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Igołomia: Usługa cateringowa - zbiorowego żywienia dzieci uczęszczających do 

samorządowego przedszkola w Gminnym Centrum Edukacji w Igołomi 

Numer ogłoszenia: 281240 - 2013; data zamieszczenia: 18.07.2013 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminne Centrum Edukacji w Igołomi, Igołomia 252, 32-126 

Igołomia, woj. małopolskie, tel. 12 287 30 31, faks 12 287 30 31. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.igwa.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka organizacyjna j.s.t. - szkoła, 

przedszkole. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa cateringowa - 

zbiorowego żywienia dzieci uczęszczających do samorządowego przedszkola w Gminnym 

Centrum Edukacji w Igołomi. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem 

zamówienia jest przygotowanie i dostawa gotowych trzech posiłków: śniadania, obiadu i 

podwieczorku (catering) dla dzieci przedszkolnych w wieku 3-5 lat uczęszczających do 

przedszkola w Igołomi. Usługa dotyczy dostawy posiłków (śniadania, obiadu i podwieczorku) 

dla ok. 60 dzieci. W okresie od dnia 02.09.2013 r. do 31.07.2014 r. co stanowi 229 dni ( ok. 

13740 osobodni). Posiłki muszą być wydawane przez 5 dni w tygodniu, z wyłączeniem dni 

wolnych od zajęć przedszkolnych. Liczba dzieci korzystających z posiłków może ulegać 

wahaniom w ciągu okresu obowiązywania umowy. Ilość posiłków będzie się zmieniać w 

zależności od frekwencji dzieci lub zmiany deklaracji rodziców zgłaszających chęć żywienia 

dzieci. Ilość posiłków nie może być większa niż dla 72 dzieci. 2. Przygotowanie śniadania, 

obiadu i podwieczorku zgodnie z zalecanymi normami żywieniowymi dla grup wiekowych 

dzieci przedszkolnych (wiek 3-5 lat). Dzienny jadłospis obejmuje: śniadanie - zupa mleczna 

lub potrawy mleczne i mlekopochodne, kanapka, herbata. Obiad ma być posiłkiem 

dwudaniowym, mięsnym/rybnym z urozmaiconymi surówkami lub gotowanymi jarzynami. 

Do mięsa zamiennie mogą być podawane ziemniaki, kasze, ryż, lub makaron. Posiłek mogą 

http://www.igwa.pl/


też stanowić pierogi, naleśniki, kopytka, makaron z sosem i krokiety itp. Zupa w ilości 200-

250 ml. Drugie danie: ok. 150g ziemniaków, ryżu, kaszy, lub makaronu + ok. 70g mięsa lub 

ryby + ok. 100g surówki lub jarzyn gotowanych. Drugie dania typu łazanki, pierogi, knedle, 

gołąbki w ilości ok. 200g i kompot lub napój. Podwieczorek: kanapka lub słodka bułka 

(ciasto, ciastka) lub desery mleczne, owoce (w tym sezonowe), kisiel, budyń itp., herbata lub 

napój mleczny. 2.1. Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić ilość posiłków zgodną z 

zapotrzebowaniem złożonym na dany dzień przez upoważnionego przedstawiciela 

Zamawiającego do godz. 8:30 każdego dnia - z uwzględnieniem próbek posiłków 

przechowywanych przez Wykonawcę na terenie zakładu Wykonawcy. 2.2. Posiłki 

Wykonawca dostarczał będzie na własny koszt, w specjalistycznych termosach 

gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości przewożonych potraw. 

Przygotowane posiłki powinny posiadać temperaturę zgodną z wymogami, minimalna 

temperatura zupy winna wynosić 60ºC, drugiego dania 75ºC, a maksymalna temperatura 

produktów zimnych (surówki) 10ºC. 2.3. Jadłospis układany będzie przez Wykonawcę 

(zaleca się różnorodność i niepowtarzalność dziennych zestawów żywieniowych) na okres 10 

dni i dostarczany Zamawiającemu do wcześniejszego zatwierdzenia na określonym przez 

Zamawiającego formularzu. Wszelkie zmiany w jadłospisie sugerowane przez 

Zamawiającego będą wiążące dla Wykonawcy. 2.4. Dzienny jadłospis obejmuje: śniadanie, 

obiad: zupa, drugie danie z surówką, kompot lub sok, podwieczorek. 2.5. Kalkulacja cenowa 

obejmuje swoim zakresem dania mięsne, dania półmięsne i dania jarskie. 2.6. Posiłki winny 

być dostarczane z zachowaniem cyklu: 8.45 - 9.00 dostawa śniadania do przedszkola; 11.30 - 

12.00 - dostawa obiadu; 13.45 - 14.00 dostawa podwieczorku do przedszkola. 3. Wykonawca 

zobowiązany jest do przygotowania i dostarczenia posiłków o najwyższym standardzie, na 

bazie produktów najwyższej jakości i bezpieczeństwa zgodnie z normami HACCP. Przy 

planowaniu posiłków należy uwzględniać zalecaną wartość energetyczną oraz uwzględniać 

normy produktów. Wyklucza się posiłki sporządzane na bazie półproduktów. 4. Posiłki mają 

być przygotowane zgodnie z procedurami niezbędnymi do zapewnienia bezpieczeństwa 

żywności i żywienia z uwzględnieniem zapisów określonych w ustawie z dnia 25 sierpnia 

2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia ( Dz. U z 2010 r. Nr 136 poz.914 z późn. zm.). 

5. Posiłki muszą spełniać wymogi żywienia zalecane przez Instytut Matki i Dziecka dla dzieci 

przedszkolnych w wieku 3-5 lat. Wartość kaloryczna każdego posiłku musi być zgodna z 

normami żywieniowymi Instytutu Żywności i Żywienia. 6. Proces produkcji oraz dystrybucji 

posiłków odbywać musi się zgodnie z wymogami sanitarnymi, zwłaszcza z wymogami dobrej 

praktyki higienicznej. 7. Zamawiający wymagać będzie od Wykonawcy, aby w ramach 

realizowanego zamówienia zapewniał posiłki dla grupy dzieci specjalnej diety (dzieci 

bezglutenowe, ze skazą białkową, z dietą cukrzycową, z alergią pokarmową, oraz innymi 

schorzeniami pokarmowymi). 8. W przypadku wyjazdu dzieci przedszkolnych na wycieczkę 

Wykonawca winien przygotować w ramach środków przeznaczonych na dany dzień 

żywieniowy tzw. suchy prowiant. O planowanej wycieczce Zamawiający poinformuje 

Wykonawcę pisemnie z 7 dniowym wyprzedzeniem.. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.52.31.00-3, 55.52.40.00-9. 

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:  
Zakończenie: 31.07.2014. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane. 

III.2) ZALICZKI 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 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 Wykonawca musi przedstawić koncesję, zezwolenie lub licencję zezwalającą 

na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem. 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca musi wykazać, że wykonał, a w przypadku świadczeń 

okresowych lub ciągłych również, że wykonuje usługi w okresie ostatnich 

trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, w zakresie przygotowania i 

dostarczania gorących posiłków w formie obiadu (catering) dla dzieci 

przedszkolnych o łącznej wartości nie mniejszej niż 60 tys. zł brutto (słownie: 

sześćdziesiąt tysięcy złotych). Wykonawca sporządzi wykaz wykonywanych, a 

w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych (również wykonywanych) 

głównych usług, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i 

podmiotów na rzecz, których usługi zostały wykonane, oraz załączy dowody 

czy usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca musi wykazać, że do realizacji zamówienia dysponuje lub będzie 

dysponował co najmniej jednym samochodem do przewozu posiłków, 

podlegającym urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca musi wykazać, że do realizacji zamówienia dysponuje lub będzie 

dysponował osobami zdolnymi do wykonywania zmówienia. Wykonawca 



przedłoży oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 

zamówienia posiadają wymagane uprawnienia jeżeli ustawy nakładają 

obowiązek posiadania takich uprawnień. 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których 

spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 

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 

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; 

 wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych 

wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z 

informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami; 

 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; 



 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 

24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 

24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 

24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy 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; 

 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; 

III.6) INNE DOKUMENTY 

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

1. Wypełniony formularz ofertowy (wg Zał. Nr 2 do SIWZ). Jeżeli o udzielenie zamówienia 

Wykonawcy ubiegają się wspólnie - ofertę podpisuje Pełnomocnik. W miejscu nazwa i adres 

Wykonawcy należy wpisać dane dotyczące konsorcjum (wymienić wszystkich Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o zamówienie). 2. Pełnomocnictwo, jeżeli Wykonawca jest 

reprezentowany w sposób inny, niż to wynika z zapisu we właściwym rejestrze, zgodnie z art. 

23 ustawy PZP dotyczy także Wykonawców występujących wspólnie. 

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.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. Wynagrodzenie za posiłki dostarczanie w okresie realizacji przedmiotu umowy może być 

zmieniane w wypadku zmian wysokości podatku VAT - w stopniu i terminie 

odpowiadającym tym zmianom. 2. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian do umowy 

w przypadku zmiany zmniejszenia lub zwiększenia ilości dzieci uczęszczających do 

przedszkola lub zmiany deklaracji rodziców zgłaszających chęć żywienia dzieci. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia: www.igwa.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd 

Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce Wawrzeńczyce 57, 32-125 Wawrzeńczyce. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 

ofert: 26.07.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce 

Wawrzeńczyce 57, 32-125 Wawrzeńczyce (Sekretariat Urzędu Gminy pok. nr 2). 



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 

 

 


