
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi

WYBÓR WYKONAWCY USŁUGI ŻYWIENIA NA RZECZ PRZEDSZKOLA NR 43 „KOLOROWE” WE
WROCŁAWIU

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Przedszkole nr 43 "Kolorowe"

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 930113365

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Tadeusza Kościuszki, 27a

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 50-011

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.7.) Numer telefonu: 71 798 67 90

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat.p043@wroclawskaedukacja.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://p43wroclaw.stronyzklasa.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

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

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

WYBÓR WYKONAWCY USŁUGI ŻYWIENIA NA RZECZ PRZEDSZKOLA NR 43 „KOLOROWE”
WE WROCŁAWIU

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e487c10a-932f-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00027226/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-02 09:57
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2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00002349/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 WYBÓR WYKONAWCY USŁUG RESTAURACYJNYCH NA RZECZ PRZEDSZKOLA NR
43 WE WROCŁAWIU

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

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone
w art. 361 ustawy – usługi społeczne: 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://miniportal.uzp.gov.pl/

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/https://epuap.gov.pl/wps/portalhttps://p43wroclaw.stronyzklasa.pl/zamowienia-
publiczne,422,pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W
postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się
drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz ePUAP
https://epuap.gov.pl/wps/portal.2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma
dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do
komunikacji.3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji
elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w warunkach korzystania z miniPortalu
dostępnymi pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx oraz warunkami korzystania z
ePUAP: https://www.gov.pl/web/gov/warunki-korzystania 4. Wykonawca przystępując do niniejszego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu,
określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać
postanowień tego regulaminu.5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem
dedykowanych formularzy do złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.6. Za datę
przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, podmiotowych środków
dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu,
przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia,
korespondencja elektroniczna (inna, niż określona w pkt 6) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem
dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do
komunikacji). Zamawiający może również komunikować się z wykonawcami za pomocą poczty
elektronicznej, email: sekretariat.p043@wroclawskaedukacja.pl. Korespondencja przesłana za pomocą
tego formularza nie może być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym
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postępowaniem zamawiający i wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia o zamówieniu
zamieszczonego w BZP.8. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia oraz elektroniczne kopie
dokumentów lub oświadczenia, składane są przez wykonawcę za pośrednictwem Formularza do
komunikacji jako załączniki. W celu usprawnienia komunikacji, zamawiający zaleca, aby dokumenty
elektroniczne niosące za sobą obowiązek odpowiedzi przez zamawiającego, były również przesyłane w
formie edytowalnej za pomocą poczty elektronicznej, na adres email
sekretariat.p043@wroclawskaedukacja.pl.9. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych,
oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami
określonymi Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy oraz w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w
sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów
elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego lub konkursie 10. Zamawiający nie przewiduje komunikowania się z Wykonawcami w inny
sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w pkt 7 i 8.

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): 1. Administratorem Twoich danych jest Przedszkole nr 43
„Kolorowe” we Wrocławiu, ul. T Kościuszki 27 a, 50-011 Wrocław (dalej: My). Kontakt z nami możliwy jest
pod adresem poczty elektronicznej sekretariat.p043@wroclawskaedukacja.pl 2. Dane kontaktowe do
naszego inspektora ochrony danych to: CORE Consulting, ul. Wyłom 16, 61-671 Poznań. Adres email:
inspektor@coreconsulting.pl 3. Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego oraz wyboru najkorzystniejszej oferty, a w przypadku nawiązania
współpracy również w celu realizacji umowy.4. Przetwarzamy Twoje dane w następującym zakresie:
imię, nazwisko, firma, adres działalności, numer NIP, Regon, adres korespondencyjny, adres e-mail,
numer telefonu, treść oferty Twojej firmy, w tym dane innych pracowników lub przedstawicieli Twojej
firmy, które zdecydowałeś się tam zawrzeć.5. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest
realizacja obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, tj. obowiązek prowadzenia postępowania
zgodnie z regulacjami Prawa zamówień publicznych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w przypadku zawarcia
umowy podstawą prawną przetwarzania będzie właśnie konieczność przetwarzania danych w celu
realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).6. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do
uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 7. Dane przetwarzamy w czasie
trwania postępowania przetargowego oraz przez okres kolejnych 4 lat od dnia zakończenia
postępowania. W przypadku zawarcia umowy, przez okres realizacji umowy, a także po jej wykonaniu –
przez okres kolejnych 5 lat (na potrzeby rozliczalności z organem nadzorczym) i przez okres
przedawnienia roszczeń.8. Twoje dane nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji.9. Nie udostępniamy na własność Twoich danych żadnym podmiotom
komercyjnym. Wiedz jednak, że podane przez Ciebie dane mogą być ujawnione:1) Firmom
utrzymującym i serwisującym nasze serwery informatyczne,2) Kancelariom prawnym, które wspierają nas
w obszarze bieżącej działalności,3) Firmom obsługującym nas w obszarze IT, w tym serwisującym
urządzenia wykorzystywane przez nas w bieżącej działalności,4) Podmiotom utrzymującym
oprogramowanie, z którego korzystamy w ramach bieżącej działalności,5) Kurierom i poczcie polskiej – w
związku z przesyłaną korespondencją.10. Dodatkowo, Twoje dane osobowe w ramach wykonywanych
przez nas zadań w obszarze sprawowania władzy publicznej i realizacji interesu publicznego, są również
udostępniane innym jednostkom organizacyjnym w ramach naszej jednostki samorządu terytorialnego.
Jeśli jesteś zainteresowany jakie są to podmioty napisz na adres naszej placówki: Przedszkole nr 43
„Kolorowe” we Wrocławiu ul. T. Kościuszki 27 a, 50-011 Wrocław; bądź skontaktuj się mailowo, na adres
sekretariat.p043@wroclawskaedukacja.pl11. Przysługują Ci następujące prawa, w zależności od
podstawy przetwarzania Twoich danych:1) Wypełnienie obowiązku prawnego, prawo do żądania dostępu
do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;2)
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Wykonanie umowy lub podjęcie działań przed zawarciem umowy, prawo do żądania dostępu do treści
swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również
prawo do przenoszenia danych do innego administratora.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 12. Odrębnie chcemy Cię poinformować, że masz również
prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. 13. Uprawnienia, o których mowa
powyżej możesz wykonać poprzez kontakt pod adresem e-mail:
sekretariat.p043@wroclawskaedukacja.pl lub listownie na adres: Przedszkole nr 43 „Kolorowe” we
Wrocławiu ul. T. Kościuszki 27 a, 50-011 Wrocław.14. Jeżeli uznasz, że w jakikolwiek sposób
naruszyliśmy reguły przetwarzania Twoich danych osobowych to masz prawo do złożenia skargi
bezpośrednio do organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa, tel. 22 531-03-00, e-mail: iod@uodo.gov.pl, www.uodo.gov.pl).Wyjaśnienie: skorzystanie z
prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowaniao udzielenie zamówienia
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może
naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia
przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania
ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na
ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

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

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi żywienia zbiorowego, w Przedszkolu nr 43
„Kolorowe” we Wrocławiu, z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. T. Kościuszki 27 a, w miejscu nauki,
polegającej na wydawaniu wyżywienia wg wskazówek zawartych w Załączniku nr 1 do SWZ, dla
maksymalnie 100 dzieci przebywających na co dzień w placówce Zamawiającego (90 diet
standardowych i 10 diet eliminacyjnych).

4.2.6.) Główny kod CPV: 55523100-3 - Usługi w zakresie posiłków szkolnych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55524000-9 - Usługi dostarczania posiłków do szkół

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 16 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

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

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktacja

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00027226/01 z dnia 2021-04-02

2021-04-02 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi



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: 30,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość – ocena jadłospisu dekadowego dla diet specjalistycznych
Fenyloketonuria i Celiakia

4.3.6.) Waga: 10,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość – ocena jadłospisów dekadowych dla diet standardowych

4.3.6.) Waga: 40,00

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość - Stołówka z Certyfikatem Zdrowego i Racjonalnego Żywienia

4.3.6.) Waga: 10,00

Kryterium 5

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Opinie Rad Rodziców

4.3.6.) Waga: 10,00

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: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9
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Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:1) Spełniają warunki udziału w
postępowaniu dotyczące posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności
gospodarczej lub zawodowej - wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że dysponuje kuchnią,
dopuszczoną do eksploatacji przez właściwy organ inspekcji sanitarnej, w której będzie
przygotowywał posiłki dowożone do siedziby zamawiającego. 2) Spełniają warunki udziału w
postępowaniu dotyczące zdolności technicznej i zawodowej:a) Wykonawca spełni warunek, jeśli
wykaże, że kuchnia, o której mowa w ppkt 1), spełnia określone przepisami żywieniowymi wymogi
bezpieczeństwa ich przygotowania, w tym, czy kuchnia ta spełnia wymogi dotyczące
przygotowania posiłków dla dzieci pozostających, na określonych w Rozdziale I SWZ, dietach.
Zamawiający wymaga wydzielonego w ramach kuchni pomieszczenia, w obrębie którego
przygotowywane są diety specjalistyczne, a w szczególności te związane z eliminacją glutenu. b)
Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – wykonał
należycie lub wykonuje przez okres przynajmniej 1 roku szkolnego lub okres obejmujący co
najmniej 10 miesięcy – co najmniej 2 usługi związane z organizacją wyżywienia dla min. 100 dzieci
przedszkolnych (w ramach pojedynczego zamówienia).c) Wykonawca spełni warunek, jeśli
wykaże, że będzie dysponował co najmniej 1 osobą, posiadającą minimum 1 rok stażu
zawodowego w pracy na stanowisku dietetyka lub specjalisty do spraw żywienia, która:  odbyła
studia wyższe na kierunku dietetyka i uzyskała tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera,
inżyniera, licencjata lub rozpoczęła przed dniem 1 października 2007 studia wyższe o specjalności
dietetyka obejmującą co najmniej 1784 godziny kształcenia w zakresie dietetyki i uzyskała tytuł
magistralub rozpoczęła przed dniem 1 października 2007 roku studia wyższe na kierunku
technologia żywności i żywienie człowieka o specjalności żywienie człowieka i uzyskała tytułu
magistra lub magistra inżyniera na tym kierunku

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: 1. Kopia decyzji właściwego miejscowo Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego polegającą na zatwierdzeniu zakładu – kuchni Wykonawcy (której będzie on używał w celu
przygotowania posiłków dla uczniów Zamawiającego) oraz jego wpisie do rejestru zakładów
podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.2. Wykaz osób,
skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
– Załącznik nr 6 do SWZ.3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie kontroli zdolności
produkcyjnych lub zdolności technicznych wykonawcy, a w razie konieczności także dostępnych mu
środków naukowych i badawczych, jak również środków kontroli jakości, z których wykonawca będzie
korzystać - weryfikacji kuchni wykonawcy w zakresie o którym mowa w Rozdziale IX, pkt 1, ppkt 2), lit a,
może dokonać kierownik zamawiającego lub osoba przez niego upoważniona.4. Wykaz usług
wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w
okresie ostatnich 3 lat, 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 lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub
usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są
referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi
zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli
wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –
oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych
referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w
okresie ostatnich 3 miesięcy;
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5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
1. Obligatoryjnie - dwa jadłospisy dekadowe (wiosenno – letni i jesienno-zimowy) dla dzieci
przedszkolnych (2 x 10 dni) sporządzone przez wykonawcę, uwzględniające skład asortymentowy
poszczególnych składników posiłków – wszystkie jadłospisy winny być sporządzone według wzoru
jadłospisu znajdującego się w Załączniku nr 7 do SWZ oraz spełniać wymogi dotyczące ich treści,
zawarte w Załączniku nr 1 do SWZ. Każdy jadłospis musi być podpisany przez wykonawcę oraz
dietetyka, wskazanego przez wykonawcę w Załączniku nr 6 do SWZ.2. Obligatoryjnie – jeden
jadłospis dekadowy dla dzieci przedszkolnych pozostających na dietach specjalistycznych
(Celiakia, Fenyloketonuria) sporządzone przez wykonawcę – jadłospis winien być sporządzony
według wzoru jadłospisu znajdującego się w Załączniku nr 7 do SWZ. Jadłospis musi być
podpisany przez wykonawcę oraz dietetyka, wskazanego przez wykonawcę w Załączniku nr 6 do
SWZ.3. Fakultatywnie - Certyfikat „Stołówka z Certyfikatem Zdrowego i Racjonalnego Żywienia” –
uzyskany za organizację sposobu żywienia w dowolnej jednostce oświatowej prowadzonej przez
Gminę Wrocław lub inny dokument równoważny. Za dokument równoważny, Zamawiający uzna
każdy inny dokument, wystawiony przez dowolny organ samorządu terytorialnego lub inny
upoważniony przez niego organ - do przeprowadzania audytów i certyfikacji z zakresu zdrowego i
racjonalnego żywienia - potwierdzający wysokie standardy świadczonych usług związanych z
zapewnieniem wyżywienia dla prowadzonych przez ten organ jednostek oświatowych.4.
Fakultatywnie - Pozytywna Opinia Rady Rodziców – pozytywne opinie rekomendacje,
poświadczenia, oświadczenia – (nie więcej niż dwie) wystawione przez Rady Rodziców działające
w dowolnych jednostkach oświatowych w randze przedszkola, w której Wykonawca zrealizował
lub realizuje usługę żywienia. Opinie dotyczące zrealizowanych lub wciąż realizowanych usług nie
mogą obejmować okresu wcześniejszego niż 1 rok licząc od terminu składania ofert.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

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.2. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego - do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo z uwzględnieniem uwag
wskazanych w Rozdziale XV pkt 4, ppkt 7) SWZ.3. Spółka cywilna zamiast pełnomocnictwa może
dołączyć poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy spółki cywilnej lub uchwałę, z
których wynika ustanowione pełnomocnictwo.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o
zamówienie przez wykonawców, oświadczenie wskazane w Rozdziale X pkt 1, pkt 1) SWZ, składa
każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie musi potwierdzać
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w
którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia.5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców
w formularzu ofertowym należy wskazać podmioty (Wykonawców) składających ofertę wspólną
(pełne nazwy i adresy siedzib).6. Ofertę podpisuje pełnomocnik Wykonawców wspólnie
ubiegających się udzielnie zamówienia.7. Wszelka korespondencja prowadzona będzie z
pełnomocnikiem.8. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za
niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. 9. Oferta podpisana przez pełnomocnika
musi być prawnie wiążąca, łącznie i z osobna dla wszystkich podmiotów składających ofertę.
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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. Na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy PZP, Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian do
umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy oraz
określa warunki tych zmian poprzez dopuszczenie możliwości zmian umowy, w formie pisemnej
lub elektronicznej z podpisem elektronicznym z ważnym kwalifikowanym certyfikatem,
dotyczących w szczególności:1) W każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla
Zamawiającego;2) Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym
wpływ na realizację przedmiotu umowy – w zakresie dostosowania postanowień umowy do
zmiany przepisów prawa.3) Zmian terminów realizacji umowy, o ile zmiana taka jest korzystna dla
Zamawiającego lub jest konieczna w celu prawidłowej realizacji umowy4) Przypadki losowe (np.
kataklizmy, awarie urządzeń wywołane przez wyładowania atmosferyczne lub inne czynniki
zewnętrzne, zgony i niemożliwe do przewidzenia wydarzenia), które będą miały wpływ na treść
zawartej umowy i termin realizacji;5) Wprowadzenie nowych diet nie wyszczególnionych w opisie
przedmiotu zamówienia w przypadku, gdy u dzieci objętych żywieniem stwierdzi się konieczność
ich stosowania.6) W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w umowie, z przyczyn:a)
Przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego;b) Działania siły wyższej (np. Klęski
żywiołowej, strajków generalnych lub lokalnych, mającej bezpośredni wpływ na terminowość
wykonania przedmiotu umowy;c) Wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w
stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności;d) Zaistnienia okoliczności
leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową,
zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były
możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy;e) Zaistnienia innej, niemożliwej do
przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności prawnej, technicznej lub ekonomicznej,
za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkującą brakiem możliwości należytego
wykonania umowy, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

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

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-04-19 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: miniPortal - Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do
złożenia lub wycofania oferty” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób
złożenia oferty został opisany w swz oraz w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-04-19 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-05-18
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	3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1.	Administratorem Twoich danych jest Przedszkole nr 43 „Kolorowe” we Wrocławiu, ul. T Kościuszki 27 a, 50-011 Wrocław (dalej: My). Kontakt z nami możliwy jest pod adresem poczty elektronicznej sekretariat.p043@wroclawskaedukacja.pl 2.	Dane kontaktowe do naszego inspektora ochrony danych to: CORE Consulting, ul. Wyłom 16, 61-671 Poznań. Adres email: inspektor@coreconsulting.pl 3.	Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz wyboru najkorzystniejszej oferty, a w przypadku nawiązania współpracy również w celu realizacji umowy.4.	Przetwarzamy Twoje dane w następującym zakresie: imię, nazwisko, firma, adres działalności, numer NIP, Regon, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu, treść oferty Twojej firmy, w tym dane innych pracowników lub przedstawicieli Twojej firmy, które zdecydowałeś się tam zawrzeć.5.	Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest realizacja obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, tj. obowiązek prowadzenia postępowania zgodnie z regulacjami Prawa zamówień publicznych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w przypadku zawarcia umowy podstawą prawną przetwarzania będzie właśnie konieczność przetwarzania danych w celu realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).6.	Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 7.	Dane przetwarzamy w czasie trwania postępowania przetargowego oraz przez okres kolejnych 4 lat od dnia zakończenia postępowania. W przypadku zawarcia umowy, przez okres realizacji umowy, a także po jej wykonaniu – przez okres kolejnych 5 lat (na potrzeby rozliczalności z organem nadzorczym) i przez okres przedawnienia roszczeń.8.	Twoje dane nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.9.	Nie udostępniamy na własność Twoich danych żadnym podmiotom komercyjnym. Wiedz jednak, że podane przez Ciebie dane mogą być ujawnione:1)	Firmom utrzymującym i serwisującym nasze serwery informatyczne,2)	Kancelariom prawnym, które wspierają nas w obszarze bieżącej działalności,3)	Firmom obsługującym nas w obszarze IT, w tym serwisującym urządzenia wykorzystywane przez nas w bieżącej działalności,4)	Podmiotom utrzymującym oprogramowanie, z którego korzystamy w ramach bieżącej działalności,5)	Kurierom i poczcie polskiej – w związku z przesyłaną korespondencją.10.	Dodatkowo, Twoje dane osobowe w ramach wykonywanych przez nas zadań w obszarze sprawowania władzy publicznej i realizacji interesu publicznego, są również udostępniane innym jednostkom organizacyjnym w ramach naszej jednostki samorządu terytorialnego. Jeśli jesteś zainteresowany jakie są to podmioty napisz na adres naszej placówki: Przedszkole nr 43 „Kolorowe” we Wrocławiu ul. T. Kościuszki 27 a, 50-011 Wrocław; bądź skontaktuj się mailowo, na adres sekretariat.p043@wroclawskaedukacja.pl11.	Przysługują Ci następujące prawa, w zależności od podstawy przetwarzania Twoich danych:1)	Wypełnienie obowiązku prawnego, prawo do żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;2) Wykonanie umowy lub podjęcie działań przed zawarciem umowy, prawo do żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych do innego administratora.
	3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 12.	Odrębnie chcemy Cię poinformować, że masz również prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. 13.	Uprawnienia, o których mowa powyżej możesz wykonać poprzez kontakt pod adresem e-mail: sekretariat.p043@wroclawskaedukacja.pl lub listownie na adres: Przedszkole nr 43 „Kolorowe” we Wrocławiu ul. T. Kościuszki 27 a, 50-011 Wrocław.14.	Jeżeli uznasz, że w jakikolwiek sposób naruszyliśmy reguły przetwarzania Twoich danych osobowych to masz prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531-03-00, e-mail: iod@uodo.gov.pl, www.uodo.gov.pl).Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowaniao udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego
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	SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
	5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
	5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
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	5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Kopia decyzji właściwego miejscowo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego polegającą na zatwierdzeniu zakładu – kuchni Wykonawcy (której będzie on używał w celu przygotowania posiłków dla uczniów Zamawiającego) oraz jego wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.2. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – Załącznik nr 6 do SWZ.3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie kontroli zdolności produkcyjnych lub zdolności technicznych wykonawcy, a w razie konieczności także dostępnych mu środków naukowych i badawczych, jak również środków kontroli jakości, z których wykonawca będzie korzystać - weryfikacji kuchni wykonawcy w zakresie o którym mowa w Rozdziale IX, pkt 1, ppkt 2), lit a, może dokonać kierownik zamawiającego lub osoba przez niego upoważniona.4. Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, 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 lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;
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