
Chęciny: Świadczenie usług w zakresie przygotowania, dostawy i wydawania gorących 
posiłków w szkołach na terenie Gminy Chęciny w roku szkolnym 2011- 2012 
Numer ogłoszenia: 241928 - 2011; data zamieszczenia: 11.08.2011 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , Pl. 2 Czerwca 4, 
26-060 Chęciny, woj. świętokrzyskie, tel. 0-41 3151006,3151054, faks 0-41 
3151085,3151054. 

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.checiny.pl. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKRE ŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług w zakresie 
przygotowania, dostawy i wydawania gorących posiłków w szkołach na terenie Gminy 
Chęciny w roku szkolnym 2011- 2012. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamawiający zleca 
a Wykonawca przyjmuje do wykonania przygotowanie i wydawanie oraz dostawę własnym 
specjalistycznym transportem gorących posiłków o kaloryczności min. 800 kcal każdy dla 
około 90 uczniów (dziennie). Dowóz posiłków będzie obejmował szkoły na terenie Gminy 
Chęciny wskazane przez Z-ce Kierownika Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Chęcinach. Posiłki będą wydawane przez pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku, w 
dni w których odbywa się nauka w szkołach w pomieszczeniach do tego wyznaczonych przez 
dyrektorów szkół. Dostarczanie posiłków będzie odbywało się również w inne dni tygodnia 
jeżeli dzieci będą musiały uczęszczać do szkoły np. z powodu odpracowywania zajęć 
szkolnych, lecz ten fakt należy zgłosić z 3 dniowym wyprzedzeniem dowożącemu i 
wydającemu gorące posiłki. Gorący posiłek dla uczniów winien składać się z jednego 
gorącego dania naprzemiennie tj.: - zupy - minimum 0,5 l zupy gotowanej na wywarze 
mięsnym lub warzywnym oraz minimum 200g pieczywa lub - drugie danie - 100g porcja 
mięsa (waga po przetworzeniu), 150 - 200g gotowanej kaszy, ryżu, makaronu lub ziemniaków 
oraz 100g-150g surówki. Dopuszcza się raz w tygodniu przygotowanie posiłku bez mięsa i 
zastąpieniem go produktami z zawartością białka zwierzęcego tj.: ryba - 100g (waga po 
przetworzeniu) lub jaja - 2 szt. lub 200g dania jarskie np. kluski śląskie, pierogi, krokiety, 
gołąbki, naleśniki.. 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak. 



• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 
• Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających do 50% wartości 

zamówienia, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.32.10.00-6, 55.52.40.00-9. 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 
29.06.2012. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM  

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje 

III.2) ZALICZKI  

• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  

• 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 Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na 
podstawie przedłożonego oświadczenia na zasadzie spełnia/nie spełnia. 

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Na potwierdzenie należy złożyć wykaz wykonanych usług w zakresie 
przygotowania i dostawy posiłków dla uczniów szkół w okresie ostatnich 3 lat 
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie z 
podaniem ich wartości, daty wykonania i odbiorców. Powyższy warunek 
zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się wykonaniem min. 
dwóch w/w usług Do każdej pozycji wykazu musi być załączony dokument 
potwierdzający, że te usługi zostały wykonane należycie. Ocena spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie 
przedłożonych dokumentów na zasadzie spełnia/nie spełnia. 



• III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na 
podstawie przedłożonego oświadczenia na zasadzie spełnia/nie spełnia. 

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na 
podstawie przedłożonego oświadczenia na zasadzie spełnia/nie spełnia. 

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają 
warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej tj. przedstawią 
informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w 
których wykonawca ma rachunek, potwierdzającą posiadanie minimum 50 tyś 
lub zdolność wykonawcy w tej samej wysokości wystawionej nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed upływem składania ofert. Ocena spełnienia warunków 
udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie przedłożonych 
dokumentów na zasadzie spełnia/nie spełnia. 

III.4) INFORMACJA O O ŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU 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 spełnieniu warunków 
udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: 

• wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania 
warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu 
lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca 
wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty 
zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo 
ukończone 

• informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w 
których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość 
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, 
wystawioną 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 spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację 



banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z 
którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, 
potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub 
jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo składania ofert. 

• 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, jeżeli odrębne przepisy wymagają 
wpisu do rejestru, 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, a w 
stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 
ustawy 

• 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 
ubezpieczenie 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 

• 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 

• 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 

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

Nie dotyczy 

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla 
wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: 
nie 

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: najniższa cena. 

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY  

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

Zmiana postanowień umowy jest dopuszczalna na skutek zmniejszenia liczby uczniów 
uprawnionych do pobierania posiłków w szkołach na terenie Gminy Chęciny w roku 
szkolnym 2011- 2012 o 20 % w stosunku do stanu na dzień 1.09.2011 r. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia: www.checiny.pl. 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Chęciny ul. 
Białego Zagłębia 1, 26-060 Chęciny , budynek internatu , pok. Z-ca Kierownika Miejsko-
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 
ofert:  19.08.2011 godzina 10:00, miejsce: Chęciny ul. Białego Zagłębia 1, 26-060 Chęciny , 
budynek internatu , pok. Z-ca Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 



IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 
ofert). 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze 
środków Unii Europejskiej:  Nie dotyczy. 

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 

 
 


