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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:211011-2013:TEXT:PL:HTML

PL-Kleszczów: Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków
2013/S 123-211011

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

"Solpark Kleszczów" Sp. z o.o.
ul. Sportowa 8
Osoba do kontaktów: Ewelina Przybyła
97-410 Kleszczów
POLSKA
Tel.:  +48 447316500
E-mail: biuro@kompleks-solpark.pl
Faks:  +48 447316520
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.solpark.bip.kleszczow.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: rekreacja, kultura, gastronomia, sport, hotele i podobne obiekty zakwaterowania

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
ŚWIADCZENIE USŁUG CATERINGOWYCH DLA SOLPARK KLESZCZÓW" SP. Z O.O. W KLESZCZOWIE

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Usługi
Kategoria usług: nr 17: Usługi hotelarskie i restauracyjne
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: UL.
SPORTOWA 8 97-410 KLESZCZÓW
Kod NUTS 

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:211011-2013:TEXT:PL:HTML
mailto:biuro@kompleks-solpark.pl
www.solpark.bip.kleszczow.pl
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II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest „Świadczenie usług cateringowych dla „Solpark Kleszczów” Sp. z o.o.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 do SIWZ, który jednocześnie
stanowić będzie załącznik nr 1 do umowy o świadczenie usług cateringowych oraz we wzorze umowy
( załącznik nr 2 do SIWZ).
Wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługi cateringowe (śniadania, obiady, kolacje, bufety kawowe,
catering na eventy, imprezy integracyjne i inne według potrzeb) w siedzibie Zamawiającego oraz innych
miejscach wskazanych przez Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania posiłków o najwyższym standardzie na bazie produktów
najwyższej, jakości i bezpieczeństwa oraz do przestrzegania przepisów prawnych w zakresie przechowywania
i przygotowania artykułów spożywczych, tj. muszą spełniać wymogi określone przepisami ustawy z dnia
25.08.2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225 z 2006r.
z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych.
Zamawiający oczekuje wykonania Przedmiotu Zamówienia na najwyższym poziomie.
Wykonawca zobowiązany jest do podpisania wraz z umową na świadczenie Usług Cateringowych umowy
poddzierżawy na pomieszczenia gastronomiczne w obiektach „Solpark Kleszczów” Sp. z o.o. przy ul. Sportowej
8 oraz Hotelu „Solpark” przy ul. Sportowej 3, a także do ponoszenia wszelkich kosztów z tym związanych –
wzór umowy poddzierżawy wraz z określoną wysokością miesięcznego czynszu oraz innymi opłatami - stanowi
załącznik nr 8 do SIWZ wraz załącznikami.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
55300000

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8) Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:
Szacunkowa wartość bez VAT: 920 097,45 PLN

II.2.2) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3) Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 1.9.2013. Zakończenie 31.8.2014

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
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Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 10.000,00 PLN
. Ostateczny termin wniesienia wadium upływa dnia 05.08.2013 do godz. 11:00 Wadium może być wniesione w
następujących formach:
pieniądzu;
poręczeniach bankowych (w postaci oryginału dokumentu) lub poręczeniach spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
gwarancjach bankowych (w postaci oryginału dokumentu) – gwarantowane na czas związania z ofertą;
gwarancjach ubezpieczeniowych (w postaci oryginału dokumentu) – gwarantowane na czas związania z
ofertą;
poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000
r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007, nr 42 poz. 275 z późń. z m. .).
Wykonawca do oferty załączy 2 egz. gwarancji: ksero gwarancji poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
osobę umocowaną do działania w firmie Wykonawcy oraz oryginał gwarancji. Ksero gwarancji będzie częścią
oferty, trwale z ofertą połączoną, jako Załącznik do SIWZ, natomiast oryginał gwarancji stanowić będzie odrębny
dokument, który zostanie niezwłocznie przez Zamawiającego zwrócony Gwarantowi, z chwilą wygaśnięcia
odpowiedzialności Gwaranta.
Wykonawca wraz z gwarancją załączy odpis z KRS Gwaranta – firmy udzielającej gwarancji na potwierdzenie,
że osoby, które złożyły podpisy na dokumencie gwarancji są umocowane do działania w firmie Gwaranta,
ewentualnie z załączeniem niezbędnych pełnomocnictw w celu zachowania ciągłości umocowań prawnych.
Odpis z KRS Gwaranta i niezbędne pełnomocnictwa należy przedłożyć w 1 egz. i trwale z ofertą połączyć.
Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego
–
BANK SPÓŁDZIELCZY W KLESZCZOWIE
Nr rachunku: 03 8978 0008 0006 0293 2000 0010
z zaznaczeniem „Wadium – CRZPU/ 2 /2013 – Usługa Utrzymania Czystości w obiektach Solpark Kleszczów
Sp. z o.o., przy ul. Sportowej 8 oraz Sportowej 3 w Kleszczowie”.
Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub
unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z
zastrzeżeniem ppkt. 20.11).
Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie
po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania
umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.
Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem
terminu składania ofert.
Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie
ppkt. 20.7), jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza.
Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o
którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub
pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy.
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. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Pzp zawarte w art. 45 i 46
- Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Wykonawca zobowiązany jest z chwila podpisania umowy na świadczenie usług cateringowych przedłożyć
dokument/dowód wniesienia kaucji w wysokości 20.000,00 zł - na umowę poddzierżawy powierzchni
gastronomicznych.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Rozliczenia stron wynikające z zawarcia umowy realizowane będą w PLN.
Zamawiający ureguluje należność za faktycznie wykonany Przedmiot Zamówienia – zrealizowane usługi
cateringowe, po podpisaniu przez strony protokołu odbioru Przedmiotu Zamówienia, który stanowi podstawę do
wystawienia faktury VAT i tak w przypadku:
- śniadań ( klient indywidualny) – z terminem płatności 14 dni (§2 pkt.1 ppkt.3) wzoru umowy na świadczenie
usług cateringowych)
- standardowego wyżywienia klient grupowy – z terminem płatności 21 dni (§2 pkt.2 ppkt. 3 wzoru umowy na
świadczenie usług cateringowych)
- zamówienia dodatkowe – z terminem płatności 14 dni ((§2 pkt. 3 ppkt. 3 wzoru umowy na świadczenie usług
cateringowych)
Ceny jednostkowe zaoferowane przez Wykonawcę w Załączniku załącznik nr 1 do SIWZ, nie ulegną
podwyższeniu przez cały okres obowiązywania umowy.
Załącznik nr 1 do SIWZ wskazuje gramatury oraz ceny jednostkowe netto każdego proponowanego produktu,
potrawy i napoju, a także stawki podatku VAT oraz ceny jednostkowe brutto.
Podane przez Wykonawcę ceny jednostkowe, stanowią wynagrodzenie ryczałtowe obejmujące wszystkie
czynności niezbędne do prawidłowego wykonania usługi, nawet, jeśli czynności te nie zostały wprost
wyszczególnione w treści Umowy ( załącznik nr 2 do SIWZ), w szczególności koszty związane z rabatem,
o którym mowa §1, pkt 3 ppkt. 9 umowy ( załącznik nr 2 do SIWZ) oraz bezpłatnym dowozem żywności w
promieniu do 10 km. Wykonawca mając możliwość uprzedniego ustalenia wszystkich warunków technicznych
związanych z realizacją umowy, nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, nawet, jeżeli z przyczyn od
siebie niezależnych nie mógł przewidzieć wszystkich czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania
konkretnej usługi.
Ceny jednostkowe Przedmiotu Zamówienia obejmują koszty poddzierżawy, o której mowa §3, pkt 1 ppkt. 10
umowy ( załącznik nr 8 do SIWZ) oraz wszystkie podatki i opłaty, koszty opakowań, załadunku, rozładunku,
transportu, ewentualnego ponownego transportu wadliwego Przedmiotu Zamówienia, energię, wody, wartości
zużytych materiałów i prac niezbędnych do wykonania Przedmiotu Zamówienia
Wartość umowy wyliczona, jako suma iloczynów średnich cen zestawów w danej kategorii oraz ilości
przewidywanych posiłków i wartość zamówień dodatkowych, o których mowa w § 1 pkt. 1 ppkt. 7 wzoru
umowy to jednocześnie maksymalna wartość umowy, jaką Zamawiający zapłaci za realizację Przedmiotu
zamówienia.
Podane przez Zamawiającego poszczególne zestawy, zostały skonfigurowane w oparciu o dotychczasowe
doświadczenie oraz w celu obliczenia ceny ofertowej Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie prawo
dowolnej konfiguracji zestawów w oparciu o wyszczególnione i wycenione w ofercie produkty, zgodnie z
życzeniem klienta, bez względu na rodzaj kategorii posiłków oraz rodzaj danej grupy a także dokonywania
zmian w posiłkach wchodzących w jego skład. Zmiana może dotyczyć rezygnacji z któregoś z produktów lub
całego dania lub zamianie na inny produkt lub inne danie.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

III.1.4) Inne szczególne warunki
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Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2) Warunki udziału

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 11.1. Zamawiający dokona
zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych wyboru spośród Wykonawców, którzy spełniają
następujące warunki:
11.1.1 posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania;
- Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia na podstawie
oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu załączonego do oferty – zgodnie z załącznikiem
nr 4 do SIWZ
11.1.2. posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
- Warunek zostanie uznany, jeżeli w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu do składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, Wykonawca przedłoży Wykaz wykonanych, a w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług wraz z podaniem ich
wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem
dowodów, ze zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Pod pojęciem głównej usługi Zamawiający
rozumie usługę polegającą na świadczeniu usług cateringowych. Wykonawcy są zobowiązani udokumentować
wykonanie lub wykonywanie min. 1 głównej usługi cateringowej o wartości min. 300.000,00 zł brutto wraz z
podaniem jej wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotów, na rzecz, których usługa została wykonana lub
jest wykonywana należycie – załącznik 6 do SIWZ
11.1.3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca przedstawi listę osób ( min. 4 osoby), które będą
uczestniczyć w realizacji zamówienia, w tym – 1 osoba – szef kuchni z min. 3 letnim doświadczeniem na
tym stanowisku wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności wraz z
książeczkami zdrowia, jeśli są wymagane zgodnie z wymogami Sanitarno-Epidemiologicznymi – zgodnie z
załącznikiem nr 7 do SIWZ
11.1.4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
- Warunek ten zostanie uznany, jeżeli wykonawca przedłoży ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia, na wartość, co najmniej
100.000,00. zł (słownie: sto tysięcy złotych).
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone w pkt.
od 11.1.1 do 11.1.4 SIWZ winien spełniać, co najmniej jeden z Wykonawców lub wszyscy ci Wykonawcy
wspólnie
11.1.A. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków z pkt. 11.1. polega na wiedzy i doświadczeniu,
potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zgodnie z art. 26 ust. 2b
ustawy, Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował
zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, a w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich
przy wykonywaniu zamówienia oraz dokumenty dotyczące:
1) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
2) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia,
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3) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,
4) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonaniu zamówienia.
Ponadto Wykonawca załączy dokumenty wymienione w pkt. 11.2. SIWZ w odniesieniu do tych podmiotów.
(oryginał dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę).
11.1.B., Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji
finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w
wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku.
11.1.C. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w pkt. 11.1.4., polega na
zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, Zamawiający
wymaga przedłożenia informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których podmioty
te posiadają rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową
tych podmiotów na kwotę min. 100.000,00 PLN wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert.
W celu przeliczenia na PLN wszystkich wartości i danych finansowych podanych w innych walutach,
Zamawiający zastosuje średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) aktualny na dzień publikacji
ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
11.2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu
dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek określony w pkt. 11.2
musi spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie.
11.2.A Zamawiający dokona wyboru spośród Wykonawców, którzy wykażą brak podstaw do wykluczenia, o
których mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5) ustawy Pzp, tj. spośród Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy
kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50,
poz. 331, z późn. zm.), złożyli odrębne oferty w niniejszym postępowaniu.
Mając na uwadze powyższe Wykonawcy, należący do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), przedkładają podpisane
oświadczenie stanowiące załącznik nr 9 do SIWZ zgodnie z postanowieniami art. 26 ust. 2d ustawy Pzp.
11.2.1 .Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych – wg załącznika nr 5 do
SIWZ;
11.2.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 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 ofert
11.2.3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca
nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, 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 ofert;
11.2.4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, 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 ofert;
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11.2.5. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8
ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
11.2.6. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
11.2.7. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i
11ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia – nie
spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach załączonych do oferty.
12. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU
POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
12.1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne -
zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ
12.2. Wykonawca przedłoży Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, głównych usług wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na
rzecz, których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów, ze zostały wykonane
lub są wykonywane należycie.
Z dokumentów musi jasno wynikać, że Wykonawca spełnia warunek postawiony przez Zamawiającego w
sposób, niebudzący żadnych wątpliwości.
1) dowodami są:
a) poświadczenie, z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych
poświadczenie powinno być nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
b) oświadczenie wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w
stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w lit a)
2) W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz, którego usługi wykazane w wykazie, zostały
wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów.
3) Zamawiający nie wymaga podania informacji o usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie.
4) W razie konieczności, szczególnie, gdy wykaz lub dowody budzą wątpliwości zamawiającego lub gdy z
poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie zostało wykonane lub zostało wykonane
nienależycie, zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz, którego usługi
były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów
5) Wykonawca, w miejsce poświadczeń, o których mowa § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 19 lutego 2013r., może przedkładać dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług,
określone § 1 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą
być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817).
12.3. Listę osób ( min. 4 osoby), które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, w tym – 1 osoba – szef
kuchni z min. 3 letnim doświadczeniem na tym stanowisku wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu
wykonywanych przez nich czynności wraz z książeczkami zdrowia, jeśli są wymagane zgodnie z wymogami
Sanitarno-Epidemiologicznymi – zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ
12.4. Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na kwotę min. 100.000,00 PLN.
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12.5. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – wg załącznika nr 5 do
SIWZ.
12.6. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 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 ofert
12.7. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, 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 ofert;
12.8. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, 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 ofert.
12.9. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
12.10. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
12.11. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i
11ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
UWAGA!! NA DOKUMENTACH KRK POWINIEN WIDNIEĆ ZAKRES, KTÓREGO DOTYCZĄ!
12.12. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawcy mają obowiązek złożyć
listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt. 5 Ustawy Pzp -
wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 9 SIWZ albo informację, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej –
formularz ofertowy pkt. 7A
Jeśli Wykonawca przedłoży ww. dokument i nie wykreśli w Formularzu Ofertowym pkt. 7A Zamawiający
potraktuje powyższe, jako oczywistą omyłkę pisarską Wykonawcy.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument (12.12) składa każdy z Wykonawców składających ofertę
wspólną.
13. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał
innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty
dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy, określonym w pkt. 12.5 – 12.12.
14. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z Wykonawców
oddzielnie.
15. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby,
o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu
sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert, z tym, że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się
takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem,
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właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
miejsca zamieszkania tych osób.
16. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których mowa w pkt.12.6, pkt.12.7, pkt.12.8, 12.10 SIWZ, składa dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio,
że:
a. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b. 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,
c. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie
16A. zamiast dokumentu, o którym mowa 1 pkt. 12.9 i 12.11, sklada zaświadczenie właściwego ogranu
sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w
zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt.4-8,10,11 ustawy.
17. Dokumenty, o których mowa w pkt. 16 lit. a i c oraz pkt. 16A powinny być wystawione nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt.16 lit. b, powinien być
wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
18. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w
którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych
dokumentów.
W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia
publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z Wykonawców
oddzielnie.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: - Warunek ten zostanie uznany,
jeżeli wykonawca przedłoży ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia, na wartość, co najmniej 100.000,00. zł (słownie: sto tysięcy
złotych).
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji
finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w
wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku.
Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w pkt. 11.1.4., polega na zdolnościach
finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, Zamawiający wymaga
przedłożenia informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których podmioty te
posiadają rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową tych
podmiotów na kwotę min. 100.000,00 PLN wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
- Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca przedstawi listę osób ( min. 4 osoby), które będą
uczestniczyć w realizacji zamówienia, w tym – 1 osoba – szef kuchni z min. 3 letnim doświadczeniem na
tym stanowisku wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia
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niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności wraz z
książeczkami zdrowia, jeśli są wymagane zgodnie z wymogami Sanitarno-Epidemiologicznymi – zgodnie z
załącznikiem nr 7 do SIWZ

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
CRPZU/2/2013

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
5.8.2013 - 11:00

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 5.8.2013 - 11:30
Miejscowość:
Kleszczów.
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak



Dz.U./S S123
27/06/2013
211011-2013-PL

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

11/12

27/06/2013 S123
http://ted.europa.eu/TED

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

11/12

Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: 06.2014

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3) Informacje dodatkowe
33. INFORMACJE DODATKOWE – warunki zmiany umowy
33.1. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej,
że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy.
33.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od niniejszej umowy w przypadku rozwiązania
umowy poddzierżawy powierzchni gastronomicznej do której podpisania jest Wykonawca zobowiązany zgodnie
z pkt. 4.6 SIWZ. - z następujących przyczyn:
- dokonania dalszej poddzierżawy przedmiotu poddzierżawy lub obciążanie go prawami osób trzecich, bez
pisemnej zgody Podwydzierżawiającego,
- w przypadku opóźnienia z zapłatą czynszu za dwa pełne okresy płatności,
- w przypadku używania/wykorzystania przedmiotu dzierżawy w sposób sprzeczny z umową lub
przeznaczeniem pomimo upomnień Podwydzierżawiającego albo zaniedbania przedmiotu umowy do tego
stopnia, że zostaje narażony na utratę lub uszkodzenie.
33.3. Zamawiający zastrzega możliwość dokonania zmiany treści umowy w przypadku udzielenia przez
Zamawiającego zamówień dodatkowych koniecznych do wykonania Przedmiotu Zamówienia i mających wpływ
na realizację niniejszej umowy.
33.4. Zamawiający dopuszcza zmiany treści umowy w przypadku, gdy zaistnieje istotna zmiana okoliczności
powodująca, że wykonanie umowy w dotychczasowym brzmieniu nie leży w interesie publicznym, czego nie
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
33.5. Strony dopuszczają możliwość zmiany ilości potraw wyszczególnionych w Załączniku nr 1 do umowy np.
zmniejszenia ww. usług w odniesieniu do aktualnych potrzeb Zamawiającego, przy czym wartość wykonanych
usług nie przekroczy wartości określonej w § 8 pkt.1 umowy. Wykonawca nie może żądać odszkodowania z tyt.
zmniejszenia kwoty, do której umowa będzie realizowana.
33.6. W przypadku zmniejszenia zestawu ( dot. grup pow. 20 osób) o dany produkt/potrawę, posiłek lub
rezygnacji z części zestawu, wartość zestawu po pomniejszeniu będzie obliczana, jako suma wartości po
uwzględnieniu rabatu dla poszczególnych składowych zestawu.
33.7. Zamawiający ma prawo do kontroli prawidłowej realizacji postanowień umowy oraz do nadzoru nad
prawidłową realizacją Przedmiotu Zamówienia, polegającą między innymi na kontroli ważności produktów,
jakości oraz ilości potraw przygotowywanych i serwowanych przez Wykonawcę (wzór protokołu stanowi
załącznik nr 2 do umowy) a także do kontroli estetyki wyglądu wnętrz, stołów, zastawy oraz schludnego ubioru
obsługi. W takim przypadku, stwierdzone uchybienia zostaną opisane w Protokole Kontroli, o którym mowa
§1 pkt. 3 ppkt. 12. Kontrole przeprowadzane będą przez upoważnionych pracowników zamawiającego w
obecności przedstawicieli Wykonawcy.
33.8. Podane przez Zamawiającego poszczególne zestawy, zostały skonfigurowane w oparciu o dotychczasowe
doświadczenie oraz w celu obliczenia ceny ofertowej Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie prawo
dowolnej konfiguracji zestawów w oparciu o poszczególne produkty/potrawy i ich ceny jednostkowe wybierając
je z dowolnych zestawów i dowolnej kategorii. W takiej sytuacji cena zamawianego cateringu stanowić będzie
sumę cen jednostkowych produktów składających się na posiłek.
33.9. Zmiana umowy pod rygorem nieważności musi być stwierdzona na piśmie w formie aneksu.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze



Dz.U./S S123
27/06/2013
211011-2013-PL

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

12/12

27/06/2013 S123
http://ted.europa.eu/TED

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

12/12

Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Postepu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.:  +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwalanie wnosi sie do Prezesa KIO w terminach
zgodnie z art. 182 ustawy Prawo zamówien publicznych

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
j.w

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24.6.2013

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl

