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ZAG.341.1.2015 
 
 
 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
na: świadczenie usług gastronomicznych  

dla Domu Pomocy Społecznej „Ostoja” w Gdańsku ul. Hoża 4  
 
 
 

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 
Na podstawie art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

- Prawo zamówień  publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) 
 
 
 

Załączniki: 
 
 
1.  Załącznik nr 1       – formularz ofertowy 
2. Załącznik nr 1a  – potwierdzenie dokonania wizji lokalnej pomieszczeń kuchni        

wraz z wyposażeniem      
3. Załącznik nr 2        – oświadczenie do art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp 
4. Załącznik nr 3        –  wzór umowy na świadczenie usług gastronomicznych 
5. Załącznik nr 4        – wzór umowy najmu  pomieszczeń kuchni  z wyposażeniem                                            
6. Załącznik nr 5        – oświadczenie o przyjęciu wzoru umów bez zastrzeżeń 
7. Załączniki nr 6 i 7  – wykazy wyposażenia kuchni 
8. Załącznik nr 8     – oświadczenie do art. 24 ust. 1 i 2 i do art. 26 ust 2d Ustawy Pzp  
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ROZDZIAŁ  I. POSTANOWIENIA OGÓLNE  
 

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego:  
 

Dom Pomocy Społecznej „Ostoja” w Gdańsku 
ul. Hoża 4 
80-628 Gdańsk 
Tel. (58) 307 09 22, fax  (58) 320 15 07  
ostoja@dpsostoja.gda.pl  
NIP 583-292-12-04   REGON 220135675  
 

2. Podstawa prawna  - Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na    
podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 
publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 907, ze zm.), zwanej również: „Ustawą Pzp” lub 
„Ustawą”, oraz zgodnie z  aktami wykonawczymi wydanymi do Ustawy Pzp, jak 
również Zarządzeniem Nr 22/07 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Ostoja”           
w Gdańsku z dnia 5 czerwca 2007 r. w sprawie udzielania zamówień publicznych       
w Domu Pomocy Społecznej „Ostoja” w Gdańsku oraz wprowadzenia Regulaminu 
zamówień publicznych w Domu Pomocy Społecznej „Ostoja” w Gdańsku jak również 
zgodnie z zapisami niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia zwanej 
dalej: „SIWZ” lub „Specyfikacją”   
  
3. Tryb udzielenia zamówienia - przetarg nieograniczony zgodnie z przepisami     
art. 39-46 Ustawy Pzp.   
 

4. Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie: 
-  „wsad do kotła” – wszystkie produkty żywnościowe użyte do przygotowania 
całodziennego wyżywienia dla jednej osoby, w tym posiłki tradycyjne, na imprezy 
okolicznościowe, a także podstawowe produkty żywnościowe, napoje oraz produkty 
na terapię zajęciową, o których mowa w rozdz. II pkt I.3, 
- „jadłospis dekadowy” – jadłospis z wyszczególnieniem wszystkich posiłków na 
kolejne 10 dni,  
-  „zestaw dietetyczny” – wszystkie diety wymienione w rozdz. II pkt I.4, 
- „osobodzień żywienia” –  suma wsadu do kotła i koszt przygotowania posiłków dla 
jednej osoby.     
 
ROZDZIAŁ II. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE 
 

I. Opis przedmiotu zamówienia 
 

1.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przygotowywaniu przez 
Wykonawcę posiłków na rzecz Zamawiającego przy wykorzystaniu wynajmowanych    
pomieszczeń kuchennych wraz z wyposażeniem i ich podawaniu przez okres 18  
miesięcy (od 01.01.2016 r. do 30.06.2017r.). 
Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 55322000-3, 55321000-6,55320000-9. 
W Domu Pomocy Społecznej Ostoja w Gdańsku (zwanym dalej również Domem lub 
DPS) przebywa aktualnie 48 mieszkańców (trzy posiłki dziennie: śniadanie, obiad        
i kolacja, jak również II śniadanie i podwieczorek dla osób na diecie cukrzycowej - 
aktualnie 12 osób). W roku 2017 planowana ilość mieszkańców DPS 60 osób. W 
Dziennym Domu, (zwanym dalej również DDP) będącym komórką organizacyjną 
Domu Pomocy Społecznej Ostoja liczba uczestników aktualnie wynosi 40 (dwa 
posiłki dziennie: śniadanie i obiad, jak również II śniadanie dla osób na diecie 
cukrzycowej - aktualnie 5 osób). W roku 2017 planowana ilość uczestników DDP 50 
osób. Liczba osób żywionych nie jest stała. Liczba mieszkańców i uczestników może 
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zmieniać się okresowo, gdyż zależna jest od stanu zdrowia i stanu liczebności 
mieszkańców Domu i uczestników Dziennego Domu. Może ona także ulec 
zmniejszeniu w sposób naturalny.. 
 

2.Dla mieszkańców Domu przygotowywane są codziennie trzy posiłki o ustalonych 
porach dnia: 

 Śniadanie      8.00 – 10.00 

 Obiad   13.00 – 15.00 

 Kolacja  18.00 – 20.00 
Dodatkowo mieszkańcy, którzy są na diecie łatwostrawnej z ograniczeniem 
węglowodanów prostych otrzymują II śniadanie (godz. 10.30) oraz podwieczorek 
(godz. 15.30). Obecnie z tej diety korzysta 12 mieszkańców DPS. 
 

Dla uczestników Dziennego Domu przygotowywane są codziennie dwa posiłki          
o ustalonych porach dnia: 

 Śniadanie             8.30 – 10.30 

 Obiad            13.45 – 15.00 
Dodatkowo uczestnicy, którzy są na diecie łatwostrawnej z ograniczeniem 
węglowodanów prostych otrzymują II śniadanie (godz. 10.30). Obecnie z tej diety 
korzysta około 5 uczestników DDP. 
 

3.Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 23 sierpnia 
2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U.  2012, poz. 964) podopieczni 
powinni przez całą dobę mieć dostęp do podstawowych produktów żywnościowych     
i napojów (chleb, masło, dżem, herbata). Ponadto na terapię zajęciową należy 
zapewnić miesięcznie produkty do wypieku ciast i słodycze na wzmocnienia              
w kwocie nie przekraczającej 300,00 zł miesięcznie, zgodnie ze złożonymi 
zamówieniami przez upoważnionego pracownika Zamawiającego.  
 

4.Przygotowywanie posiłków musi odbywać się na bieżąco, ze świeżych produktów, 
posiłki muszą być wysokiej jakości (smaczne, nierozgotowane, nieprzypalone) 
 w pomieszczeniach kuchni Domu zgodnie z wymaganiami określonymi odpowiednio 
w przepisach ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności 
i żywienia (tj. Dz.U.2015.594 z dnia 2015.04.30, z późn. zm.) i innych powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie jak również zgodnie z zaleceniami 
Instytutu Żywności i Żywienia. Wymaga się od Wykonawcy przygotowywania 
następujących diet: 
a) dieta podstawowa, 
b) dieta lekkostrawna  z ograniczeniem substancji ograniczających wydzielanie soku   

żołądkowego,  
c) dieta lekkostrawna z ograniczeniem węglowodanów prostych (cukrzycowa)                

5 posiłków dla około 12 mieszkańców DPS: śniadanie i II  śniadanie, obiad                
i podwieczorek i kolacja oraz 3 posiłków dla około 5 uczestników DDP: śniadanie, 
II śniadanie, obiad, 

d) dieta o zmiennej konsystencji np. mixy (mixy obiadowe dwudaniowe), które 
powinny zawierać mięso w sytuacji gdy drugie danie jest potrawą mączną,  

e) kleik i marchwianka na żądanie Zamawiającego, 
f) dieta bezmleczna, 
g) dieta wysokobiałkowa na żądanie Zamawiającego – w przypadku obiadów 

„mącznych” w zastępstwie podaje się np. mięso, rybę lub jajka, dodatkowo 
osobom takim przysługuje lekki posiłek, np. budyń, kasza manna, kanapka, 
wydawany przy kolacji. 
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5. Posiłki dla mieszkańców nie schodzących na stołówkę mają być przygotowane 
przez Wykonawcę z wykorzystaniem wózków bemarowych lub przeznaczonych do 
tego celu termosów, zabezpieczających posiłki przed wylaniem i wychłodzeniem, 
spełniających wymogi sanitarno-epidemiologiczne. Przygotowane posiłki będą przed 
wydaniem z kuchni sprawdzane pod względem jakościowym i ilościowym przez 
pracownika Zamawiającego. Mixy przed wydaniem na wózek bemarowy mają być 
porcjowane. Tak przygotowane posiłki będą odbierane z kuchni przez pracowników 
Zamawiającego. Rozwiezienie i rozdanie mieszkańcom posiłków, a następnie zwrot 
wózków bemarowych z brudnymi naczyniami bądź termosów, należy do 
pracowników Domu. Wykonawca zajmuje się myciem i wyparzaniem całości 
kompletu naczyń, sztućców  i wózków po każdym posiłku. W przypadku imprez 
okolicznościowych Wykonawca przygotowane posiłki będzie podawać w określonym 
przez Zamawiającego czasie i w określony przez Zamawiającego sposób                    
i dodatkowo posiłki będą przed wydaniem z kuchni sprawdzane pod względem 
jakościowym i ilościowym przez pracownika Zamawiającego. 
 

6.Wykonawca podawać będzie również posiłki mieszkańcom schodzącym na 
stołówkę (wymaga się, aby stoły były wyposażone w komplet sztućców i serwetki do 
każdego posiłku oraz czyste obrusy) i zobowiązany jest do posprzątania 
pomieszczenia po skończonych posiłkach jak również do wymiany obrusów                
i serwetek na czyste. W przypadku imprez okolicznościowych Wykonawca posprząta 
po posiłkach niezwłocznie po zakończonej imprezie lub w innym określonym przez 
Zamawiającego terminie.  Zamawiający nie przewiduje wynajmowania stołówki.  
Wykonawca, zgłasza Zamawiającemu konieczność prania wykorzystywanych przez 
Wykonawcę obrusów (materiałowych i z tworzywa sztucznego) nie rzadziej niż raz    
w tygodniu. W takim przypadku Wykonawca ma obowiązek zebrać obrusy ze stołów       
i przekazać je wyznaczonym pracownikom Zamawiającego, a następnie odbiera         
i rozkłada obrusy na stołach.    
 

7.Wykonawca udostępni płatne posiłki pracownikom Zamawiającego, którzy się o to 
zwrócą i chętnym osobom w ramach tzw. usług środowiskowych. 
 

8. Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzania jadłospisu, z uwzględnieniem 
określonej grup wiekowych i specyfiki Domu oraz zgodnie z zasadami żywienia           
i dietetyki stosowanej opracowanymi przez Instytut Żywności i Żywienia; posiłki 
powinny pokrywać całodobowe zapotrzebowanie na kalorie i podstawowe składniki 
odżywcze tj. białka z przewagą pochodzenia zwierzęcego, tłuszcze, witaminy oraz 
sole mineralne, a także wymagań wynikających z ust.4 powyżej. 
Wykonawca zapewni posiłki wysokiej jakości, urozmaicone, bez stosowania 
dodatkowych preparatów zastępczych oraz środków konserwujących                         
w szczególności: preparatów typu instant oraz gotowych produktów (np. pierogi 
mrożone, pyzy, klopsy, gołąbki, itp.). Używać będzie masła świeżego, a nie 
produktów masłopodobnych oraz serów, a nie produktów seropodobnych.  Zapewni 
wędliny wysokiej jakości (bez dodatków skrobi, soi) i mięso mechanicznie 
nieodkostnione. Posiłki uwzględniać będą: 3 x tygodniowo do obiadu różnorodny 
sezonowy owoc dobrej jakości, 2 x w tygodniu do obiadu deser, 1 x w tygodniu 
ciasto. Do każdego obiadu podawane będą 2 surówki, do wyboru warzywa surowe 
lub przetworzone. 
Śniadania będą składały się co najmniej z następujących potraw: 
- zupa mleczna (co drugi dzień), 
- gorący napój, 
- pieczywo różne (w tym bułki), 
- masło, 
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- nabiał lub dodatek z białka zwierzęcego (w dniu, w którym nie ma zupy mlecznej 
oba dodatki). 

II śniadanie i podwieczorek: jogurt, sok pomidorowy, jabłko prażone, sałatka 
jarzynowa, itp. 
Obiady będą składały się co najmniej z następujących potraw: 
- zupa, 
- drugie danie składające się ze składnika: węglowodanowego (ziemniaki, makaron, 

kasze,…) białkowego, warzywnego (surowego lub przetworzonego), 
- napój lub kompot. 
Kolacje będą składały się co najmniej z następujących potraw: 
- gorący napój,  
- pieczywo różne,  
- masło,  
- nabiał lub dodatek z białka zwierzęcego,  
- lub potrawa z białka roślinnego, z dodatkiem węglowodanowym,  
Dodatkowo do kolacji lub śniadań dodatek składnika warzywnego. 
 

9. Wykonawca przedstawia określony w ust. 8 powyżej jadłospis na piśmie, 
obejmujący okresy dekadowe do akceptacji pracownikowi wyznaczonemu przez 
Zamawiającego za pięciodniowym wyprzedzeniem przy współudziale samorządu 
mieszkańców; w razie zmiany jadłospisu wymagana jest akceptacja zmiany 
jadłospisu na piśmie przez Zamawiającego, przy czym zmiany dokonane w dniu 
podania posiłku mogą nie być zaakceptowane przez Zamawiającego. Wykonawca 
wywiesza dzienny jadłospis na tablicy przed wejściem do pomieszczeń kuchennych 
lub na stołówce.  
 

10. Wykonawca uwzględnia w jadłospisach tradycyjne posiłki:  tj. na Boże 
Narodzenie i Wielkanoc.  Wykonawca przygotowuje dodatkowo posiłki na dodatkowe 
imprezy  okolicznościowe: 

1) wspólne dla DPS i DDP i zaproszonych gości (razem ok. 130 osób) Wigilię 
oraz Śniadanie Wielkanocne w dodatkowym terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego  

2) dwie imprezy plenerowe lub okolicznościowe w roku dla DPS i DDP                  
i zaproszonych gości, razem ok. 130 osób - na każdej tego typu imprezie         
2 ciepłe posiłki: np. zupa i bigos, leczo i kiełbaska z rusztu, zupa i udko 
kurczaka oraz ciasto, owoce, napoje).  

3) przygotowuje posiłki, wydaje i posprząta po imprezach o których mowa           
w punktach powyżej,  

4) przygotowuje posiłki, wydaje i posprząta po imprezach organizowanych ze 
środków (funduszy) własnych Zamawiającego w danym miesiącu np.: okrągłe 
jubileusze Domu, Dzień Babci i Dziadka, urodziny dla mieszkańców,  
a ponadto 

5) przygotowuje i wydaje artykuły spożywcze pozyskane przez DPS w celu 
wzbogacenia posiłków mieszkańców oraz szczegółowo dokumentuje  
rozliczenia na potrzeby Zamawiającego i Darczyńcy, które przedkłada 
Głównemu Księgowemu Zamawiającego. 

 

11.Wykonawca musi prowadzić ewidencję ilościowo-wartościową wydanych posiłków 
z podziałem na poszczególne diety, o których mowa w ust 4. oraz zapewnia 
Zamawiającemu prawo wglądu do tej ewidencji.  
 

Wykonawca jest zobowiązany wskazać upoważnioną przez siebie osobę, która        
w jego imieniu będzie reprezentowała Wykonawcę, w tym składała i odbierała 
oświadczenia woli i wiedzy oraz dokonywała wiążących dla Wykonawcy ustaleń         
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z Zamawiającym w przypadkach, gdy Wykonawca nie będzie obecny osobiście w 
siedzibie Zamawiającego – w takim wypadku Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 
dokument pełnomocnictwa dla tej osoby. 
Wykonawca zapewnia, że będzie dysponował odpowiednimi osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia. Wykonawca zapewni w składzie personelu kuchni 
zatrudnienie szefa kuchni oraz minimum jednej wykwalifikowanej osoby 
odpowiedzialnej za wykonanie zamówienia, która posiada przynajmniej średnie 
wykształcenie gastronomiczne lub inne pokrewne w zawodzie kucharza                       
i doświadczenie zawodowe  (przynajmniej 2 lata) zgodne z przedmiotem 
zamówienia. Ponadto Wykonawca będzie dysponował osobą posiadającą 
kwalifikacje dietetyka.  
 

12.Ilość potrzebnych posiłków z podziałem na diety, o których mowa w ust. 4, 
zgłaszana będzie pisemnie przez Zamawiającego do godz. 11.00 dnia poprzedniego           
i korygowana do godz. 8.00 dnia bieżącego z podziałem na poszczególne posiłki 
(śniadanie, obiad, kolacja).  
 

13.Wysokość tzw. wsadu do kotła średnio w skali miesiąca nie może być niższa niż 
8,50 zł netto dobowo na jednego mieszkańca Domu i 6,55 zł netto na jednego 
uczestnika Dziennego Domu,  w ciągu pierwszych 12 miesięcy trwania umowy.  
W następnych miesiącach trwania umowy wsad do kotła może być zrewaloryzowany 
o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen, towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszane 
przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1 lit 
a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych (Dz. U. 2015. 748 z póź. zm.). Zamawiający zastrzega sobie prawo do 
wglądu do dokumentacji źródłowej np.: faktur zakupu, kartotek magazynowych, 
dokumentów RW, itp.  
 

14. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli w szczególności: 
a) stosowanych surowców,  w tym ich jakości, świadectwa ich pochodzenia, 

przebiegu procesów technologicznych, 
b) czystości personelu i posiadania przez nich aktualnych książeczek zdrowia,  

stosowania odzieży roboczej (w tym fartuchów i czepków) oraz czystości 
pomieszczeń i wyposażenia kuchni, zużycia mediów, 

c) przestrzegania przez Wykonawcę składu i gramatury posiłków, kontroli 
jadłospisów, 

Uwagi i zastrzeżenia będą składane ustnie przez Zamawiającego Wykonawcy lub 
osobie przez niego upoważnionej. Wykonawca niezwłocznie usuwa wskazane mu 
uchybienia. W przypadku, gdy Wykonawca kwestionuje wskazane mu przez 
Zmawiającego uchybienia, Wykonawca najpierw niezwłocznie usuwa wskazane mu 
uchybienia, po czym ma możliwość przedstawienia swojego stanowiska 
Zamawiającemu na piśmie. W takiej sytuacji strony  wspólnie podejmą stosowne 
ustalenia w celu podjęcia działań zaradczych na przyszłość . Wyznaczony pracownik 
Zamawiającego będzie sprawować nadzór nad jakością, ilością i przestrzeganiem 
obowiązujących norm przy sporządzaniu posiłków. Wykonawca zobowiązany jest 
umożliwić i współdziałać w przeprowadzanej przez pracowników Zamawiającego 
kontroli. Zakwestionowane przez pracownika Zamawiającego posiłki pod względem 
ilości, jakości lub niezgodności z jadłospisem podlegają natychmiastowej wymianie 
przez Wykonawcę. Jeżeli Wykonawca nie wymieni zakwestionowanych posiłków       
w terminie ich podania Zamawiający może dokonać zamówienia posiłku zastępczego 
lub uzupełniającego  i pomniejszyć o koszt tego posiłku zastępczego wynagrodzenie 
Wykonawcy.  
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Jeżeli w przypadku kontroli przez Zamawiającego, Zamawiający stwierdzi niedobory 
ilościowe, jakościowe, wagowe lub innego rodzaju w co najmniej 10 porcjach 
posiłków, Zamawiający uznaje, że niedobór dotyczy wszystkich tego rodzaju 
posiłków przygotowanych danego dnia dla wszystkich mieszkańców DPS lub 
uczestników DDP spożywających tego rodzaju posiłek danego dnia. Przez rodzaj 
posiłku rozumie się odpowiednio śniadanie, obiad lub kolację dla mieszkańców DPS 
lub uczestników DDP.    
 

15. Wydawanie artykułów spożywczych na terapię zajęciową i wzmocnienia oraz 
imprezy okolicznościowe następować będzie na podstawie protokołu lub 
zapotrzebowania pisemnego na wniosek przedstawiciela Zamawiającego. 
 

16.Warunkiem świadczenia usług gastronomicznych dla Domu jest wynajmowanie  
przez Wykonawcę pomieszczeń kuchennych wraz z elementami stałego 
wyposażenia, o łącznej powierzchni użytkowej 103,47 m2. Na wymienioną 
powierzchnię składają się: 
Pomieszczenia na parterze:  
 - kuchnia główna                         - 24,65 m2 
- zmywalnia naczyń   - 5,75 m2 
- pom. do wydawania posiłków     - 5,50 m2 
- magazyn-chłodnia   - 8,30 m2 
- magazyn warzyw   - 4,90 m2 
- obieralnia    -10,00 m2 
- magazyn żywności suchej - 4,30 m2    
- łazienka z WC   - 4,85 m2 
- korytarze (50% z 37,05 m2) - 18,52 m2  
- biuro     - 7,00m2 
- magazyn jaj    - 3,60 m2 
- pokój socjalny dla personelu  - 6,10 m2 
 

Obowiązkiem oferenta jest dokonanie wizji lokalnej pomieszczeń i wyposażenia  
kuchni przed złożeniem oferty i uzyskanie potwierdzenia pisemnego od 
Zamawiającego, że taka wizja się odbyła. / Zał. Nr 1a do oferty/.    
 

17. Za najem od Domu pomieszczeń o powierzchni użytkowej 103,47 m2 
Wykonawca zapłaci czynsz miesięcznie 9,30 zł netto za 1m2,  to jest kwotę 962,27 zł 
netto (słownie złotych: dziewięćset sześćdziesiąt dwa złote, 27/100) zł netto, 
powiększoną o podatek VAT. W cenę wliczone są stałe elementy wyposażenia 
kuchni.  
Czynsz za najem pomieszczeń ulega zmianie w przypadku zmiany stawki czynszu – 
stawki bazowej, określonej przepisami prawa miejscowego, lub zasad jej 
korygowania przy zastosowaniu algorytmu umożliwiającego zmianę tej stawki.  
 

18. Wykonawca uiści Zamawiającemu dodatkowe opłaty wraz z należnym podatkiem 
VAT i podatek za: 

1) energię elektryczną według wskazań podliczników i aktualnych stawek 
ustalanych przez dostawcę Energa Obrót S.A., 

2) wodę i ścieki według wskazań podliczników i aktualnych stawek ustalanych 
przez dostawcę Saur Neptun Gdańsk S.A., 

3) wodę i ścieki za punkty czerpania wody (pomieszczenie socjalne 
pracowników, łazienka z w.c. magazyn jaj oraz pomieszczenie wydawalni), 
które nie są opomiarowane według ryczałtu zużycia miesięcznego                  
w wysokości 0,5 m3 wody zimnej i odprowadzania ścieków i 0,5 m3 wody 
ciepłej) według aktualnych stawek ustalanych przez dostawców   
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4) ogrzewanie pomieszczeń według aktualnych stawek GPEC sp. z o.o. 
proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni, 

5) podgrzanie wody według wskazań podliczników i aktualnych stawek przez 
dostawcę GPEC sp. z o.o.,  

6) gaz według wskazań podliczników i aktualnych stawek ustalonych przez 
dostawcę Pomorska Spółka Gazownicza sp. z o.o.,  

7) korzystanie z telefonu stacjonarnego i wykonane połączenia telefoniczne, 
według obciążeń operatora telekomunikacyjnego oraz bilingów rozmów,  

8) podatek od nieruchomości od najętych pomieszczeń związanych                      
z prowadzoną działalnością gospodarczą, płacony bezpośrednio Gminie 
Miasta Gdańska na podstawie deklaracji podatkowej złożonej  w terminie  
14 dni od zawarcia tej umowy.  

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany wysokości opłat za dostarczane media 
w przypadku  zmiany cen dostaw mediów przez Dostawców lub w przypadku zmiany 
wysokości stawek opodatkowania sprzedaży mediów podatkiem VAT. 
Dla orientacji podajemy średnie miesięczne opłaty za zużycie mediów z ostatnich  
12 miesięcy: 
gaz –  470,00 zł brutto, woda i odprowadzenie ścieków – 570,00 zł brutto, energia 
elektryczna – 635,00 zł brutto, opłata za energię cieplną z ryczałtem za ogrzanie 
pomieszczeń –  650,00 zł brutto.  
Ponadto podatek od nieruchomości w wysokości 2.400,00 zł rocznie.   
 
Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca przedstawi do wglądu 
złożoną do Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku, ul. Partyzantów 36 deklarację na 
wywóz nieczystości stałych, powstałych w wyniku świadczenia usługi 
gastronomicznej,  
 
 

19.Oprócz stałego wyposażenia – zabudowy, lamp, armatury - w kuchni znajdują się 
przedmioty określone w Załącznikach nr 6 i 7 (ruchome elementy wyposażenia),  
które Wykonawca zobowiązany jest dodatkowo wynająć  w całości.  
Za najem tych elementów wyposażenia Wykonawca zapłaci miesięcznie kwotę   
1.500,00 zł netto, powiększoną o należny podatek VAT.  
 

20. Wykonawca odpowiada za wynajmowane urządzenia i naczynia (m.in. za ich 
stan, czystość, prawidłową eksploatację, należyte przechowywanie i zabezpieczenie 
przed dostępem osób trzecich) oraz uzupełnia na bieżąco braki w wynajmowanych 
zasobach i dokonuje niezbędnych bieżących napraw (przez bieżące naprawy 
rozumie się naprawy,  których koszt nie przekracza 500,00 zł), w takim zakresie         
w jakim jest to konieczne do wykonywania przedmiotu zamówienia. 
 

Jeżeli Zamawiający stwierdzi braki, uszkodzenie, niewłaściwą eksploatację sprzętu 
lub naczyń Zamawiający jest uprawniony do zakupu  brakujących lub zniszczonych 
urządzeń lub naczyń oraz do wykonania bieżących napraw na koszt Wykonawcy, co 
nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. 
Zamawiający pomniejszy o poniesioną z tego tytułu szkodę (wartość brakującego lub 
zniszczonego urządzenia lub jego naprawy) wynagrodzenie Wykonawcy należne od 
Zamawiającego, o którym mowa w § 8 umowy na świadczenie usług 
gastronomicznych.   
Jeżeli koszt bieżącej naprawy przekroczy 500,00 zł, (co wymaga udokumentowania 
przez Wykonawcę ekspertyzą niezależnego rzeczoznawcy na koszt Wykonawcy) 
Zamawiający może wyrazić zgodę na partycypację w kosztach naprawy 
przekraczających kwotę 500,00 zł.  
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Jeżeli wynajmowane urządzenia stracą zdatność do użytku w trakcie trwania umowy 
ze względu na normalne zużycie wówczas Wykonawca jest zobowiązany 
protokolarnie zdać to urządzenie Zamawiającemu. Zamawiający nie ma obowiązku 
dostarczyć Wykonawcy nowego urządzenia – w takim wypadku wynagrodzenie,        
o którym mowa w ust. 19 może ulec obniżeniu w stosunku w jakim wartość tego 
urządzenia stanowi udział  w wynagrodzeniu określonym w ust 19.  
 

Jeżeli ekspertyza rzeczoznawcy wykaże, że urządzenie było nieprawidłowo 
eksploatowane przez Wykonawcę Zamawiający pomniejszy o poniesioną z tego 
tytułu szkodę (wartość zniszczonego urządzenia lub jego naprawy oraz ekspertyzy 
rzeczoznawcy) wynagrodzenie Wykonawcy należne od Zamawiającego, o którym 
mowa w § 8 umowy na świadczenie usług gastronomicznych.   
 

Wykonawca odpowiada za wynajmowane urządzenia i naczynia i  jest zobowiązany 
stosować do ich konserwacji i utrzymania w czystości środki chemiczne zgodnie        
z zaleceniami producenta. Wykonawca upoważnia Zamawiającego, do tego aby 
Zamawiający w razie stwierdzenia nieodpowiednich środków czystości stosowanych 
przez Wykonawcę, mógł zakupić środki zalecone przez producenta w celu 
przekazania ich do stosowania Wykonawcy, co nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku 
o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. 
 
Zamawiający pomniejszy o poniesiony w takim przypadku wydatek (wartość środków 
chemicznych) wynagrodzenie Wykonawcy należne od Zamawiającego, o którym 
mowa w § 8 umowy na świadczenie usług gastronomicznych.   
 

21.Szczegółowe warunki umowy najmu pomieszczeń kuchni z wyposażeniem  
zostały określone we wzorze stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ. 
 

22.Wykonawca zapewnia we własnym zakresie pozostałe, oprócz wynajmowanych, 
urządzenia i naczynia niezbędne do wykonania usługi. 
 

23.Na Wykonawcy spoczywa obowiązek stosowania wymogów określonych             
w przepisach sanitarno-epidemiologicznych oraz zaleceń organów sanitarno-
epidemiologicznych oraz wprowadzenie i utrzymanie standardów  HACCP we 
własnym zakresie i na własny koszt. Zamawiający w każdej chwili może wnioskować 
o przeprowadzenie kontroli Sanepidu. Wykonawca zobowiązany jest do 
przekazywania Zamawiającemu kserokopii z przeprowadzonych kontroli przez 
pracowników Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Za uchybienia ujawnione w trakcie 
kontroli np. Sanepidu wynikające ze świadczonej przez Wykonawcę usługi, której 
następstwem będą m.in. mandaty, kary, odpowiada Wykonawca. Zamawiający 
zastrzega sobie prawo przekazania porcji posiłków do Sanepidu w celu przebadania 
ich zgodności kalorycznej i jakościowej z obowiązującymi w tym zakresie normami. 
W przypadku niezgodności z obowiązującymi normami koszt badania posiłku ponosi 
Wykonawca.   
 

24.Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie powyższych wymogów na czas 
trwania umowy. 
 

25.Rozliczenia finansowe z Wykonawcą będą odbywały się w miesięcznych 
okresach rozliczeniowych (po zakończeniu miesiąca kalendarzowego) na podstawie 
rozliczeń wydanych posiłków, co do których Zamawiający nie zgłosił zastrzeżeń 
ilościowych, wagowych lub innego rodzaju. Będą się one odbywały wg wzoru:  
Cena brutto jednego osobodnia żywienia w Domu x ilość faktycznie wydanych 
w danym miesiącu posiłków niezakwestionowanych przez Zamawiającego. i 



9 

 

 
Cena brutto jednego osobodnia żywienia w Dziennym Domu x ilość faktycznie 
wydanych w danym miesiącu posiłków niezakwestionowanych przez 
Zamawiającego. 
 

W przypadku niewykorzystania przez mieszkańca DPS całego osobodnia żywienia 
do rozliczeń przyjmuje się: 
wartość śniadania - 24% ceny brutto jednego osobodnia żywienia, 
wartość obiadu - 52% ceny brutto jednego osobodnia żywienia,  
wartość kolacji - 24% ceny brutto jednego osobodnia żywienia.  
 

W przypadku niewykorzystania przez uczestnika DDP całego osobodnia żywienia do 
rozliczeń przyjmuje się: 
wartość śniadania - 31% ceny brutto jednego osobodnia żywienia, 
wartość obiadu - 69% ceny brutto jednego osobodnia żywienia.  
 

26.Wypłata wyliczonego wynagrodzenia za wykonaną usługę, będzie następowała 
po upływie każdego miesiąca, w terminie 21 dni od daty otrzymania prawidłowo 
wystawionej faktury od Wykonawcy, przelewem na jego konto bankowe. Do faktury 
zostanie dołączona informacja o ilości wydanych posiłków z każdego dnia.  
 

27.Nadzór nad jakością, ilością i przestrzeganiem obowiązujących norm odnośnie 
wydawanych posiłków sprawować będzie wyznaczony pracownik Zamawiającego. 
Wykonawca zobowiązany jest umożliwić i współdziałać w przeprowadzanej przez 
pracowników Zamawiającego kontroli osobiście lub przez osobę upoważnioną do 
działania w jego imieniu. 
 

II. Oferty częściowe, Oferta wariantowa, Zamówienia uzupełniające  
 

  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  
  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
  Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 
 

III. Termin wykonania zamówienia 
 

1.Zamówienie będzie realizowane codziennie w ilościach i zakresie określonych 
potrzebami Zamawiającego. 
 

2. Okres wykonania zamówienia wynosi 18 miesięcy,  tj. od 1  stycznia 2016 r.  do             
30 czerwca 2017 r.  
 

IV. Warunki udziału w postępowaniu 
 

1.O udzielenie zamówienia  mogą się ubiegać  Wykonawcy, którzy spełniają warunki 
określone art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp, tj: 

1) prowadzą działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług 
gastronomicznych oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1   
i 2 Ustawy Pzp, 

2) wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonują, główne dostawy lub usługi, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 
terminu składania ofert,  a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - 
w tym okresie, przynajmniej 2 usługi gastronomiczne o charakterze podobnym 
do przedmiotu zamówienia o wartości równej lub wyższej od 100.000 zł 
(słownie: sto tysięcy złotych), 
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3) osiągnęli łącznie w dwóch ostatnich latach obrotowych, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy za ten okres, obroty ogółem                    
w wysokości co najmniej 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych), 

4) posiadają na koncie bankowym środki finansowe lub zdolność kredytową             
w wysokości co najmniej 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych), 

5) są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej 
działalności na kwotę nie mniejszą niż 100.000 zł (słownie: sto tysięcy 
złotych), 

6) posiadają osoby zdolne do wykonania zamówienia, tj. Wykonawca zapewni  
w składzie personelu kuchni zatrudnienie szefa kuchni oraz minimum jednej 
wykwalifikowanej osoby odpowiedzialnej za wykonanie zamówienia, która 
posiada przynajmniej średnie wykształcenie gastronomiczne lub inne 
pokrewne w zawodzie kucharza i doświadczenie zawodowe  (przynajmniej      
2 lata) zgodne z przedmiotem zamówienia. Ponadto Wykonawca będzie 
dysponował osobą posiadającą kwalifikacje dietetyka.  

 

2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na 
podstawie dokumentów przedłożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą, 
wyszczególnionych w Rozdziale V. 
    
V. Dokumenty wymagane od Wykonawcy  
 

Zamawiający wymaga, aby każdy z Wykonawców składający ofertę złożył 
następujące dokumenty: 

1. Wypełniony formularz oferty -  Załącznik nr 1 i Załącznik nr 1a. 

2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie         
art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp  - Załącznik nr 2.                

3.Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1  i 2 oraz 
art. 26 ust 2d  Ustawy Pzp  -  Załącznik nr 8. 

4.Oświadczenie o przyjęciu zapisów wzorów umowy bez zastrzeżeń, dowód 
wniesienia wadium,  zgodnie z Rozdziałem II pkt. VII ust. 3 i 4  -  Załącznik nr 5 i 6.   

5.Aktualny odpis z właściwego rejestru lub 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 Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert,  

6.Dokumenty potwierdzające w odniesieniu do osób podpisujących ofertę 
uprawnienie do reprezentacji Wykonawcy, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub 
innych dokumentów rejestrowych. Wykaz osób, które będą uczestniczyć                   
w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie 
usług, kontrolę jakości świadczonych usług wraz  z informacjami na temat ich 
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, oraz informacją   
o podstawie do dysponowania tymi osobami.  

7.Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym            
w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert. 

8.Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym            
w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert. 
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9.Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz 
właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega 
z opłacaniem podatków oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub 
potwierdzenia, 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 ofert.  

10.Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,       
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, usług 
gastronomicznych w tym przygotowywania, i podawania posiłków lub w zakresie 
podobnym do przedmiotu zamówienia z podaniem wartości, przedmiotu, daty 
wykonania i odbiorców oraz załączenia dowodów potwierdzających, że usługi           
te zostały wykonane należycie. 
Dowodami, o których mowa w zdaniu poprzedzającym są: 
1) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług 
poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert; 
2) oświadczenie Wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym 
charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa       
w pkt 1. 
W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane    
w wykazie, o którym mowa powyżej, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie 
ma obowiązku przedkładania ww. dowodów. 
W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody budzą wątpliwości 
Zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że 
zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający 
może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi 
były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub 
dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu. 

11.Sprawozdania finansowego w części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego 
rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio         
o badanym sprawozdaniu, a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do 
sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty 
oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie 2 lata obrotowe,    
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres. 

12.Informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których 
Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków 
finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż        
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.  

13.Opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, 
że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia. 

13a. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym         
w art. 24 ust. 1 pkt. 10 i 11 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert. 

14.Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa                   
w art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach 
określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy Pzp, Zamawiający w celu oceny, czy 
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wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym 
dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę 
z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda: 

1) w przypadku warunków o których mowa w art. 22 ust 1 pkt. 4 -  dokumentów,         
o których mowa w ust 11,12,13  

2) dokumentów dotyczących:  
a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,  
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy 
wykonywaniu zamówienia,  
c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,  
d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.  

15.Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1  
Ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 
26 ust. 2b Ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części 
zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do 
tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 3, 5, 7, 8, 9.   

16.Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8, 10 i 11 
Ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu 
sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności 
tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 Ustawy Pzp, 
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z 
tym, że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich 
zaświadczeń – zastępuje je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przez  
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 
zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed 
notariuszem.   

17.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów:  

1) o których mowa w ust. 5,8,9  składa dokument lub dokumenty, wystawione            
w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 
odpowiednio, że: 

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 
b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania  się o zamówienie, 
c) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub 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. 

2) o których mowa w ust. 7 i 13a - składa 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, 10 i 11  Ustawy Pzp. 

18.Dokumenty, o których mowa w ust. 17 pkt. 1 lit. a i b oraz pkt. 2, powinny być 
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
Dokument, o którym mowa w ust 17 pkt 1 lit c, powinien być wystawiony nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

19.Jeżeli w kraju miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa       
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w ust.17 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa 
się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym 
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym 
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem. Zapis ust. 
18 stosuje się odpowiednio.  

20.W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę 
mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju 
miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących 
przedłożonego dokumentu.  

21.Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność             
z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych 
dokumentów powinny być one opatrzone przez Wykonawcę bezpiecznym podpisem 
elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 

22.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca będzie 
realizował zamówienie na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy, kopie 
dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów będą 
poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. 

23.Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej 
kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub 
budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.  

24.Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na 
język polski. Tłumaczenie nie jest wymagane, jeżeli Zamawiający wyraził zgodę,       
o której mowa w art. 9 ust 3 Ustawy Pzp.  

25.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W tym 
przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania                    
ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania przy 
zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące 
Wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia. Jeżeli ich oferta została wybrana Zamawiający może żądać 
przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej 
współpracę tych wykonawców.  
 

VI. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcą oraz informacje     
o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń lub dokumentów. 
 

1.Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do porozumiewania                             
się  z Wykonawcami w sprawach niniejszego postępowania jest: 
Beata Kałan – Starszy Administrator, pok. Nr 28  (parter) tel. (58) 307 09 22, od 
poniedziałku do piątku  w godz. 8.00-13.00. 
 

2.Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Wykonawcy 
przekazują pisemnie w języku polskim na adres Zamawiającego lub za pomocą 
faksu. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane  
za pomocą faksu uważane będą za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do 
Zamawiającego przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona 
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pisemnie. Korespondencja przesłana za pomocą faksu, po godzinach pracy biura  
(po godz.15.00) zostanie zarejestrowana w następnym dniu pracy Zamawiającego 
(poniedziałek-piątek) i uznana za wniesioną w dniu jej zarejestrowania.  
 

3.Analogicznie wszelkie oświadczenia, wyjaśnienia, zawiadomienia oraz informacje 
Zamawiającego będą dostarczane wykonawcom w formie pisemnej. Oświadczenia, 
wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu uważane będą 
za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do Wykonawcy przed upływem terminu 
i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie. 
 

4.Adres do korespondencji jest zamieszczony na pierwszej stronie niniejszej SIWZ. 
 

5. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wykonawców.  
 
VII. Wymagania dotyczące wadium 
 

1.Wykonawca przystępujący do postępowania zobowiązany jest do wniesienia 
wadium w wysokości 3.000 zł (słownie: trzy tysiące złotych, 00/100). 
 

2.Wadium może być wniesione w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub 
poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie 
kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach 
ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa        
w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji 
Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2014. 1804, ze zm.) 
 

3.Wadium wnoszone w pieniądzu należy przelać na rachunek Zamawiającego   
Nr konta: 44 1240 1268 1111 0010 3859 3184 przed terminem otwarcia ofert,           
z podaniem tytułu „wadium - przetarg nieograniczony na świadczenie usług 
gastronomicznych dla Domu Pomocy Społecznej „Ostoja” w Gdańsku ul. Hoża 4”.  
Wadium musi być na koncie Zamawiającego w terminie otwarcia ofert.              
W przypadku jeżeli do godz. 10.00 dnia 15 grudnia 2015 r. nie wpłynie 
wymagana kwota wadium na konto Zamawiającego, będzie to oznaczało, że 
wadium nie zostało wniesione. 
 

4.Wadium wnoszone w formie niepieniężnej powinno być wystawione na Dom 
Pomocy Społecznej „Ostoja” w Gdańsku ul. Hoża 4. Oryginał dokumentu należy 
złożyć w opisanej kopercie wraz z ofertą, natomiast potwierdzoną za zgodność         
z oryginałem kserokopię dołączyć do oferty. Oryginalne dokumenty 
gwarancyjne/poręczenia zostaną zdeponowane w kasie Zamawiającego. 
 

5.Dokument, o którym mowa w ust. 4 winien zawierać zobowiązanie gwaranta do 
bezwarunkowej zapłaty wadium Zamawiającemu w następujących przypadkach: 

a) Wykonawca odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie 
b) Wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy na zasadach określonych w SIWZ 
c) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy. 

Niespełnienie powyższych wymogów będzie skutkować wykluczeniem Wykonawcy. 
 

6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca                    
w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy Pzp, nie złożył 
dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy Pzp, lub 
pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego 
stronie. 
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7.  Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego 
oferta została wybrana: 

1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach  
określonych w ofercie, 

2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe             

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy . 
 

8.Wadium musi zabezpieczać ofertę w całym okresie związania ofertą, który wynosi 
30 dni od upływu terminu składania ofert (przy czym przy obliczaniu terminu nie 
uwzględnia się dnia, w którym nastąpiło otwarcie ofert). 
 
VIII. Termin związania ofertą 
 

1.Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert. 
Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 
związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody 
na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłużej jednak niż 60 dni.  
 

2.Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 2, nie powoduje utraty wadium. 
 

3.Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe,                     
z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli 
przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty 
najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia 
dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 
 

4.Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania 
ofert. 
 
IX. Sposób przygotowania oferty 
 

1.Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym. 
Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej. 
2.Oferta oraz wszelkie oświadczenia, formularze i inne dokumenty będące  
załącznikami do oferty, powinny być podpisane przez osoby uprawnione do 
reprezentacji zgodnie z rejestrem sądowym lub zaświadczeniem o wpisie do 
ewidencji działalności gospodarczej i zgodnie z wymaganiami ustawowymi. 
 

3.W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być 
załączone pełnomocnictwo, określające jego zakres i podpisane przez osoby 
uprawnione do  reprezentacji tego Wykonawcy. 
 

4.Wszystkie strony i załączniki oferty powinny być kolejno ponumerowane i zawierać 
w dolnym prawym rogu parafę osoby sporządzającej, a także powinny być spięte 
(zszyte) w sposób trwały, zapobiegający dekompletacji zawartości oferty. 
 

5.W przypadku gdy Wykonawca dołącza do oferty kopię lub odpis dokumentu 
powinny one być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 
 
X. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 
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1.Ofertę należy złożyć na adres Zamawiającego lub w jego siedzibie w Gdańsku, 
przy ul. Hożej 4 w Sekretariacie (pok. nr 29) w nieprzekraczalnym terminie do dnia   
15 grudnia 2015 r. do godziny 10.00.   
 

2.Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie uniemożliwiającej jej przypadkowe 
otwarcie, opatrzonej napisem ,,Przetarg nieograniczony – świadczenie usług                                   
gastronomicznych” oraz nazwą i siedzibą Wykonawcy.  
 

3.Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę tylko przed 
terminem otwarcia ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu 
Wykonawca  oznacza zgodnie z postanowieniami ust. 2 powyżej, a koperta będzie 
dodatkowo oznaczona „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 
 

4.Zamawiający  niezwłocznie zwraca ofertę złożoną po terminie.  
 

5.Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.  
 

6.Oferty zostaną otwarte publicznie w dniu 15 grudnia 2015 r. o godzinie  10.30                
w siedzibie Zamawiającego w Gdańsku przy ul. Hożej 4, w obecności przedstawicieli 
Wykonawców lub innych osób, które zechcą wziąć udział w otwarciu ofert. 
 

7. Bezpośrednio przed otwarciem ofert  Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia. 
 

8. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także 
informacje dotyczące ceny za usługę gastronomiczną za 1 osobodzień żywienia        
w Domu i w Dziennym Domu oraz ostateczną cenę oferty na wykonanie usługi 
gastronomicznej. 
  
9. Informacje, o których mowa w ust. 7 i 8, Zamawiający przekazuje się niezwłocznie 
Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 
 

XI. Sposób obliczenia ceny oferty  
 

1.Wykonawca w przedstawionej ofercie powinien zaproponować cenę ostateczną 
wynikającą z zakresu usługi, określonej w niniejszej SIWZ.  Na cenę ostateczną  
składają się wsad do kotła i koszt przygotowania całodziennych  posiłków na jedną 
osobę w Domu i w Dziennym Domu. 
  
2.Cena oferty powinna obejmować wszelkie koszty wchodzące w zakres przedmiotu   
zamówienia, a także inne poniesione koszty mające wpływ na cenę oferty.  
 

3. Ostateczna cena oferty za jeden osobodzień żywienia powinna być zawarta         
w formularzu oferty, Załącznik nr 1, oraz powinna być wyrażona w złotych polskich 
z podatkiem VAT.  
 

XII. Forma rozliczenia finansowego z Wykonawcą  
 

Rozliczenia finansowe między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone 
wyłącznie w złotych polskich (PLN).  
 

XIII. Opis kryteriów wyboru i sposób oceny ofert 
 

1.Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według  następujących 
kryteriów: 
  
cena - 100% 
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Suma: 
                                cena najniższa w Domu 
Wartość punktowa ceny  =            --------------------------------------  x 100 pkt  
                                 cena badana w Domu 
 

Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna tą, która uzyska największą ilość 
punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska 
najwyższą ilość punktów i spełnia warunki udziału w postępowaniu.  
 

2.W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień  
dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między 
Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz 
dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.  
 

3. Zamawiający poprawia w ofercie:  
1) oczywiste omyłki pisarskie, 
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji 

rachunkowych dokonanych poprawek,  
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące 

istotnych zmian w treści oferty,  
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została 
poprawiona. 

 

4.  Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 
1)  jest niezgodna z ustawą, 
2)  jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 3 powyżej, 
3)  jej złożenie stanowi czyn o nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów      

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 
4)  zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 
5)  została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu      

o udzielenie zamówienia, 
6)  zawiera błędy w obliczeniu ceny,  
7)  wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia  zawiadomienia nie zgodził się 

na poprawienie omyłki, o której mowa w ust. 3 pkt. 3 powyżej, 
8)  jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

 

5. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku 
do przedmiotu zamówienia, zwraca się do Wykonawcy o udzielenie w określonym 
terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość 
ceny. 
 

6. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki,         
w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania 
techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonania zamówienia dostępne dla 
Wykonawcy, oryginalność projektu Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej 
udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. 
 

7. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli 
dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta 
zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 
 

XIV. Informacja o wyniku postępowania i wyborze oferty 
  
1.Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert 
określonych w SIWZ. 
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2. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że 
zostały złożone oferty o takiej samej cenie Zamawiający wzywa wykonawców, którzy 
złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert 
dodatkowych. 
  
3.Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż 
zaoferowane w złożonych ofertach. 
 
XV. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  
 

1.Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, zwanego dalej „zabezpieczeniem” w wysokości 5% ceny 
całkowitej podanej w ofercie. 
 

2.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  będzie służyło  pokryciu roszczeń 
z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.  
Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku 
formach: 

a) pieniądzu - na rachunek bankowy Zamawiającego:  
      Nr konta: 44 1240 1268 1111 0010 3859 3184,  
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 
oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze 
zobowiązaniem pieniężnym, 
c) gwarancjach bankowych, 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
e)  poręczeniach udzielonych przez podmioty,  o których mowa w art. 6b ust. 5   
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości. 

 

3.W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na 
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 
 

4. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy 
zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w 2. 
 

5. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości 
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 
 

6.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w innej formie niż 
pieniężna zostanie bezwarunkowo wypłacone na żądanie Zamawiającego przez 
poręczyciela lub gwaranta w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania 
umowy przez Wykonawcę.   
 

7.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone zgodnie             
z art. 151 Ustawy Pzp. 
 

XVI. Formalności, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
 

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie 
zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, 
siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę 
wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, 
siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli 
oferty, a także punktację przyznaną ofertom; 
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2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie 
faktyczne i prawne; 

3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie 
zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne 

4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 2 Ustawy Pzp, po którego upływie 
umowa  w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 

5) niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza 
informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1, na stronie internetowej oraz              
w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 

 

2.Wykonawca, którego oferta została wybrana, zobowiązany będzie do zawarcia 
umowy w terminie i miejscu  określonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż       
5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli 
zawiadomienie to zostało przesłane faksem albo 10 dni jeżeli zostało przesłane          
w inny sposób, jednak nie później niż przed upływem terminu związania ofertą                     
z zastrzeżeniem ust. 3. 
 

3. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed 
upływem terminów, o których mowa w ust. 2, jeżeli: 

1) złożono tylko jedną ofertę, lub 
2) nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy. 

 

4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą 
spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, 
chyba że zachodzą przesłanki unieważniania postępowania, o których mowa w art. 
93 ust. 1 Ustawy Pzp. 
XVII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści 
zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego  
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 
umowy w sprawie zamówienia publicznego  zawierają wzory umów, stanowiących 
Załącznik nr 3 i  4 do niniejszej SIWZ. 

XVIII. Zamawiający nie przewiduje unieważnienia postępowania 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. 

XIX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej. 

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, 
jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może 
ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy Pzp.  
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na 
listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Ustawy Pzp. 
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania 
czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 
 

4. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 
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1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału                     
w postępowaniu, 

2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 
3) odrzucenia oferty odwołującego. 

 

5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności 
Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Ustawy Pzp, zawierać 
zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności 
faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 
 

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej 
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą 
ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 
 

7. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do 
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 
upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się             
z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego 
kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze 
sposobów określonych w art. 27 ust. 2 Ustawy Pzp. 
 

8. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania 
poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej 
przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie 
ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 Ustawy Pzp. 
 

9. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza 
czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców       
w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. 
 

10. Na czynności, o których mowa w ust. 9, nie przysługuje odwołanie,                       
z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 Ustawy Pzp. 
 

11. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności 
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane       
w sposób określony w art. 27 ust. 2 Ustawy Pzp, albo w terminie 10 dni - jeżeli 
zostały przesłane w inny sposób. 
  
12. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie  5 dni od dnia 
zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.  
 

13. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 11 i 12 wnosi się           
w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej 
staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących 
podstawę jego wniesienia. 
 

14. Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub 
mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty 
najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 15 dni od dnia 
zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu 
zamówienia lub w terminie 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający 
nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu 
zamówienia.  
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15. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub 
postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający może 
przedłużyć termin składania ofert. 
 

16. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg 
terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę 
orzeczenia. 
 

17. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 
przysługuje skarga do sądu.  
 

18.  Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca 
zamieszkania Zamawiającego. 
 

19. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia 
doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. 
Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu 
ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U. 2012.1529) jest 
równoznaczne z jej wniesieniem.  
 

20. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego 
właściwemu sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.  
 

21. Tryb wnoszenia i rozpoznania skargi do sądu szczegółowo określają art. 198a- 
198g Ustawy pzp. 
 
Gdańsk, dnia 4 grudnia 2015 r.                                    
 
 
           Ewa Zawadzka 

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej 
 „Ostoja” w Gdańsku  


