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Prusice, dnia 8 grudnia 2017 r. 

 

ZP.271.1.1.2017 

 

ZMIANA  

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU  

NR PN.271.1.2017 

 

 

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 

2017 r. poz. 1579 ze zm.) Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości szacunkowej poniżej kwot 

określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, 

na realizację zadania pn. „Dożywianie uczniów szkół podstawowych i Zespołu Szkół z terenu Gminy 

Prusice w okresie od 02.01.2018r. do 31.12.2021r.”  

 

 

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 

1) Tytuł zamówienia otrzymuje brzmienie: „Dożywianie uczniów szkół podstawowych z terenu 

Gminy Prusice w okresie od 02.01.2018r. do 31.12.2021r.” Ilekroć w treści SIWZ lub 

załącznikach do niej użyto tytułu „Dożywianie uczniów szkół podstawowych i Zespołu Szkół z 

terenu Gminy Prusice w okresie od 02.01.2018r. do 31.12.2021r.” zastępuje się go w/w nowo 

nadanym brzemieniem. 

 

2) Punkt I-Zamawiający otrzymuje brzmienie: 

 

„Nazwa oraz adres Zamawiającego: 

Gmina Prusice - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prusicach 

55-110 Prusice 

ul. Powstańców Śląskich 17 

woj. dolnośląskie 

tel. 71 312-50-97 wew. 55 

fax 71 312-50-97 

REGON: 005941954 

NIP: 9151376021 

 

Godziny pracy urzędu:  

7.30 - 15.30 w poniedziałki, wtorki, czwartki,  

7.30 - 17.30 w środy, 

7.30 - 13.30 w piątki. „ 

 

 

3) W punkcie II-Informacja uzupełniające podpunkt 5.2 otrzymuje brzmienie: 

„2) na stronie internetowej Zamawiającego www.opsprusice.pl oraz Biuletynie Informacji 

Publicznej Gminy Prusice (www.bip.prusice.pl w zakładce Ogłoszenia Jednostek 

Organizacyjnych z terenu Gminy Prusice)” 

 

 

4) Punkt VI –Warunki udziału w postepowaniu otrzymuje brzmienie: 

„O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:  

 

1. Spełniają warunek, posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej 

http://www.opsprusice.pl/
http://www.bip.prusice.pl/
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działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. 

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest wpisany do rejestru 

zakładów podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej, dla miejsca 

rzeczywistego prowadzenia działalności gospodarczej. 

 

Opis sposobu dokonywania oceny tego warunku - ocena spełniania warunku będzie dokonana na 

podstawie złożonego oświadczenia,  a w przypadku uznania oferty za najwyżej ocenioną po 

uprzednim wezwaniu na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów wymienionych w 

punkcie VII SIWZ, na zasadzie spełnia/nie spełnia. 

 

2.Spełniają warunek sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 

Nie określa się minimalnych standardów. 

Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia na zasadzie 

spełnia/nie spełnia. 

 

3. Spełnią warunek zdolności technicznej lub zawodowej. 

Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże że w okresie ostatnich trzech lat 

przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy- w tym okresie, wykonał a w przypadku 

świadczeń okresowych i ciągłych również wykonuje, co najmniej 5 dostaw, porównywalnych z 

przedmiotem zamówienia. Przez dostawę porównywalną z przedmiotem zamówienia należy 

rozumieć przygotowanie i dostawę posiłków dla grupy osób nie mniejszej niż 25 osób 

jednocześnie. 

 

Opis sposobu dokonywania oceny tego warunku - ocena spełniania warunku będzie dokonana na 

podstawie złożonego oświadczenia,  a w przypadku uznania oferty za najwyżej ocenioną po 

uprzednim wezwaniu na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów wymienionych w 

punkcie VII SIWZ, na zasadzie spełnia/nie spełnia. 

 

 

4. Nie zaistniały w stosunku do nich następujące przesłanki o nie podleganiu wykluczeniu z 

udziału wpostępowania o udzielenie zamówienia publicznego:  

1) na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy pzp tj. Zamawiający wykluczy: 

a) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został 

zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw 

wykluczenia;  

b) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:  

 o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, 

art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. poz. 553, z 

późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2016 r. poz. 

176),  

 o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 

1997 r. - Kodeks karny,  

 skarbowe,  

 o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 769); 

c) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, 

wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce 

komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, 

o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 ustawy;  

d) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 

administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsguydonboobqxalrrgi2dgmbrgq4q
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsguydonboobqxalrrgi4dembqha4a
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsguydonboobqxalrtgaydgmy
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsguydonboobqxalrtgaydimy
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsguydonboobqxalrrga3tgnrxgy3q
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsguydonboobqxalrtgaydomy
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsguydonboobqxalrtgaydqni
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsguydona
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=nzxxi2lnobwgk3lfnz2gkzboobwc43dfm5qwy2ltfzsgc5dbnfwxa33soqxgezlbnyxgy2lonnzs42tbozqxgy3snfyhi3djnzvq
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=nzxxi2lnobwgk3lfnz2gkzboobwc43dfm5qwy2ltfzsgc5dbnfwxa33soqxgezlbnyxgy2lonnzs42tbozqxgy3snfyhi3djnzvq
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsguydonboobqxalrrga4tonjwgm3a
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsge2tkmzwgy4dsltqmfyc4mrqgq3tgobsgy
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsge2tkmzwgy4dsltqmfyc4mrqgq3tgobtga
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsge2tkmzwgy4ds
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społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub 

składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł 

wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;  

e) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził 

zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia 

warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej 

"kryteriami selekcji", lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić 

wymaganych dokumentów;  

f) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje 

wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane 

przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;  

g) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego 

lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia;  

h) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub 

którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, 

agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego 

postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w 

inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;  

i) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie 

konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający 

jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;  

j) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o 

zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności 

podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 

1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);  

k) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się 

o zamówienia publiczne;  

l) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), 

złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 

chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

2)  na podstawie art. 24 ust 5 ustawy pzp Zamawiający wykluczy Wykonawcę: 

w stosunku, do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 

restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku 

lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - 

Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z 

wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym 

postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację 

majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy 

z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.);  

który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, 

w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie 

wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą 

stosownych środków dowodowych;  

jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 14, uprawnione do reprezentowania 

wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 z:  

 zamawiającym, 

 osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego, 

 członkami komisji przetargowej, 

 osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a 

chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż 
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przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym 

stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z 

zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, co doprowadziło do rozwiązania umowy 

lub zasądzenia odszkodowania;  

będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom 

pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę 

aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych;  

jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w 

spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub 

komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w 

pkt 5;  

wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków 

wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o 

zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 

złotych;  

który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków 

dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca 

dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty 

tych należności.  

3) Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust 7 ustawy Pzp.   

4) Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub 

ust. 5 ustawy pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są 

wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody 

wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za 

doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz 

współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, 

organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom 

lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania 

pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono 

prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął 

określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.  

5) Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i 

szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające w/w dowody.  

6) W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 19, przed wykluczeniem wykonawcy, 

zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w 

przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji.  

 

Opis sposobu dokonywania oceny tego warunku - ocena spełniania warunku będzie dokonana na 

podstawie złożonego oświadczenia  a w przypadku uznania oferty za najkorzystniejszą po 

uprzednim wezwaniu na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów wymienionych w 

punkcie VII SIWZ, na zasadzie spełnia/nie spełnia. 

 

5) W Punkcie VII – Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, podpunkty 1-3 otrzymują brzmienie: 

 

1. Do oferty, celem wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz 

spełnia warunki udziału w postępowaniu, Wykonawca dołącza oświadczenie o niepodleganiu 

wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, aktualne na 

dzień składania ofert - wypełnione i podpisane odpowiednio przez osoby upoważnione do 

reprezentowania Wykonawcy według wzorów stanowiących odpowiednio Załączniki nr 2 i 3 do 
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SIWZ. 

 

2. Wykonawca na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy Pzp ma obowiązek przekazać Zamawiającemu 

oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której 

mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie 

internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem 

oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie 

prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia, o którym mowa w 

niniejszym punkcie, został określony w Załączniku nr 4 do SIWZ.  

 

3. Z zastrzeżeniem pkt 2, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, będzie wzywał 

Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia następujących oświadczeń lub 

dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp: 

 

1) aktualnego zaświadczenia o dokonaniu wpisu zakładu do rejestru zakładów podlegających 

urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, 

 

2) wykazu wykonanych  usług, a w przypadku  świadczeń okresowych  lub ciągłych również  

wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat  przed upływem  terminu składania ofert albo  

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia  działalności 

jest krótszy – w tym okresie  wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i 

podmiotów na rzecz których 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 jeżeli z uzasadnionych przyczyn  o 

obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – 

oświadczenie wykonawcy; w przypadku  świadczeń okresowych  lub ciągłych  nadal 

wykonywanych  referencji bądź  inne dokumenty potwierdzających ich  należyte wykonanie 

powinny  być wydane  nie wcześniej ni z 3 miesiące  przed upływem  terminu składania ofert 

albo wniosków  o dopuszczenie  do udziału w postępowaniu.  

 

Zamawiający wymaga wyłącznie przedstawienia informacji o wykonanej co najmniej 5 

dostawach, porównywalnych z przedmiotem zamówienia. Przez dostawę porównywalną z 

przedmiotem zamówienia należy rozumieć przygotowanie i dostawę posiłków dla grupy osób 

nie mniejszej niż 25 osób jednocześnie. 

 

W sytuacji, gdy wykonawca polega na zasobach podmiotów trzecich na zasadach określonych w 

art. 22a ustawy pzp, zamawiający w celu zweryfikowania zdolności wykonawcy do należytego 

wykonania zamówienia będzie oceniał także rzetelność, kwalifikacje, efektywność podmiotów 

trzecich, na potencjał, których powołuje się Wykonawca. 

 

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w 

stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać 

na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.  

 

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 

zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 

podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.  

 

Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 

zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez 

wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec 
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tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5, wymaga 

się złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków oraz niepodleganiu wykluczeniu również w 

odniesieniu do podmiotów trzecich. 

 

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te 

zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji, których te zdolności są wymagane.  

 

Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada 

solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną 

przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za 

nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.  

 

Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o 

którym mowa w ust. 1, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w 

postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby 

wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:  

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 

zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w 

ust. 1.  

 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa 

przynajmniej jeden z Wykonawców. 

Ponadto, jeżeli załączony wykaz wykonanych usług  będzie potwierdzać wysokość tych usług w 

walucie innej niż PLN, Wykonawca powinien dokonać przeliczenia na PLN wg średniego kursu 

NBP z dnia, w którym ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień 

Publicznych. W przypadku, gdy w przedstawionym wykazie wskazane  zostaną przez Wykonawcę 

wartości w walucie innej, niż PLN, Zamawiający dokona przeliczenia na PLN wg kursu średniego 

NBP na dzień, w którym ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień 

Publicznych. 

 

W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie 

zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów*, których 

mowa wyżej. 

 

Ponadto, jeżeli załączony wykaz wykonanych usług będzie potwierdzać wysokość tych usług w 

walucie innej niż PLN, Wykonawca powinien dokonać przeliczenia na PLN wg średniego kursu 

NBP z dnia, w którym ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień 

Publicznych. W przypadku, gdy w przedstawionym wykazie wskazane  zostaną przez Wykonawcę 

wartości w walucie innej, niż PLN, Zamawiający dokona przeliczenia na PLN wg kursu średniego 

NBP na dzień, w którym ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień 

Publicznych;  

(wzór formularza stanowi załącznik nr 7 do SIWZ), 
 

 

 

 
 

 

6) W punkcie IX „Opis sposobu przygotowania oferty”, podpunkt 7 lit. d) otrzymuje brzmienie: 

„d) Informację: „Nie otwierać przed 18 grudnia 2017 roku godz. 10.15”;” 

 

7) Punkt XX.  „Miejsce i termin składania ofert”, otrzymuje brzmienie: 
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„Składanie ofert nastąpi w dniu 18 grudnia 2017 r. roku o godz. 10.00, w siedzibie 

Zamawiającego ,,Senior  - WIGOR”, tj. Prusice  ul. Żmigrodzka 39,  55-110 Prusice, sala – 

pokój dzienny. 

 

8) Punkt XXI. „Otwarcie i ocena ofert”, otrzymuje brzmienie: 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 grudnia 2017 roku, o godz. 10.15 w siedzibie 

Zamawiającego ,,Senior – WIGOR” , tj. Prusice ul. Żmigrodzka 39, 55-110 Prusice, sala – 

pokój dzienny.  
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, 

którzy złożyli oferty, zgodnie z art. 92 o wynikach postępowania, odrzuconych ofertach i 

wykluczonych Wykonawcach. Zamawiający będzie przesyłał rozstrzygnięcie niniejszego 

postępowania na adres Wykonawcy wskazany w treści oferty. Jednocześnie informacja o 

wyborze najkorzystniejszej oferty będzie niezwłocznie udostępniona na stronie internetowej 

zamawiającego oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego  

  

9) W ROZDZIALE B – Formularz ofertowy oraz załączniki do SIWZ dodaje się załącznik nr 7- 

Wykaz dostaw, w brzmieniu jak w załączeniu do niniejszego pisma. 

 

10) Załącznik nr 6 do SIWZ – projekt umowy otrzymuje brzmienie jak w załączeniu do niniejszego 

pisma. 

 

11) Załącznik nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy otrzymuje brzmienie jak w załączeniu do 

niniejszego pisma. 

 

 

 

 

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o 

zamówieniu. Zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu opublikowano w Biuletynie Zamówień 

Publicznych pod numerem  500071977-N-2017  r.  
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Załącznik nr 1 do SIWZ 

      

 
(pieczęć Wykonawcy) 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

Wyrażamy chęć uczestnictwa w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu 

nieograniczonego, organizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prusicach pn. 

,,Dożywianie uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Prusice w okresie od 02.01.2018r. do 

31.12.2021r.” 

w terminach i pod warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 

ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych Numer ogłoszenia 628853-N-2017 z dnia 2017-

12-06 r. 

 

1.Wykonawca* (*w przypadku wykonawców występujących wspólnie najpierw należy podać informacje dotyczące Lidera a 

następnie kolejno Partnerów): 
 

Zarejestrowana nazwa: 

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

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

Zarejestrowany adres: 

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

Numer telefonu: .............................................................  

Adres e-mail................................................................... 

Numer faxu: .................................................................. 

Numer REGON:.............................................................  

Numer NIP: ................................................................... 
 

2.Oświadczamy, że wynagrodzenie z umowy należy przelewać na konto nr: 
…………………………………………………………………………………….. 

 

3.Wadium wniesione w formie …………………………………………………………………… * 

prosimy zwolnić:  

a) przelewem na konto _________________________________________________________ * 

b) zwrot gwarancji bankowej/ ubezpieczeniowej 

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

………………………………………………………………………………………………….  
 (imię i nazwisko osoby upoważnionej do odbioru gwarancji lub adres na który należy wysłać pocztą)* 

Numer konta, na które należy zwrócić wadium wniesione w formie pieniężnej, (jeżeli wadium jest 

wymagane)……………………………………………………………………………………………. 

 

Na podstawie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oferujemy wykonanie zamówienia za 

niezmienną cenę jednego posiłku:  

 

brutto .........................zł (słownie: ...........................................................................zł) 

 

wartość netto ...........................zł tj. …..% (słownie ................................................zł) 

podatek VAT ................zł (słownie ...........................................................................zł) 

 

4. Oświadczamy, że powyższe ceny brutto zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w 

przypadku wyboru niniejszej oferty.  

5.Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w SIWZ 
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przedmiotowego postępowania. 

6.Oświadczamy, że przewidujemy/ nie przewidujemy* 
niepotrzebne skreślić 

powierzenie podwykonawcom 

realizacji zamówienia w następującej części/zakresie (podać zakres podwykonawstwa oraz nazwy 

(firmy) podwykonawców)   
Lp. Nazwa części zamówienia Nazwa (Firma) Podwykonawcy 

1. 
  

2. 
  

7.Oświadczamy, że informacje zawarte w na stronach od…………..do................. (lub w załączniku nr 

………….... do) oferty będące integralną częścią oferty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 

kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j.: Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z 

późn. zm.).  
W celu ustalenia podstaw i zasadności dokonanego zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa należy uzasadnić zasadność zastrzeżenia 

każdego elementu wskazanego w ofercie, jako tajemnica przedsiębiorstwa, w szczególności wskazania: 

1) jaki charakter mają zastrzeżone informacje, w szczególności określenie, czy są to informacje techniczne, technologiczne, 

organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje mające wartość gospodarczą dla wykonawcy w rozumieniu ustawy z 

16.4.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), 

2) jakie działania wykonawca podjął celem zachowania w poufności informacji, które zostały zastrzeżone, 

3) jaką wartość przedstawiają dla wykonawcy informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa. 

Uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnica przedsiębiorstwa składamy na stronach 

…………..do................. (lub w załączniku nr ………….... do) oferty 

8.Oświadczamy, że jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z 

wymaganiami ustawowymi. 

9.Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze szczegółowymi warunkami postępowania zawartymi w 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami i że przyjmujemy je bez 

zastrzeżeń. 

10. Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą do terminu ważności oferty, wskazanego w 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w razie wyłonienia naszej oferty 

w postępowaniu, podpisać umowę w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

11. Akceptujemy bez zastrzeżeń warunki umowy stanowiącej załącznik do niniejszej SIWZ. 

12. Oświadczamy, że zdobyliśmy konieczne informacje dotyczące realizacji zamówienia oraz 

przygotowania i złożenia oferty. 

13. Deklarujemy, że wszystkie oświadczenia i informacje zamieszczone w niniejszej ofercie są 

kompletne, prawdziwe i dokładne w każdym szczególe. 

14. Jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem 

 tak 

 nie 
 
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów 

EUR. 

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów 
EUR. 

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i 

których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR. 

15.Wykonawca informuje, że: 

1) wybór oferty NIE BĘDZIE / BĘDZIE
1
 prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 

2) wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zmawiającego obowiązku podatkowego 

zgodnie z przepisami 

o podatku od towarów i usług w odniesieniu do następujących towarów i usług, których dostawa lub 

świadczenie będzie prowadzić do jego powstania. Wartość towaru lub usługi powodująca obowiązek 

podatkowy zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług u Zamawiającego to…………….zł 

netto.
2
 

16.Nazwiska i stanowiska osób, upoważnionych do kontaktu w sprawie niniejszej oferty z 

Zamawiającym (tabelę można kopiować wielokrotnie) 

                                                
1 Wykonawca usuwa niepotrzebne 
2 UWAGA: Wypełniają Wykonawcy w przypadku gdy wybór oferty BĘDZIE prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku  

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług 
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Imię i nazwisko  

Adres do korespondencji  

telefon  

e-mail  

17. Ofertę składamy na ……………ponumerowanych stronach. 

18. Załącznikami do oferty, stanowiącymi jej integralną część są: 

………………………… 

 

 …………….……., dnia ………….……. r.  
(miejscowość) 

        …………………………………… 
       (podpis  i pieczęć  Wykonawcy/Pełnomocnika) 
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ZAŁĄCZNIK NR 7 do SIWZ  
 

(pieczęć Wykonawcy) 

 

 

„WYKAZ DOSTAW” 

 

oświadczamy, że wykazujemy się doświadczeniem, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia 

warunku wiedzy i doświadczenia, polegającym na wykonaniu następujących zadań: 

Poz. Nazwa 

Wykonawcy 

(podmiotu), 

wykazującego 

posiadanie 

doświadczenia 

Nazwa i adres 

Zamawiająceg

o na rzecz 

którego 

realizowano 

zamówienie 

Informacje potwierdzające 

spełnienie warunków 

określonych SIWZ 

Czas realizacji 

początek 

dzień/ 

miesiąc/ 

rok 

koniec 

dzień/ 

miesiąc/ rok 

1 2 3 4 5 6 

   

 

 

Nazwa zadania: 

………………………… 

 

Rodzaj i zakres zamówienia: 

……………………………… 
 

zakres zamówienia: 

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

 

Wartość brutto: 

……………………………. 

 

  

 

1. Dowodami, o których mowa powyżej są: 

1) referencje  

2) inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego usługi  były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej 

przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie  uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. 

2. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem na rzecz, którego usługi, wskazane w wykazie, zostały wcześniej 

wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej. 

3. W sytuacji, gdy Wykonawca polega na doświadczeniu innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a 

ustawy pzp, zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, 

w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji 

Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia oraz dokumenty 

dotyczące: 

a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 

c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, 

d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 

e) czy podmiot, na zdolnościach, którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu 

dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, 

których wskazane zdolności dotyczą 

 

Upoważniony przedstawiciel Wykonawcy 

 

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

(podpis, pieczęć) 

 

Data: ..................................... 
 


