                                                           podpis oferenta 

        



Załącznik Nr 4 

OŚWIADCZENIE

Do postępowania o zamówienie na „Dożywianie uczniów w szkołach oraz dorosłych mieszkańców 

na terenie Miasta i Gminy Żarów”.

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, że nie 

podlegam wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 29 

stycznia  2004  r.  Prawo  Zamówień  Publicznych  (Dz.  U.  Z  2013  poz.  907  r.  z  późniejszymi 

zmianami)                                             

Nazwa i adres oferenta:                                                                      Podpis oferenta

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

…………………………..

………………………….



Załącznik Nr 5 

OŚWIADCZENIE

Do postępowania o zamówienie publiczne na „ Dożywianie uczniów w szkołach oraz dorosłych 

mieszkańców Miasta i Gminy Żarów”

Oświadczam, że posiłki będą przygotowywane w 

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

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

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

                  ( Podać nazwę i dokładny adres miejsca przygotowywania posiłków)

Nazwa i adres oferenta:                                                                     Podpis oferenta

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

…………………………



Załącznik Nr 6

OŚWIADCZENIE

1. Oświadczam, że zapewnię pomieszczenie przystosowane do wydawania posiłków dla minimum 

30 dzieci w którym spożywane będą posiłki.

2. Oświadczam, że zadbam o wydanie, asystowanie podczas konsumpcji posiłków oraz o czystość 

pomieszczeń w których wydawane i spożywane będą posiłki. 

3. Oświadczam, że zapewnie obecność osoby dorosłej przy wydawaniu posiłków oraz konsumpcji.

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

                                                                                             (Podpis Oferenta)

                                                                         Potwierdzam: …......................................

                                                                                                (Podpis dyrektora szkoły)



                                                                         

                                                                                  Załącznik nr 7

      Umowa Nr

Zawarta  w  dniu             2013  roku  pomiędzy  Ośrodkiem Pomocy Społecznej  w  Żarowie 

reprezentowanym przez 

1.Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Panią Anitę Denes – Ziemkiewicz

2. Głównego Księgowego Panią Cecylię Orzechowską 

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a 

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

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

zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą” 

                                                                               

na  okoliczność  dożywiania  uczniów  w  szkołach  znajdujących  się  na  terenach  wiejskich  oraz 

dorosłych mieszkańców Miasta i Gminy Żarów  w okresie od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku 

w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zgodnie z ustawą z 

dnia 29 grudnia 2005 roku o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie 

dożywiania”(DZ. U. z 2005 r. nr 267 poz. 2259 z późniejszymi zmianami)

                                                                               § 1

1. Strony przyjmują co następuje: 

1) Zamówienie na dożywianie odbywa się dzięki pozyskanej przez Gminę Żarów dotacji celowej 

przekazywanej  na  podstawie  ustawy  z  dnia  29  grudnia  2005  r.  o  ustanowieniu  programu 

wieloletniego  „Pomoc  państwa  w  zakresie  dożywiania”  zgodnie  z  zamówieniem  publicznym 

udzielonym  na podstawie  art. 39  ustawy „Prawo zamówień publicznych”  z dnia 29 stycznia 2004 

roku (DZ .U .z 2013 r., poz. 907 z późniejszymi zmianami) 

(przetarg nieograniczony)

2. Wykaz osób zakwalifikowanych do dożywiania sporządza wyznaczony pracownik merytoryczny 

na wniosek pracownika socjalnego. 

1) Wykaz osób jest przekazywany do  …........(nazwa podmiotu)

2) Aktualizowany jest w razie potrzeby, tj. zwiększania się liczby uprawnionych do dożywiania. 

3)  Każdorazowo  osobę  dożywianą  zgłasza  się  pracownikowi  ….........(nazwa  podmiotu)  którą 



dopisuje do przekazanej listy, zgłoszenia można dokonać telefonicznie. 

4) Ostatniego dnia każdego miesiąca pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie dostarczy 

…........(nazwa  podmiotu)  aktualną  listę  dożywianych  osób  zgodną  z  przeprowadzonym 

postępowaniem.

5) Lista stanowi załącznik do obciążeń finansowych i jest każdorazowo, co miesiąc, potwierdzana 

przez osobę wydającą posiłki lub prowadzącą ewidencję. 

6)  Potwierdzenie  polega  na  zamieszczeniu  na  odwrocie  listy  klauzuli  „Potwierdzam,  że  osoby 

uwzględnione na liście systematycznie w okresie od 1-go dnia danego miesiąca do ostatniego dnia 

danego miesiąca odbierały wydawane posiłki”. Czytelny podpis. 

7) W razie nieobecności kogoś z listy osoba wydająca posiłki wskazuje okres nieobecności.

3. …......(nazwa podmiotu) obciąża Ośrodek Pomocy Społecznej kosztami za wydawane posiłki 

przysyłając fakturę, rachunek, notę wraz z załączoną i potwierdzoną listą osób uprawnionych do 

korzystania z posiłku.

1) Opłatę za wyżywienie Ośrodek Pomocy Społecznej będzie uiszczał w  terminie 21 dni od dnia 

otrzymania  dokumentu  księgowego  (faktury,  rachunku,  noty)  wystawionego  przez 

…..........................(nazwa podmiotu)

2)  Dokument  księgowy winien  trafić  do  Ośrodka  Pomocy Społecznej  najpóźniej  do  5-go dnia 

każdego miesiąca wraz z załączoną listą.

4.  Ustala  się  iż  …............(nazwa  podmiotu)  będzie  dostarczał   jadłospis  do  Ośrodka  Pomocy 

Społecznej w Żarowie  na koniec każdego miesiąca.

   § 2

1. Przedmiotem umowy jest: 

a) przygotowanie posiłków dwudaniowych dla dorosłych (zupa z wkładką + pieczywo, drugie danie 

+ kompot) wydawanych od poniedziałku do piątku, - (zupa z wkładką -  350 ml, pieczywo – 100g, 

ziemniaki lub zamiennik – ryż, kasza – 350 g,mięso – 120 g, surówka 200 g, kompot – 200ml)

b)  przygotowanie  posiłków  dwudaniowych  dla  dzieci  szkoły  podstawowej  oraz  młodzieży 

gimnazjalnej  (zupa z wkładką – 250 ml, ziemniaki lub zamiennik – ryż, kasza – 200 g, mięso – 80 

g, surówka – 150 g, kompot – 200 ml) oraz młodzieży szkoły ponadgimnazjalnej (zupa z wkładką,  

drugie danie + kompot) i dostarczenie w formie cateringu posiłków na teren wiejski. Gramatura jak 

wyżej dla dorosłych.

c)  przygotowanie posiłków dwudaniowych dla dorosłych (zupa z wkładką, drugie danie + kompot) 

i dostarczenie w formie cateringu posiłków na teren wiejski. Gramatura jak wyżej dla dorosłych.

d)  przygotowanie ciepłego jednodaniowego posiłku (ze wskazaniem dania drugiego) i dostarczenie 

w formie cateringu posiłków dla dzieci wiejskich oraz dla dorosłych mieszkańców Gminy Żarów (5 

x w tygodniu od poniedziałku do piątku). Gramatura jak wyżej dla dorosłych i dzieci.



e)  przygotowanie  jednodaniowego ciepłego posiłku  ze  wskazaniem na  zupę z  wkładką,  oraz  z 

pieczywem dla osoby dorosłej,

f)  przygotowanie  jednodaniowego  ciepłego  posiłku  ze  wskazaniem na  drugie  danie  dla  osoby 

dorosłej,

 2. Umowa będzie wykonywana w :

− Szkole Podstawowej w Żarowie ul. Armii Krajowej 56 tel: 74-8580-482

− Szkole Podstawowej w Imbramowicach ul. Żarowska 45 tel: 74-8507-314

− Szkole Podstawowej w Zastrużu, Zastruże 19A tel: 74-8580-808

− Szkole Podstawowej w Mrowinach ul. Wojska Polskiego 43 tel: 74-8580-575

− Gimnazjum w Żarowie ul. Piastowska 10 tel: 74-8580-224

− Zespole Szkół w Żarowie ul. Zamkowa 10 tel: 74-8580-403

 2) Dożywianie dorosłych mieszkańców Gminy Żarów w  formie cateringu   lub  w …......(nazwa 

podmiotu) 

                                                                      

                                                                            § 3

1. Koszt jednostkowy wg ustaleń  na 2013 rok wynosi:

I Część: Dożywianie tylko dzieci na terenie Miasta Żarów

−   posiłek dwudaniowy dla dzieci ze szkoły podstawowych i młodzieży gimnazjalnej ( zupa z 

wkładką, drugie danie + kompot ) …..................zł brutto (słownie...............................................)

−  posiłek dwudaniowy dla młodzieży szkoły ponadgimnazjalnej ( zupa z wkładką, drugie danie + 

kompot ) …..................zł brutto (słownie...............................................)

II Część: Dożywianie tylko dorosłych na terenie Miasta Żarów

−   posiłek dwudaniowy dla dorosłych ( zupa z wkładką + pieczywo, drugie danie + kompot ) 

…..................zł brutto (słownie...............................................)

−  posiłek  ciepły  jednodaniowy ze  wskazaniem na  zupę  z  wkładką   wraz  z  pieczywem dla 

dorosłych…..................zł brutto (słownie...............................................)

−   posiłek ciepły jednodaniowy ze wskazaniem na drugie danie dla dorosłych …..................zł 

brutto (słownie...............................................)

III Część: Dożywianie dorosłych i dzieci  cateringowo na terenie Gminy Żarów (teren wiejski)

−  posiłek  dwudaniowy dla  dzieci  (  zupa  z  wkładką,  drugie  danie  +  kompot  )  (  catering  ) 

…..................zł brutto (słownie...............................................)

−   posiłek dwudaniowy dla dorosłych ( zupa z wkładką, drugie danie + kompot ) ( catering ) 

…..................zł brutto (słownie...............................................)

−   posiłek  ciepły  jednodaniowy ze  wskazaniem na  drugie  danie  dla  dorosłych  (  catering  ) 



…..................zł brutto (słownie...............................................)

−   posiłek  ciepły  jednodaniowy  ze  wskazaniem  na  danie  drugie  dla  dzieci  (  catering  ) 

…..................zł brutto (słownie...............................................)

                                                                            § 4

1. Wykonawca będzie dostarczał / przygotowywał posiłki w pojemnikach zgodnie z wymogami 

sanitarnymi/ do poszczególnych szkół własnym transportem.

2. Posiłki będą urozmaicane, przygotowywane z uwzględnieniem norm żywieniowych  o wartości 

kalorycznej minimum 1000 kcal.

3. Posiłki muszą być sporządzane i wydane zgodnie z wymogami sztuki kulinarnej i sanitarnej dla  

żywienia zbiorowego. 

4. Posiłki  wykonywane będą ze świeżych artykułów spożywczych posiadających aktualne terminy 

ważności.

5.Obiady do szkół wiejskich w ramach cateringu dostarczane będą w odpowiednich pojemnikach 

zgodnie z wymogami sanitarno – epidemiologicznymi.

6.W  ramach  wykonywanej  usługi  Wykonawca  zadba  o  wydawanie,  asystowanie  podczas 

konsumpcji  posiłków oraz o czystość pomieszczeń w których wydawane i spożywane będą posiłki.

7.  Zamawiający  nie  ponosi  konsekwencji  za  zmieniającą  się  liczbę  osób  dożywianych,  która 

zależna będzie od spełnienia określonych przepisami prawa kryteriów umożliwiających udzielenie 

pomocy w formie dożywiania

8.  W przypadku dożywianych osób dorosłych:

a)  zapewniony będzie łatwy dostęp do  miejsca w którym wydawane  i spożywane będą posiłki -  

zapewniony dostęp dla osób niepełnosprawnych, 

b)   posiłki  będą  wydawane  od  poniedziałku  do  piątku   do  godziny  16.00  w  dni  robocze  z 

wyłączeniem okresu wakacyjnego.

9. W przypadku dzieci dożywianych w szkołach:

a) posiłki będą wydawane na terenie szkoły w pomieszczeniu przystosowanym dla minimum 30 

dzieci uniemożliwiającym identyfikowanie dzieci dożywianych z pomocy społecznej,

b) posiłki będą wydawane w  porcelanowych naczyniach, co zapewni komfort  spożywania posiłku,

c) posiłki będą wydawane w dni nauki szkolnej.                                                                         

§ 5

Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli przebiegu realizacji umowy.

§ 6

W przypadku  nienależytej  realizacji  wykonania  umowy  przez  Wykonawcę  a  w  szczególności 



spóźnienie, niedostarczenie lub złą jakość posiłków uprawnia Zamawiającego do naliczenia kary 

umownej  o  wartości  zamówienia  za  dany dzień/okres,  którego  dotyczy nienależyte  wykonanie 

umowy. 

§ 7

1. Zamawiający może rozwiązać umowę z przyczyn określonych w § 6 w terminie 7 dni, jeżeli 

mimo  pisemnego  wezwania  do  prawidłowej  realizacji  umowy  Wykonawca  nadal  narusza  jej 

warunki.

2.  Zamawiający  zastrzega  sobie  prawa  do  natychmiastowego  zerwania  umowy,  jeżeli  z  winy 

Wykonawcy  nastąpi  zagrożenie  życia  lub  zdrowia  osób  dożywiających  (zatrucie  układu 

pokarmowego np. Salmonelloza). 

§ 8

Umowa została zawarta na czas określony od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku

§ 9

1. Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnego aneksu do 

umowy pod rygorem nieważności.

2.  Liczba  osób  dożywiających  zależna  będzie  od  spełnienia  określonych  przepisami  prawa 

kryteriów  umożliwiających  udzielenie  pomocy  w  formie  dożywiania,  dlatego  Zamawiający 

dopuszcza możliwość zmiany ilości zamówionych posiłków.

§ 10

Ewentualne  sprawy sporne  wynikające  z  niniejszej  umowy,  strony będą  rozstrzygać  w  drodze 

negocjacji,  a  w  razie  nie  dojścia  do  porozumienia,  spory  będą  podlegać  rozstrzygnięciu  w 

postępowaniu sądowym przed sądem właściwym dla Zamawiającego.

 

§ 11

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron

ZAMAWIAJĄCY                                                                          WYKONAWCA

 


