
Ogłoszenie nr 628853-N-2017 z dnia 2017-12-06 r.  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prusicach: Dożywianie uczniów szkół podstawowych 

i Zespołu Szkół z terenu Gminy Prusice w okresie od 02.01.2018r. do 31.12.2021r. 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy  

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe  

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego  

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej  
Nie  

 

Nazwa projektu lub programu  
 

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

których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które 

będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących 

członkami grup społecznie marginalizowanych  
Nie  

 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub 

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

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

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  
Nie  

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 

przeprowadzenie postępowania  
Nie  

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie 

postępowania: Nie  

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających  
Nie  

 

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie 

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

z danymi do kontaktów:  

 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw 

członkowskich Unii Europejskiej  
Nie  

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych 

państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo 

zamówień publicznych:  

Informacje dodatkowe:  
I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prusicach, krajowy numer 

identyfikacyjny 594195400000, ul. ul. Powstańców Śląskich  17 , 55110   Prusice, woj. 

dolnośląskie, państwo Polska, tel. 71 312 50 97, e-mail jowirprusice@poczta.onet.pl, faks 71 

312 50 97.  

Adres strony internetowej (URL): www.bip.prusice.pl  



Adres profilu nabywcy: www.opsprusice.pl  

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

formatów plików, które nie są ogólnie dostępne  

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)  
Tak  

www.bip.prusice.pl  

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia  
Tak  

www.opsprusice.pl  

 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można 

uzyskać pod adresem  
Nie  

 

 

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

Elektronicznie  
Nie  

adres  

 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób:  
Nie  

Inny sposób:  

 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób:  
Tak  

Inny sposób:  

 

Adres:  

3. Oferty składa się pod rygorem nieważności wyłącznie w formie pisemnej za 

pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - 

Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście lub za pośrednictwem 



posłańca w miejscu wskazanym w SIWZ. Adres; Gminny Ośrodek Pomoscy Społecznej - 

,,Senior - WIGOR ul. Żmigrodzka 39, 55-110 Prusice  

 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów 

plików, które nie są ogólnie dostępne  
Nie  

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

adresem: (URL)  

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dożywianie uczniów szkół 

podstawowych i Zespołu Szkół z terenu Gminy Prusice w okresie od 02.01.2018r. do 

31.12.2021r.  

Numer referencyjny: ZP.271.1.2017  

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog 

techniczny  
Nie  

 

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy  

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

 

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

odniesieniu do:  
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup 

części:  
 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie 

jednemu wykonawcy:  
 

 

 

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 usługa polegająca na 

codziennym przygotowaniu i dostawie do szkół na terenie Miasta i Gminy Prusice gorących 

obiadów jednodaniowych (trzy razy w tygodniu drugie danie – poniedziałek, środa, piątek, 

dwa razy w tygodniu pożywna zupa – wtorek, czwartek) w celu dożywiania dzieci, 

realizowanego ze środków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prusicach. 2. 

Proponowane zestawy: Gorący posiłek w postaci II dania, proponowane zestawy: pierogi – 

nadzienie różne; kopytka – dodatki różne; naleśniki – nadzienie różne; mięso/ryby – dodatki 

ziemniaki, surówka; gołąbki – sosy różne; gulasz – dodatki ziemniaki, surówka; placki 

ziemniaczane – sos; pulpety w sosie – surówka. 3. Pod pojęciem „pożywnej zupy” należy 

rozumieć zupę z tzw. mięsną wkładką (z wyłączeniem parówek) podaną ze świeżym 

pieczywem bez ograniczenia ilościowego. 4. Pod pojęciem „drugie danie” należy rozumieć 

posiłek mięsny/rybny z urozmaiconymi surówkami lub gotowanymi jarzynami. Do mięsa 

zamiennie mogą być podawane ziemniaki, kasze, ryż lub makaron. Drugie danie mogą też 



stanowić pierogi, naleśniki, kopytka, makaron z sosem i krokiety. 5. Waga posiłków powinna 

się przedstawiać następująco: zupa 400g, ziemniaki, kasza, ryż lub makaron – 200g, mięso 

lub ryba – 100g, surówka lub jarzyny – 100g, pierogi, naleśniki, kopytka, makaron, krokiety z 

sosem – 200g. 6. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć posiłki w termosach 

zapewniających właściwą ochronę i temperaturę oraz środkami transportu przystosowanymi 

do przewozu żywności, spełniając przy tym wszelkie wymogi sanitarno-higieniczne. Ciepły 

posiłek musi odpowiadać normom odżywczym obowiązującym w tzw. Punktach zbiorowego 

żywienia, tj. posiłki powinny być przygotowywane zgodnie z zasadami racjonalnego 

żywienia, sporządzone z pełnowartościowych, świeżych artykułów spożywczych, 

posiadających aktualne terminy ważności. Wykonawca ponosi koszty załadunku i rozładunku 

wszystkich dostaw posiłków. Posiłek pakowany będzie w naczynia jednorazowe ze sztućcami 

jednorazowymi. Brudne naczynia mają być uprzątnięte przez wykonawcę natychmiast po 

spożyciu przez dzieci posiłku i wywiezione ze szkoły. Wykonawca będzie przygotowywał 

posiłki zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia 

(Dz. U. z 2006 roku Nr 171, poz. 1225 z późn. zm.) łącznie z przepisami wykonawczymi do 

tej ustawy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania badań sprawdzających 

kaloryczność i wagę zamawianego posiłku. W przypadku stwierdzenia, że posiłek nie spełnia 

parametrów określonych w zamówieniu, Zamawiający kosztami badania obciąży 

Wykonawcę. Zamawiający nie dopuszcza powtarzalności rodzajowo tych samych posiłków w 

ciągu tygodnia. Wykonawca w ramach świadczonych usług zobowiązany jest do współpracy 

z Dyrektorami Szkół i Kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Prusicach. Przykładowy 

jadłospis będzie przedstawiany Dyrektorom Szkół i Kierownikowi Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Prusicach z tygodniowym wyprzedzeniem. 7. Zamówienie obejmuje 

cztery szkoły z uwzględnieniem ilości dzieci w roku 2016/2017 i 2017/2018. Średnia ilość 

dożywianych dzieci w roku 2017 to 148 dzieci. 8. Szacunkowa liczba dzieci objętych 

dożywianiem w trakcie okresu dożywiania może ulec zmianie. Ponadto, Wykonawca 

zobowiązuje się do zapewnienia usługi dożywiania w ograniczonej ilości w okresie wakacji i 

ferii zimowych wg. zapotrzebowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prusicach. 

Wykonawca będzie obowiązany do uwzględnienia w tym zakresie zgłaszanych na bieżąco 

potrzeb zarówno mających wpływ na zwiększenie jak i na zmniejszenie liczby posiłków. 9. 

Przewidywana roczna ilość posiłków w okresie obowiązującej umowy od 02.01.2018r. – 

31.12.2021r. wynosi ok. 27 084. 10. Miejsce wydawania posiłków wyznaczają Dyrektorzy 

Szkół. 11. Wykaz dzieci objętych dożywianiem zostanie przekazany przez Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej przed 02.01.2018r. i w kolejnych latach przed rozpoczęciem roku 

szkolnego. 12. Standardy żywienia 1) Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i 

dostarczenia posiłków o najwyższym standardzie, na bazie produktów najwyższej jakości i 

bezpieczeństwa zgodnie z normami HACCP oraz ustawą o bezpieczeństwie żywności i 

żywienia (Dz. U. z 2006 r Nr 171, poz.1225 ze zm.) łącznie z przepisami wykonawczymi do 

ustawy, 2) Przy planowaniu posiłków należy uwzględnić zalecaną wartość energetyczną, 

wielkość posiłku oraz normy produktów dla dzieci w wieku szkolnym. Wyklucza się posiłki 

sporządzone na bazie półproduktów oraz na bazie Fast Food lub mrożonki. Produkcja 

posiłków powinna odbywać się z surowców świeżych, najwyższej jakości, posiadających 

dokumenty dopuszczające je do spożywania, z zachowaniem reżimów dietetycznych i 

sanitarnych. 3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania badań sprawdzających 

kaloryczność i wagę posiłku. W przypadku stwierdzenia, że posiłek nie spełnia parametrów 

określonych w przepisach dobrego żywienia, Zamawiający kosztami badania oraz 

ewentualnych kosztów stwierdzonych nieprawidłowości obciąży Wykonawcę. 4) 

Przygotowanie posiłków zgodnie ze współczesnymi zaleceniami racjonalnego żywienia np. 

„Żywienie dzieci w Przedszkolach” - Zofii Wachowiak, Haliny Weker, podstawę wyżywienia 

powinny stanowić produkty o wysokiej zawartości pełnowartościowego białka, 



węglowodanów, produkty mleczne, warzywa, owoce. 13. Sposób dostawy: 1) Realizując 

dostawy Wykonawca zachowywać będzie segregację potraw, dostarczając je Zamawiającemu 

każdego dnia, w odpowiednich zbiorczych pojemnikach zapewniających przydatność potraw 

do spożycia, bezpośrednio po opróżnieniu pojemników i niezwłocznym podzieleniu potraw 

na porcje, oraz zapewniających właściwą ochronę i temperaturę. Posiłki dostarczane będą 

środkami transportu przystosowanymi do przewozu żywności, spełniając przy tym wszelkie 

wymogi sanitarno-higieniczne, dopuszczonymi decyzją właściwego inspektora sanitarnego do 

przewozu posiłków dla potrzeb zbiorowego żywienia, 2) Ciepły posiłek musi odpowiadać 

normom odżywczym obowiązującym w tzw. Punktach zbiorowego żywienia, tj. posiłki 

powinny być przygotowywane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, sporządzone z 

pełnowartościowych, świeżych artykułów spożywczych, posiadających aktualne terminy 

ważności, 3) Wykonawca ponosi koszty załadunku i rozładunku wszystkich dostaw posiłków. 

Posiłek porcjowany będzie w naczynia jednorazowe ze sztućcami jednorazowymi 

wykonanymi z materiałów dopuszczonych do kontaktu z żywnością. 4) Używane naczynia 

winny być uprzątnięte przez wykonawcę natychmiast po spożyciu przez dzieci posiłku i 

wywiezione ze szkoły, 5) Przekazanie zawartości pojemników z żywnością oraz następnie 

przekazywanie pustych pojemników następować będzie w miejscu realizacji przedmiotu 

zamówienia przez osoby upoważnione ze strony Wykonawcy i Zamawiającego, 6) 

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: 55 32 00 00-9 Usługi podawania posiłków 

15 89 42 10-6 Posiłki szkolne  

 

II.5) Główny kod CPV: 55524000-9  

Dodatkowe kody CPV:  
 

 

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

zamówienia):  

Wartość bez VAT: 140867,94  

Waluta:  

pln  

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita 

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego 

systemu zakupów)  

 

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

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

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

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

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

zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system 

zakupów:  
miesiącach:    lub dniach:  

lub  

data rozpoczęcia: 2018-01-02   lub zakończenia: 2021-12-31  

 

II.9) Informacje dodatkowe:  
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: 1.Spełnią warunek posiadania uprawnień do wykonywania określonej 

działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 

Wykonawca jest wpisany do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli Państwowej 

Inspekcji Sanitarnej, dla miejsca rzeczywistego prowadzenia działalności gospodarczej. 

Ocena spełniania w/w warunków dokonana w oparciu o informacje zawarte w złożonych 

dokumentach wskazanych w części VII SIWZ.  

Informacje dodatkowe  

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  
Określenie warunków: Nie określa się minimalnych standardów. Ocena spełniania warunku 

będzie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia na zasadzie spełnia/nie spełnia.  

Informacje dodatkowe  

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  
Określenie warunków: Dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do 

udostępnienia potencjału technicznego. Nie określa się minimalnych standardów. Ocena 

spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia na zasadzie 

spełnia/nie spełnia.  

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji 

zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:  

Informacje dodatkowe:  

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA  

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

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

ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 

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

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)  

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)  

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)  

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

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)  

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)  

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 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:  



odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 

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

braku podstaw do wykluczenia na podstawie 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:  
Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności albo braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź 

informację potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w postępowaniu.  

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:  
 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP  

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

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

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:  
Nie  

Informacja na temat wadium  

 

 

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

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:  

 

 

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

do ofert katalogów elektronicznych:  
Nie  

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

katalogów elektronicznych:  

Nie  

Informacje dodatkowe:  

 

 

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

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej  

Nie  

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty 

zasadniczej:  

 



 

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:  

 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:  

 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące 

dynamicznego systemu zakupów:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

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

formie katalogów elektronicznych:  

Nie  

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do 

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:  

 

 

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

przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie  

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:  

 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:  

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu 

przedmiotu zamówienia:  
 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji 

elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:  

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:  

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

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

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji 

technicznych w zakresie połączeń:  



Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:  

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:  

 

Czas trwania:  

 

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

następnego etapu:  

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:  

 

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  

IV.2.2) Kryteria  

Kryteria Znaczenie 

cena 100,00 

 

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  

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

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:  

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:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

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

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

elektronicznej:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w 

tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:  

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych 

wysokości postąpień:  

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:  

Czas trwania:  

 

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

etapu:  

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:  

Data: godzina:  

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:  

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:  

 

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

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

 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:  

 

Informacje dodatkowe:  

IV.5) ZMIANA UMOWY  

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

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak  

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:  

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnej zmiany postanowień umowy zawartej 

na skutek przeprowadzenia niniejszego postępowania w stosunku do treści oferty złożonej 

przez Wykonawcę, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku: 1) 

zaistnienia okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w dacie dokonywania 

wyboru najkorzystniejszej oferty, w szczególności w przypadku zmian na rynku usług 

objętych niniejszym postępowaniem, wystąpienia istotnych trudności w pozyskaniu przez 

Wykonawcę lub Zamawiającego materiałów niezbędnych do wykonania zamówienia, gdy 

zmiany są korzystne dla Zamawiającego, 2) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w 

przypadku zmiany przez ustawodawcę przepisów dotyczących stawki podatku VAT, 3) 

wystąpi konieczność udzielenia zamówień dodatkowych mających wpływ na koszt lub termin 

realizacji udzielonego zamówienia, 4) gdy zmiany będą korzystne dla Zamawiającego i nie 

będą: a) wprowadzane warunki, które gdyby zostały ujęte w ramach procedury przetargowej 

udzielenia zamówienia umożliwiłyby dopuszczenie innych ofert niż ta, która została 

pierwotnie dopuszczona; b) modyfikowały równowagi ekonomicznej umowy na korzyść 

Wykonawcy w sposób, który nie był przewidziany w postanowieniach pierwotnego 

zamówienia. 5) zmiana terminu realizacji z powodu okoliczności leżących po stronie 



Zamawiającego, w szczególności w przypadku wstrzymania realizacji przedmiotu 

zamówienia przez Zamawiającego, 6) zmiana terminu realizacji umowy, 7) gdy 

niedotrzymanie pierwotnego terminu realizacji umowy, stanowi konsekwencję zdarzeń 

niezależnych od Wykonawcy, nie stanowiących jego i podwykonawców problemów 

organizacyjnych - Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji umowy 

o czas niezbędny do usunięcia konsekwencji zdarzeń; 8) zmiana korzystna dla 

Zamawiającego naruszająca równowagę ekonomiczną umowy oraz wpływające na zmianę 

przedmiotu zamówienia, w przypadku zmiany okoliczności faktycznych sprawiających, że 

dalsza realizacja zamówienia publicznego w obecnym kształcie nie leżałaby w interesie 

publicznym, 9) zmiany sposobu spełnienia świadczenia z powodu nadzwyczajnej zmiany 

stosunków w wyniku, których spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi 

trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą, czego strony nie przewidywały przy 

zawarciu umowy o zamówienie, 10) zmiany sposobu spełnienia świadczenia w sytuacji, gdy 

już po wyborze oferty zmieniły się okoliczności w sposób uniemożliwiający zawarcie umowy 

na warunkach wynikających z oferty, 11)zmiana danych podmiotowych dotyczących 

Wykonawcy, lokalizacji siedziby biura Wykonawcy, 12)zmiany danych osobowych – zmiany 

osób (personelu), Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które 

Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia 

takiej zgody. Warunkiem dokonania zmian postanowień zawartej umowy w formie aneksu do 

umowy jest zgoda obu stron wyrażona na piśmie, pod rygorem nieważności zmiany.  

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  
 

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

 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym  
 

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

postępowaniu:  
Data: 2017-12-15, godzina: 10:00,  

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

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

Nie  

Wskazać powody:  

 

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

udziału w postępowaniu  

>  

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

ofert)  

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

przypadku nieprzyznania środków 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:  
 



ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  

 

 

 

 

 


