
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi

Przygotowanie i dowożenie gotowych posiłków dla 70 dzieci w wieku od 20 tygodnia do 3 lat
uczęszczających do filii Żłobka Miejskiego w Jaworznie przy ul. Towarowej 61.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Żłobek Miejski w Jaworznie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 380399170

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. 3 Maja 16

1.5.2.) Miejscowość: Jaworzno

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-600

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.5.7.) Numer telefonu: 32 762 91 64

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zlobekmiejski.jaworzno.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://zlobekmiejski.jaworzno.edu.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

opieka nad dziećmi do lat 3

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przygotowanie i dowożenie gotowych posiłków dla 70 dzieci w wieku od 20 tygodnia do 3 lat
uczęszczających do filii Żłobka Miejskiego w Jaworznie przy ul. Towarowej 61.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c75b04c0-7471-11ec-beb3-a2bfa38226ab

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00021376/01
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2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-17 11:03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00000713/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Usługa przygotowania i dowożenia gotowych posiłków dla 70 dzieci w wieku od 20 tygodni
do 3 lat uczęszczających do Filii Żłobka Miejskiego w Jaworznie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://www.e-bip.org.pl/zlobekmiejskijaworzno/32306

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Do
przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania
wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego. 
2. Oferta, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki dowodowe,
w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu
udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, dokumenty, o których
mowa w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp sporządza się z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie
danych zgodnym z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych
Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w
postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów informatycznych (tekst jedn. Dz.U. z
2017, poz. 2247). Ze względów technicznych zamawiający zaleca stosowanie formatów .pdf, .doc,
.docx lub .odt. W przypadku zastosowania innego formatu niż wynikające z powyższych przepisów,
zamawiający może nie mieć możliwości zapoznania się z ofertą, co może spowodować jej odrzucenie.
Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został szczegółowo w Instrukcji
korzystania z miniPortalu - dostępnej na stronie https://miniportal.uzp.gov.pl/. 3. Postępowanie o
udzielenie zamówienia prowadzone jest w języku polskim. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie
zamówienia między zamawiającym, a wykonawcą odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej określonych w ust. 5 i ust.6. 4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca
posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularza: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania
oferty lub wniosku”.5.Komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami służąca do składania/
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wycofywania i zmiany oferty odbywa się wyłącznie za pośrednictwem: a) miniPortalu:
https://miniportal.uzp.gov.pl/ b) ePUAPu: https://epuap.gov.pl/wps/portal - adres
skrzynki:/ZMJaworzno/SkrytkaESP/ za pomocą dostępnego: „Formularza do złożenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku” 6. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy
zamawiającym, a wykonawcami w zakresie składania dokumentów elektronicznych (innych niż oferta i
dokumenty składane wraz z ofertą), cyfrowych odwzorowań dokumentów, oświadczeń oraz
przekazywanych informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na
adres e-mail: sekretariat@zlobekmiejski.jaworzno.edu.pl oraz adres/adresy e-mail podane przez
wykonawców w ofercie - bez konieczności szyfrowania. 7. Wymagania techniczne i organizacyjne
wysyłania i odbierania dokumentów, o których mowa w ust. 5 tj. ofert i dokumentów składanych wraz z
ofertą, opisane zostały w: a) Instrukcji użytkownika systemu miniPortal, dostępnej pod adresem:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf ; b) Warunkach korzystania
z elektronicznej platformy usług administracji publicznej e-PUAP, dostępnych pod adresem:
https://www.gov.pl/web/gov/warunki-korzystania . 8. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za
pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku wynosi
150 MB (dotyczy miniPortalu i ePUAP) oraz 75 MB (poczta elektroniczna zamawiającego). 9. Za datę
przekazania: a) dokumentów, o których mowa w ust. 5, przekazywanych za pomocą ePUAP, przyjmuje
się datę ich przekazania na ePUAP, b) dokumentów, o których mowa w ust. 6, przekazywanych za
pomocą poczty elektronicznej, przyjmuje się datę  dostarczenia wiadomości zawierającej
dokument/informację na serwer pocztowy zamawiającego. 10. Szczegółowe wymagania w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Żłobek Miejski w Jaworznie, ul. 3 Maja 16, 43-
600 Jaworzno z Filią Żłobka – ul. Towarowa 61, 43-600 Jaworzno;
2) kontakt z inspektorem ochrony danych wyznaczonym w Żłobku Miejskim w Jaworznie możliwy jest
za pośrednictwem adresu e-mail patrycja@informatics.jaworzno.pl lub listownie i osobiście pod
adresem siedziby administratora danych.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit.c RODO w celu
prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą
prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania
zamówień publicznych spoczywający na zamawiającym; 
4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp;
5) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w
pkt. 3 celu, a po tym czasie przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji lub innych przepisach
prawa;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z
ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
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8) posiada Pani/Pan: - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym
wynikającym z art.14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną
Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska
od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z
wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ŻM.3500.1.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi przygotowania i dowożenia gotowych posiłków dla
70 dzieci w wieku od 20 tygodnia do 3 lat uczęszczających do filii Żłobka Miejskiego w Jaworznie
przy ul. Towarowej 61.

4.2.6.) Główny kod CPV: 55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-04-01 do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
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4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie dietetyka, intendenta lub technologa żywienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
1. wykonawca spełni warunek na poziomie minimalnym jeżeli wykaże, że dysponuje co
najmniej  1  dietetykiem, intendentem lub technologiem żywienia, który posiada co najmniej  6
miesięcy doświadczenia w przygotowywaniu jadłospisów dla żłobka/ów lub innego podmiotu/ów,
w którym/ch realizowana jest usługa żywienia dzieci do lat 3;
2. wykonawca spełni warunek na poziomie minimalnym, jeżeli wykaże, że wykonał lub wykonuje
należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną usługę cateringową
polegającą na przygotowaniu i dostarczeniu całodziennego wyżywienia (co najmniej śniadanie,
obiad i podwieczorek) dla minimum 25 dzieci (liczba zakontraktowana) uczęszczających do
żłobka lub innego podmiotu/ów, w którym/ch realizowana jest usługa żywienia dzieci do lat 3,
wykonywaną w sposób ciągły przez okres minimum 4 miesięcy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych
na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, potwierdzających spełnianie warunków
udziału w postępowaniu tj:.
a) wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich doświadczenia niezbędnego
do wykonania przedmiotowego zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami;
b) wykazu usług wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów,
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na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów
określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o
których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi
zostały wykonane lub są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w
stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w odniesieniu do nadal wykonywanych
świadczeń referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być
wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust.1 ustawy Pzp zobowiązani są złożyć wraz z ofertą
wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, jak również podmioty
udostępniające zasoby.
2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby,
składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny
podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
3. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy, wykonawcy wspólnie
ubiegającego się o udzielenie zamówienia, jak również w imieniu podmiotów udostępniających
zasoby, jest umocowana do ich reprezentowania, w/w podmioty składają odpowiednio - odpis
lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. W/w podmioty nie są zobowiązane do złożenia
dokumentów, o których wyżej mowa, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą
bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile w formularzu ofertowym wskazano dane
umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
4. Jeżeli w imieniu wykonawcy, wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia,
jak również w imieniu podmiotów udostępniających zasoby, działa osoba, której umocowanie do
jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w ust. 3 – w/w podmioty
zobowiązane są przedłożyć wraz z ofertą pełnomocnictwo lub inny dokument (np. akt powołania
na stanowisko prezesa zarządu, członka zarządu spółki lub umowa spółki cywilnej lub uchwała
jej wspólników, wskazująca jednego ze wspólników jako umocowanego do reprezentacji spółki)
potwierdzający umocowanie do ich reprezentowania.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty
oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp (konsorcja, spółki cywilne).
6. Szczegółowe wymagania w zakresie składanych dokumentów przez podmioty wspólnie
ubiegające się o udzielenie zamówienia, jak również podmioty udostępniające zasoby zostały
określone w SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (konsorcja, spółki cywilne).
W takim przypadku - wraz z ofertą - należy przedłożyć pełnomocnictwo lub inny dokument
potwierdzający umocowanie do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. umowa o współdziałaniu). Pełnomocnik może być
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ustanowiony do reprezentowania wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy. 
2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia żaden z nich
nie może podlegać wykluczeniu z postępowania.
3. W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust 1 ustawy Pzp - składa każdy z wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw do
wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie w jakim każdy z
wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na
zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane/usługi, do realizacji
których te zdolności są wymagane. W takim przypadku, wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty
budowlane/usługi, wykonają poszczególni wykonawcy. 
5. Szczegółowe wymagania w zakresie przesłanek wykluczenia, spełniania warunków udziału w
postępowaniu oraz składanych dokumentów przez podmioty wspólnie ubiegające się o
udzielenie zamówienia zostały określone w SWZ.
6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1.Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian kontraktowych w zawartej umowie (art.
455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp). Zmiany przewidziane w SWZ mogą być inicjowane przez
zamawiającego lub wykonawcę, dokonywane za zgodą zamawiającego i mogą dotyczyć w
szczególności kwestii:
a) wszelkie zmiany dostosowujące umowę do zmienionych przepisów prawa, w przypadku gdy
nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mających wpływ na realizację
umowy;
b) zmiany wynagrodzenia wykonawcy w szczególności w przypadku: ustawowej zmiany stawki
podatku VAT; w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług – wynagrodzenie
przewidziane umową może ulec zmianie odpowiedniej do zmiany wysokości podatku od
towarów i usług (korekta o wysokość zmiany podatku VAT), przy czym powyższa zmiana może
mieć zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do części wynagrodzenia, objętego fakturami
wystawionymi po dniu wejścia w życie zmiany przepisów prawa wprowadzających nowe stawki
podatku od towarów i usług; 
c) zmiany w zakresie kluczowego personelu wykonawcy – dopuszczalne są zmiany osób, przy
pomocy których wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne, legitymujące się co najmniej 
takim doświadczeniem w przygotowaniu jadłospisów dla żłobków lub innych podmiotów,   w
których realizowana jest usługa żywienia dzieci do lat 3, jak osoba wskazana w ofercie; 
d) wydłużenie terminu realizacji zamówienia do czasu wyłonienia wykonawcy w procedurze
ustawowej, w sytuacji przedłużania się procedury udzielenia zamówienia lub unieważnienia
postępowania; wydłużenie terminu realizacji zamówienia możliwe jest o okres niezbędny do
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wyłonienia nowego wykonawcy;
e) zmiany podmiotów podwykonawców na etapie realizacji zamówienia lub wprowadzenie
nowych podwykonawców pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnianie wymogów
w zakresie nie mniejszym, niż wskazany na etapie postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego;
f) strony są uprawnione do dokonania zmian w umowie w odniesieniu do zakresu przedmiotu
umowy, w sytuacji zwiększenia się rzeczywistych potrzeb zamawiającego podczas realizacji
przedmiotu umowy (np. zwiększenie liczby dzieci uczęszczających do żłobka);
g) zmiana harmonogramu lub terminów dostaw posiłków w sytuacji zmian organizacyjnych u
zamawiającego;
h) inne zmiany niż wyżej wymienione, pod warunkiem, ze zmiany te będą dopuszczalne w
świetle zapisów ustawy Pzp.
2.Powyższe zmiany w zawartej umowie mogą zostać dokonane, jeżeli ich uzasadnieniem są w
szczególności następujące okoliczności: zmiana obowiązujących przepisów lub inne przeszkody
uniemożliwiające kontynuowanie umowy na przewidzianych w niej warunkach, zmiana
zapotrzebowania zamawiającego.
3. Warunkiem dokonania zmian w zawartej umowie jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą
zmianę, zawierającego odpowiednio: opis propozycji zmiany; uzasadnienie zmiany; obliczenie
kosztów zmiany jeśli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie wykonawcy; opis wpływu
zmiany na harmonogram usług i termin wykonania umowy.
4. Każda zmiana wymaga akceptacji zamawiającego.
5. Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnego przedłużania terminu wykonania umowy jeżeli
zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem umowy przez wykonawcę; w takim
przypadku koszty dodatkowe związane z takimi zmianami ponosi wykonawca.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-01-28 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia,
zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług
Administracji Publicznej) https://moj.gov.pl/nforms/ezamowienia i udostępnionego również na
miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/FormsRedirect

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-01-28 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni
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