Tomaszów Mazowiecki: ZAKUP GORĄCEGO POSIŁKU WRAZ Z USŁUGĄ WYDANIA
LUB DOWOZU GORĄCEGO POSIŁKU KLIENTOM MOPS w okresie od 04.01.2016r. do
31.12.2016r.
Numer ogłoszenia: 181435 - 2015; data zamieszczenia: 09.12.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi
Nasz znak: MOPS.3801.33.2015

Data: 09.12.2015r.

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim , ul.
Cekanowska 5, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, woj. łódzkie, tel. 044 7237353, faks 044 7233489.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZAKUP GORĄCEGO POSIŁKU
WRAZ Z USŁUGĄ WYDANIA LUB DOWOZU GORĄCEGO POSIŁKU KLIENTOM MOPS
w okresie od 04.01.2016r. do 31.12.2016r..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego jest zakup gorącego posiłku wraz z
usługą wydania go osobom wskazanym przez Zamawiającego w okresie od 04.01.2016r. do
31.12.2016r. (z zastrzeżeniem opcji) w maksymalnej ilości 230 wydanych posiłków dziennie, w
tym: - Maksymalnie 180 posiłków dziennie, przygotowanych zgodnie z jadłospisem stanowiącym
załącznik do specyfikacji, w okresie od 04.01.2016r. do 31.12.2016r. (z zastrzeżeniem opcji) w dni
robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy i dni świątecznych, w tym:
maksymalnie 175 posiłków dziennie będzie wydawanych w punkcie żywieniowym w dzielnicy
Centrum i maksymalnie 5 posiłków dziennie po dowiezieniu przez Wykonawcę do Domu
Dziennego Pobytu Al. Piłsudskiego 34 w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni
wolnych od pracy i dni świątecznych. - Maksymalnie 50 posiłków dziennie przygotowanych
zgodnie z jadłospisem stanowiącym załącznik do specyfikacji, wraz z usługą dowozu do domu
klienta na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego, w okresie od 04.01.2016r. do 31.12.2016r. (z
zastrzeżeniem opcji) we wszystkie dni tygodnia. Na dni wolne od pracy tj. niedzielę i święta
przewiduje się dowóz gorącego posiłku w soboty lub w dni poprzedzające święta. W przypadku
niewykorzystania którejkolwiek z maksymalnej ilości posiłków określonych powyżej
niewykorzystana ilość posiłków zwiększa kolejny maksymalny limit posiłków. 2. Miejsce
wydawania posiłków (nie dotyczy posiłków wydawanych w Domu Dziennego Pobytu) - lokal
(zwany dalej jako punkt żywieniowy) spełniający wymogi sanitarno - higieniczne dopuszczony
przez właściwy organ nadzoru sanitarnego do prowadzenia zbiorowego żywienia, wyposażony w
wc, z umywalką (wyposażony w podstawowe środki sanitarne), dostępny bezpłatnie dla klientów
MOPS. W lokalu winno znaleźć się miejsce na pozostawienie okrycia wierzchniego (wieszaki).
Punkt wydawania posiłków musi być zlokalizowany w budynku ogrzewanym, w którym
zorganizowane będzie co najmniej 40 miejsc siedzących (przy stołach). W przypadku konsumpcji
posiłku na miejscu, Wykonawca musi zapewnić klientom własne naczynia i sztućce. Pozostałe
osoby uprawnione do otrzymania gorącego posiłku będą otrzymywały posiłki na wynos, w
naczyniach jednorazowych. Wykonawca zapewni naczynia jednorazowe, odpowiednie do rodzaju
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posiłku, tj. naczynie głębokie na zupę i naczynie na drugie danie oraz oddzielne naczynie na
surówkę. Naczynia jednorazowe winny posiadać atest higieniczny PZH, dopuszczające naczynia do
kontaktu z żywnością. 3. Gorący posiłek winien być wydawany klientom MOPS na podstawie list
wystawionych przez Zamawiającego. 4. Wykonawca będzie przygotowywał posiłki zachowując
wymogi sanitarno-epidemiologiczne w zakresie personelu i warunków produkcji oraz weźmie
odpowiedzialność za ich przestrzeganie. Gorący posiłek będzie wydawany w punkcie
gastronomicznym znajdującym się na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego. 5. Gorący posiłek
będzie wydawany w dni robocze w godzinach od 11.00 do 14.00, w punkcie wydawania posiłków,
który spełnia wymogi sanitarne na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego w dzielnicy Centrum.
Dzielnica Centrum obejmuje w rozumieniu niniejszej specyfikacji obszar miasta Tomaszowa
Mazowieckiego znajdujący się pomiędzy ulicami: Mościckiego, Mireckiego, Nowy Port, Wodnej,
Św. Antoniego, O. Lange, Jana Pawła II, Podleśnej, Legionów, Piłsudskiego, Gen. Józefa Hallera,
Mostowej, Zawadzkiej, Orzeszkowej, Barlickiego, Warszawskiej, Św. Antoniego, Granicznej, Jana
Pawła II, Podleśnej, Gen. Józefa Bema. UWAGA: Zamawiający ustanawia dodatkowe kryterium
oceny ofert, tj. wydawanie posiłków w drugim punkcie żywieniowym zlokalizowanym w dzielnicy
Centrum, w którym będą wydawane posiłki, spełniającym wymagania SIWZ, jako fakultatywny
element zamówienia dodatkowo punktowane przy ocenie wyboru oferty. 6. W przypadku gorących
posiłków dowożonych do domu klienta lub do Domu Dziennego Pobytu gorący posiłek (posiłek na
wynos) musi być dowieziony w godzinach od 11.00 do 14.00 środkami transportu przystosowanymi
do przewozu żywności spełniającymi podstawowe wymagania sanitarno - higieniczne. 7. Gorący
posiłek winien składać się z dwóch dań tj. zupy i dania tak zwanego drugiego dania lub dania
obiadowego. Zamawiający dopuszcza raz w tygodniu przygotowanie posiłku bez mięsa. Obiady
powinny być przygotowywane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, muszą być
zróżnicowane, sporządzone z pełnowartościowych produktów. Posiłki muszą charakteryzować się
wysoką jakością, posiadać właściwe walory smakowe i estetyczne oraz właściwą temperaturę. 8.
Wykonawca winien w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia realizować jadłospis przygotowany
przez Zamawiającego, który stanowi załącznik nr 6 do umowy. Kolejność poszczególnych pozycji
jadłospisu określa i realizuje samodzielnie wykonawca. W przeciągu 10 dni roboczych (2 tygodni)
dania nie mogą się powtarzać.
II.1.5)
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.32.00.00-9, 55.32.10.00-6, 55.32.20.00-3.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie:
04.01.2016.
SEKCJA III: INFORMACJE O
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

CHARAKTERZE

PRAWNYM,

EKONOMICZNYM,

III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

OPIS

SPOSOBU

 III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki,
dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub
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czynności, tj. uzyskali decyzję właściwego organu zezwalającą na prowadzenie
działalności w zakresie zbiorowego żywienia w zakładzie w którym
przygotowywane będą posiłki oraz zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów
zatwierdzonych, prowadzonego przez właściwego inspektora sanitarnego - warunek1
 III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki,
dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia tj. przedstawią wykaz wykonanych, a
w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech 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 dostawy lub
usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są
wykonywane należycie - warunek 2
 III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki,
dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym tj. wykonawca
przedstawi oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania lokalem (punktem
żywieniowym) oraz tytułem do jego dysponowania oraz wykaże, że posiada decyzję
zezwalającą na transport artykułów żywnościowych wydaną przez właściwy organ warunek 3
 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki,
dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.
wykonawca przedstawi oświadczenie że osoby, które będą uczestniczyć w
wykonaniu zamówienia posiadają określone przepisami o chorobach zakaźnych i
zakażeniach orzeczenia lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych – warunek
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 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki,
dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
tj. zamawiający nie formułuje w tym zakresie szczegółowych wymagań, poza
posiadaniem przez Wykonawcę sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej
należyte wykonanie zamówienia - warunek 4
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W
CELU
POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA
WARUNKÓW
UDZIAŁU
W
POSTĘPOWANIU
ORAZ
NIEPODLEGANIA
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art.
22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy
przedłożyć:
 potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub
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czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności
koncesje, zezwolenia lub licencje;
 wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech 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
dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane
lub są wykonywane należycie;
 oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy, należy przedłożyć:
 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt
2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert;
 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w
postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części
zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie
wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że:
 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
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 nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i
zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert;
 nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3.2)
 zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca
zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca
zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie
należy do grupy kapitałowej;
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
 1 - Cena - 90
 2 - Wykonywanie zamówienia w dwu punktach wydawania posiłku - 10
IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1) Wszelkie istotne zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod
rygorem nieważności i mogą zostać wprowadzone w formie pisemnego aneksu do umowy, zgodnie
z art. 144 ustawy. 2) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy poprzez zawarcie
pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności w przypadku gdy z przyczyn
organizacyjnych konieczna będzie zmiana danych teleadresowych i adresowych określonych w
umowie. 3) Zamawiający dopuszcza możliwość do zmiany miejsca wydawania posiłków po
zaaprobowaniu tej zmiany przez Zamawiającego na podstawie dokumentów potwierdzających
5

prawo do dysponowania lokalem oraz wymagań dotyczących lokalu określonych w siwz.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: http://mopstomaszow.nbip.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Cekanowska 5, 97-200 Tomaszów Maz..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
17.12.2015 godzina 08:00, miejsce: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie
Mazowieckim, ul. Cekanowska 5, 97-200 Tomaszów Maz., pokój nr 19 - Sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy 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
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