
 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):  

http://www.czerwionka-leszczyny.pl/bip/ 

 
Ogłoszenie nr 369479 - 2016 z dnia 2016-12-19 r.  

Czerwionka-Leszczyny: Przygotowanie i wydawanie gorących posiłków dla klientów 

Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w roku 2017 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi  

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe  

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego  

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków 

Unii Europejskiej  
nie  

 

Nazwa projektu lub programu 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz 

wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych 

organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje 

społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie 

marginalizowanych  
nie  

 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do 

jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy 

niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo 

ich jednostki (w %)  

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  
nie  

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający 

powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania  
nie  

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli 

prowadzenie postępowania: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 
nie  

 

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają 

postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz 

osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:  

 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw 

członkowskich Unii Europejskiej  
nie  

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z 

innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe 

prawo zamówień publicznych: 

 

http://www.czerwionka-leszczyny.pl/bip/


Informacje dodatkowe: 
I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach, 

krajowy numer identyfikacyjny 00344571900000, ul. ul. 3 Maja  36b, 44230   

Czerwionka-Leszczyny, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 0-32 431 20 39; 431 11 66, 

e-mail ops@czerwionka-leszczyny.com.pl, faks .  

Adres strony internetowej (URL):  

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji 

samorządowej  

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):  
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego 

przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania 

postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i 

w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali 

zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających 

indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych 

zamawiających):  

I.4) KOMUNIKACJA:  

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania 

można uzyskać pod adresem (URL) 
nie  

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia  
tak  

www.czerwionka-leszczyny.pl/bip/ 

 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji 

można uzyskać pod adresem  
nie  

 

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

Elektronicznie 
nie  

adres  

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób: 
nie  

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób: 
tak  

Inny sposób:  

za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście, za pośrednictwem posłańca 

Adres:  

Ośrodek Pomocy Społecznej ul. 3 Maja 36b 44-230 Czerwionka-Leszczyny 

 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub 

formatów plików, które nie są ogólnie dostępne 



nie  

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

uzyskać pod adresem: (URL)  

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przygotowanie i 

wydawanie gorących posiłków dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy i 

Miasta Czerwionka-Leszczyny w roku 2017 

Numer referencyjny: OPS/PS.MG.341/1/2016 

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono 

dialog techniczny  
nie  

 

II.2) Rodzaj zamówienia: usługi  

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części:  

Nie  

 

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, 

usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w 

przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na 

innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia 

jest przygotowywanie i wydawanie jednodaniowych gorących posiłków dla klientów 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach w okresie od dnia zawarcia 

umowy, jednakże nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia wydania 

wszystkich zakontraktowanych posiłków, jednakże nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 

2017 r. 2. Maksymalna wielkość zamówienia wynosi: 50000 posiłków z podziałem 

na następujące części: 1) Rejon 1 obejmujący dzielnicę Czerwionka - 25000 

posiłków, 2) Rejon 2 obejmujący dzielnicę Leszczyny - 25000 posiłków; z tym 

zastrzeżeniem, iż wielkości poszczególnych części są zakresem szacunkowym, w 

związku z czym, w granicach maksymalnej wielkości zamówienia, mogą one ulec 

zmianie. 3. Zakres ilościowy przedmiotu zamówienia jest zakresem szacunkowym, 

określonym przez Zamawiającego z należytą starannością, wyrażającym maksymalną 

ilość posiłków, jaką Zamawiający może zamówić w ramach niniejszego zamówienia. 

Zamawiający, pomimo dochowania należytej staranności, z uwagi na charakter 

prowadzonej działalności nie może zapewnić, że zrealizuje zamówienie w pełnym 

zakresie. 4. Rzeczywista ilość posiłków będzie wynikała z aktualnych potrzeb 

Zamawiającego i określana będzie w cotygodniowych zapotrzebowaniach 

odbieranych przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego, zawierających imienną 

listę z nazwiskami klientów korzystających z posiłków. 5. Wartość przedmiotu 

zamówienia będzie iloczynem podanej przez Wykonawcę ceny jednego gorącego 

posiłku oraz szacunkowego zakresu zamówienia, natomiast wartość zrealizowanego 

zamówienia będzie wynikała z iloczynu ceny jednego gorącego posiłku oraz 

faktycznej liczby zamówionych posiłków. 6. Zamawiający wymaga, aby 

przygotowywane posiłki posiadały wartość kaloryczną min. 840 kcal. 7. Przez gorący 

posiłek Zamawiający rozumie: 1) Różnego rodzaju zagęszczone zupy z wkładką 

mięsną i pieczywem (np. pomidorowa, ogórkowa, jarzynowa, kapuśniak, grochówka, 

fasolowa, pieczarkowa, grzybowa, żurek, itp.) Porcja gorącego posiłku w postaci 

zupy musi posiadać następującą gramaturę: - zupa - 500 ml., - wkładka mięsna - 100 



g, - pieczywo - 100 g. 2) Danie w postaci np. bigosu, fasolki po bretońsku, gulaszu z 

wątroby, żołądków drobiowych, flaczków wołowych, potrawki z kurczaka, 

klopsików itp. Gramatura takiego posiłku musi wynosić co najmniej 400 g, gdzie 

wkład samego mięsa nie może być mniejszy niż 150 g. Dodatkiem wymaganym do 

posiłku jest pieczywo w ilości 100 g lub ziemniaki, kasza, ryż, itp. w gramaturze 250 

g. 8. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przygotowywał posiłki wg 

zróżnicowanych jadłospisów przez kolejne tygodnie, z tym że posiłki mogą się 

powtarzać, nie częściej niż co 14 dni kalendarzowych. 9. Zamawiający wymaga aby 

posiłki były wydawane codziennie od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni 

ustawowo wolnych od pracy. 10. Zamawiający wymaga, aby wydawanie posiłków 

odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi. 11. Zamawiający 

wymaga, aby Wykonawca umożliwił pobranie we własne naczynia posiłku do domu. 

12. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewnił odpowiednie warunki 

lokalowe umożliwiające spożycie posiłku. Wydawanie posiłków musi odbywać się w 

co najmniej 2 lokalach, z których jeden zlokalizowany jest w dzielnicy Czerwionka, 

a drugi w dzielnicy Leszczyny. Lokale przeznaczone do wydawania i spożywania 

posiłków powinny posiadać miejsca siedzące przy stoliku. 13. Zamawiający 

wymaga, aby posiłki były dostarczone do punktu wydawania posiłków w termosach 

gwarantujących wymaganą temperaturę posiłków oraz spełniających wymagania 

norm i przepisów regulujących warunki transportu i tymczasowego przechowywania 

gorących posiłków. 14. Zamawiający wymaga aby posiłki były wydawane w 

godzinach od 12.00 do 13.00 15. Obowiązkiem wykonawcy jest zapewnienie 

odpowiednich naczyń i sztućców. Zamawiający dopuszcza podawanie posiłków w 

naczyniach jednorazowych. 16. Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie 

odpowiedniego personelu posiadającego wymagane badania oraz dopuszczenie do 

pracy przy żywieniu zbiorowym zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, 

celem wydawania posiłków i zapewnienia bezpośredniej obsługi korzystających z 

punktu wydawania posiłków. Liczba personelu wydającego posiłki w każdym 

punkcie wydawania posiłków nie może być mniejsza niż dwie osoby. Personel 

Wykonawcy winien być przyjaźnie nastawiony do klientów Zamawiającego i 

powinien odnosić się do osób korzystających z jadłodajni, w taki sposób by nie 

odczuwali jakichkolwiek symptomów niższości społecznej lub poniżenia. 17. 

Wykonawca nie może zamiast przygotowanego posiłku dokonywać wypłaty 

klientowi równowartości posiłku w pieniądzu lub dokonywać zamiany posiłku na 

towary w stanie nieprzetworzonym. 18. Wykonawca nie może wydawać w ramach 

posiłku alkoholu i wyrobów tytoniowych. 19. Lokale do wydawania posiłków winny 

odpowiadać wymaganiom ustalonym w ustawie z dnia 25.08.2006 r. o 

bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 594 z 

późn. zm.), przepisami wykonawczymi do tej ustawy, z rozporządzeniem (WE) nr 

852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie 

higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004), z 

rozporządzeniem (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 

października 2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z 

żywnością oraz uchylającym dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG (Dz. Urz. UE L 

338 z 13.11.2004 oraz przepisami ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej 

Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1412 z późn. zm.).  

 

II.5) Główny kod CPV: 55320000-9 

Dodatkowe kody CPV:55520000-1 

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



wartości zamówienia):  

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa 

całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub 

dynamicznego systemu zakupów) 

 

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

pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: tak  

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną 

udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 

3 ustawy Pzp: 1. Przedmiotem zamówienia uzupełniającego jest przygotowywanie i 

wydawanie jednodaniowych gorących posiłków dla klientów Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Czerwionce-Leszczynach w roku 2017 2.Maksymalna wielkość 

szacunkowa zamówienia uzupełniającego wynosi: 25000 posiłków, z tym 

zastrzeżeniem, iż wielkość zamówienia jest zakresem szacunkowym, w związku z 

czym, w granicach maksymalnej wielkości zamówienia, mogą one ulec 

zmniejszeniu. 

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

została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony 

dynamiczny system zakupów: 
Okres w miesiącach: 12 

 

II.9) Informacje dodatkowe: Zamówienie będzie realizowane w okresie od dnia 

zawarcia umowy, jednakże nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 

wydania wszystkich zamówionych posiłków, jednakże nie dłużej niż do dnia 31 

grudnia 2017 r. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, 

EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM  

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków:  

Informacje dodatkowe  

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  
Określenie warunków:  

Informacje dodatkowe  

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  
Określenie warunków: 1. posiadanie przez wykonawcę niezbędne wiedzy i 

doświadczenie, to znaczy wykazanie, że w okresie ostatnich trzech lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 

- w tym okresie, wykonał co najmniej 4 usługi odpowiadające rodzajem 

przedmiotowi zamówienia o wartości nie mniejszej niż 15 000 zł brutto każda 2. 

dysponowanie przez wykonawcę potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia, to znaczy: a) dysponowanie co najmniej 4 osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia i posiadającymi dobry stan zdrowia, 

posiadającymi dopuszczenie do pracy przy żywieniu zbiorowym, z których co 

najmniej 1 będzie przygotowywać posiłki, a co najmniej 4 osoby będą wydawać 

posiłki, (Zamawiający dopuszcza aby osoba przygotowującą posiłki później je 



wydawała); b) dysponowanie co najmniej dwoma lokalami, dostosowanymi do 

wydawania posiłków, posiadającym nie mniej niż 40 siedzących miejsc 

konsumpcyjnych przy stolikach, odpowiadające wymaganiom ustalonym w ustawie z 

dnia 25.08.2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, z których jeden 

zlokalizowany jest w dzielnicy Czerwionka, a drugi w dzielnicy Leszczyny; c) 

dysponowanie lokalem gastronomicznym, dostosowanym do przygotowania 

posiłków odpowiadającym wymaganiom ustalonym w ustawie z dnia 25.08.2006r. o 

bezpieczeństwie żywności i żywienia , d) dysponowanie odpowiednim środkiem 

transportu, dostosowanym do przewożenia posiłków odpowiadającym wymaganiom 

ustalonym w ustawie z dnia 25.08.2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia,  

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących 

czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach 

zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak  

Informacje dodatkowe: Wykaz osób wykonujących czynności przy realizacji 

zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu 

tych osób złoży wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej - na wezwanie 

Zamawiającego 

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA  

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

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

ust. 5 ustawy Pzp tak  

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:  

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)  

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W 

CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON 

WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI  

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału 

w postępowaniu  
tak  

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji  
nie  

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH 

PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE 

ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O 

KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:  
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 

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. 

5 pkt 1 ustawy 

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH 

PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE 

ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O 

KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP  

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU: 
1)wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z 

informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia 



niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie 

czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 

sporządzony zgodnie z załącznikiem 3 do SIWZ, 2)wykazu usług wykonanych, a w 

przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie 

ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem usługom 

stanowiącym przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 

wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, 

sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ oraz załączeniem dowodów 

określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy 

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

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

okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o 

obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - 

oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal 

wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte 

wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

3)wykaz lokali o których mowa w rozdziale V pkt 3 lit b-c wraz z informacją o 

podstawie do dysponowania tymi zasobami, sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 

5 do SIWZ, 4)wykaz środka transportu, o którym mowa w rozdziale V pkt 3 lit. d 

wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami, sporządzony 

zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ.  

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH 

PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE 

ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O 

KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP  
1) aktualna decyzja Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej, stwierdzającą 

spełnienie ustawowych wymagań w odniesieniu do lokalu gastronomicznego 

proponowanego jako miejsce przygotowania posiłków oraz w odniesieniu do lokali 

gastronomicznych proponowanych jako miejsce wydawania posiłków, 2) aktualna 

decyzja Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej, stwierdzającą spełnienie 

ustawowych wymagań w odniesieniu do środka transportu przystosowanego do 

przewożenia posiłków.  

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

IV.1) OPIS  
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony  

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: 
nie  

 

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

 

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

dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:  
nie  

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do 

ofert katalogów elektronicznych:  



nie  

Informacje dodatkowe:  

 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:  
nie  

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej  

nie  

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty 

zasadniczej:  

nie  

 

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

udziału w postępowaniu  
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo 

innowacyjne)  

Liczba wykonawców   

Przewidywana minimalna liczba wykonawców  

Maksymalna liczba wykonawców   

Kryteria selekcji wykonawców:  

 

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

zakupów:  
Umowa ramowa będzie zawarta:  

 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:  

nie  

Informacje dodatkowe:  

 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:  

nie  

Informacje dodatkowe:  

 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie 

ofert w formie katalogów elektronicznych:  

nie  

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji 

potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego 

systemu zakupów:  

nie  

 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna  
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg 

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie  

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji 

elektronicznej:  

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu 

przedmiotu zamówienia: 
nie  

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji 

elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:  



Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:  

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

warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości 

postąpień):  

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i 

specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji 

elektronicznej:  

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:  

Aukcja wieloetapowa  

etap nr czas trwania etapu 

 

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

następnego etapu: nie  

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:  

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  

IV.2.2) Kryteria 

Kryteria Znaczenie 

cena 60 

aspekty społeczne 40 

 

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

(przetarg nieograniczony)  

nie  

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

innowacyjne  

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:  

 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert 

wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie  

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

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

 

Informacje dodatkowe  

 

 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego 

opisu:  

 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu 

konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, 

jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:  

 

Wstępny harmonogram postępowania:  

 



Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie  

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:  

 

 

Informacje dodatkowe:  

 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym 

muszą odpowiadać wszystkie oferty:  

 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających 

negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia:  

nie  

Informacje dodatkowe:  

 

IV.4) Licytacja elektroniczna  
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:  

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

licytacji elektronicznej:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji 

elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:  

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych 

wysokości postąpień:  

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:  

Licytacja wieloetapowa  

etap nr czas trwania etapu 

 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do 

następnego etapu: nie  

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:  

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:  

 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 

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

umowy:  

 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:  

 

Informacje dodatkowe:  

IV.5) ZMIANA UMOWY 

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do 

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie  

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  
 

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

Zamawiający nie ujawnia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca nie 

później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione 

oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 



Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Pzp, tj.: 

nazwy i adresu informacji dotyczących ceny. Nie wykazanie przez Wykonawcę, iż 

zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa spowoduje odtajnienie 

zastrzeżonych informacji.  

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 
11. Jeżeli Wykonawca zamierza zamieścić w ofercie informacje będące tajemnicą 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (jednolity tekst Dz. U. z 2003 roku Nr 153 poz. 

1503 z późn. zm.) nie później niż w terminie składania ofert, musi zamieścić 

adnotację „Tajemnica przedsiębiorstwa” ze wskazaniem konkretnego punktu, 

którego dotyczy. Dodatkowo w spisie treści należy podać numery stron zawierające 

informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa 

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

postępowaniu:  
Data: 27/12/2016, godzina: 9:30,  

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia 

zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z 

ogłoszeniem):  

nie  

Wskazać powody:  

 

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

do udziału w postępowaniu  

>  

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

składania ofert)  

IV.6.4) 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  

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, 

jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace 

rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości 

lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie  

IV.6.6) Informacje dodatkowe: 
 

 


