Prusice, dnia 14 grudnia 2017 r.
ZP.271.1.2.2017
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 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 31.12.2020r.” Ilekroć w treści SIWZ lub załącznikach do niej użyto tytułu „Dożywianie
uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Prusice w okresie od 02.01.2018r. do
31.12.2021r.” zastępuje się go w/w nowo nadanym brzemieniem.
2) Punkt III – Opis przedmiotu zamówienia, podpunkt 9 otrzymuje brzmienie:
„9. Przewidywana roczna ilość posiłków w okresie obowiązującej umowy od 04.01.2018r. –
31.12.2020r. wynosi 27 084, w okresie trzech lat przewidujemy ok. 81 252.”
3) Punkt III – Opis przedmiotu zamówienia, podpunkt 11 otrzymuje brzmienie:
„ 11. Wykaz dzieci objętych dożywianiem zostanie przekazany przez Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej przed podpisaniem umowy i w kolejnych latach przed rozpoczęciem roku
szkolnego.”
4) Punkt VI –„Warunki udziału w postepowaniu”, otrzymuje brzmienie:
„1. 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 4 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.”
5) Punkt V –Termin wykonania zamówienia otrzymuje brzmienie:
Termin wykonania zamówienia: od 04 stycznia 2018r. – do dnia 31 grudnia 2020r.
6) W Punkcie VII – Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, podpunkty 3.2) otrzymują brzmienie:
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„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 4
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
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
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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),”
7) W punkcie IX „Opis sposobu przygotowania oferty”, podpunkt 7 lit. b i f) otrzymuje
brzmienie:
b) Nazwa postępowania: „Dożywianie uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Prusice
w okresie od 02.01.2018r. do 31.12.2020r.”
f) Informację: „Nie otwierać przed 19 grudnia 2017 roku godz. 10.15”;”
8) Punkt X -„Opis sposobu obliczania ceny oferty”, otrzymuje brzmienie:
„1. Cena ofertowa jest wartością wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający
jest obowiązany zapłacić Wykonawcy za zrealizowany przedmiot zamówienia między innymi
przygotowanie, dostawę i wydanie jednego posiłku. Cena ofertowa zostanie przyjęta do
umowy, jako wynagrodzenie ryczałtowe. W cenie ofertowej należy uwzględnić podatek od
towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów przedmiot
zamówienia podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym.
2. Podanie niewłaściwej stawki podatku od towarów i usług będzie traktowane, jako błąd w
obliczaniu ceny. Wartość netto, podatek VAT oraz cena brutto musza być wyliczone w
zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, czyli 1 gr.
3. Rozliczenia miedzy Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.
4. Cena ofertowa powinna być podana cyfrowo i słownie.
5. Zamawiający dokona porównania ofert całkowitymi wartościami brutto przedmiotu
zamówienia, które należy obliczyć w następujący sposób: cena brutto za jeden posiłek
pomnożona przez ilość posiłków w okresie obowiązywania umowy.”
6. Wynagrodzenie będzie przysługiwało Wykonawcy tylko za miesiące, w których Wykonawca
będzie świadczył usługi żywieniowe i za faktycznie wydane posiłki.”
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9) Punkt XX. - „Miejsce i termin składania ofert”, otrzymuje brzmienie:
„Składanie ofert nastąpi w dniu 19 grudnia 2017 r. roku o godz. 10.00, w siedzibie
Zamawiającego ,,Senior - WIGOR”, tj. Prusice ul. Żmigrodzka 39, 55-110 Prusice, sala –
pokój dzienny.
10) Punkt XXI. „Otwarcie i ocena ofert”, otrzymuje brzmienie:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 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.
11) Załącznik nr 6 do SIWZ – projekt umowy otrzymuje brzmienie jak w załączeniu do niniejszego
pisma.
12) 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 500075297-N-2017 z dnia 14-12-2017 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 Gminę Prusice – Gminny Ośrodek Pomocy
społecznej na zadanie pn. „Dożywianie uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Prusice w
okresie od 02.01.2018r. do 31.12.2020r.”, w terminach i pod warunkami określonymi w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych Numer
ogłoszenia 500075297-N-2017 z dnia 14-12-2017 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)
Łączna wartość zamówienia w okresie obowiązywania umowy obliczona zgodnie z zapisami
SIWZ wynosi:
Cena za jeden posiłek ………………zł brutto x 81 252 (ilość posiłków w okresie obowiązywania
umowy) = …………….....zł brutto (słownie: ...................................)
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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
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 / BĘDZIE1 prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku
1

Wykonawca usuwa niepotrzebne
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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)
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)

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
2
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