Ogłoszenie nr 2021/BZP 00013139/01 z dnia 2021-03-04

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Przygotowywanie i dostarczanie gorących posiłków dla dzieci objętych dożywianiem w
szkołach z terenu Gminy Kikół oraz dla świadczeniobiorców Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Kikole w roku 2021

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KIKOLE
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 00054246800020
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: pl. Kościuszki 7a
1.5.2.) Miejscowość: Kikół
1.5.3.) Kod pocztowy: 87-620
1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL619 - Włocławski
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gops@kikol.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: gopskikol.rbip.mojregion.info
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych jednostka budżetowa
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

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:

Przygotowywanie i dostarczanie gorących posiłków dla dzieci objętych dożywianiem w szkołach
z terenu Gminy Kikół oraz dla świadczeniobiorców Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Kikole w roku 2021
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b65336f6-7bf6-11eb-86b1-a64936a8669f
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00013139/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
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2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-04 10:45
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00006654/01/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Przygotowywanie i dostarczanie gorących posiłków dla dzieci objętych dożywianiem w
szkołach z terenu Gminy Kikół oraz dla świadczeniobiorców Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Kikole w roku 2021
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://gopskikol.rbip.mojregion.info/
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/portal
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
Informacje zawarte są w XI i XII rozdziale 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): Informacje zamieszczono w rozdziale XXII SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: Znak sprawy: GOPS.271.1.2021
2021-03-04 Biuletyn Zamówień Publicznych

Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00013139/01 z dnia 2021-03-04

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Tak
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
4.1.9.) Liczba części: 2
4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu
wykonawcy: 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:
Część 1
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przygotowywanie i dostarczanie gorących posiłków dla dzieci w szkołach będą wydawane we
wszystkie dni nauki szkolnej w okresie od 07.04.2021 r. do 22.12.2021 r. (z uwzględnieniem
okresu wakacji, dni ustawowo i dodatkowo wolnych oraz nauki zdalnej) przyjmuje się 130 dni;
liczba posiłków dziennie 115; razem przewidywalna liczba posiłków w okresie realizacji
zamówienia –14 950.Dożywianiem są objęte dzieci z następujących szkół:1) Szkoła
Podstawowa w Woli -Wola 71, 87-620 Kikół;2) Szkoła Podstawowa w Ciełuchowie – Ciełuchowo
8, 87-620 Kikół;3) Szkoła Podstawowa w Zajeziorzu–Zajeziorze 38, 87-620 Kikół.
4.2.6.) Główny kod CPV: 55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2021-04-07 do 2021-12-22
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: informacje zostały zawarte w rozdziale XVII SWZ
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: 60,00
Kryterium 2
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4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.8.) Sposób oceny ofert:

informacje zostały zawarte w rozdziale XVII SWZ
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
Część 2
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przygotowywanie i dostarczanie gorących posiłków dla świadczeniobiorców w Świetlicy
Wiejskiej w Kikole, ul. Targowa 1a, 87-620 Kikół będą wydawane w okresie od 01.07.2021 r. do
31.12.2021 r. we wszystkie dni robocze, tj. przyjmuje się 130 dni; liczba posiłków dziennie 12;
razem przewidywalna liczba posiłków w okresie realizacji zamówienia - 1 560.
4.2.6.) Główny kod CPV: 55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2021-07-01 do 2021-12-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: informacje zostały zawarte w rozdziale XVII SWZ
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: Termin płatności
4.3.6.) Waga: 40
4.3.8.) Sposób oceny ofert:

informacje zostały zawarte w rozdziale XVII SWZ
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
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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 4
Art. 109 ust. 1 pkt 5
Art. 109 ust. 1 pkt 7
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
dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia
warunku w powyższym zakresie.2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności
gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia
warunku w powyższym zakresie.3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie
stawia warunku w powyższym zakresie.4) zdolności technicznej lub zawodowej:a) Wykonawca
spełni warunek, jeżeli dysponuje zakładem prowadzącym działalność związaną z produkcją lub
obrotem żywności w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i
żywienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 2021), co potwierdza aktualna decyzja właściwego, ze względu
na siedzibę zakładu, państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o zatwierdzenie
zakładu oraz zaświadczenie o wpisie do właściwego rejestru; w przypadku Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek musi być spełniony łącznie przez
tych Wykonawców – warunek dotyczy obu części zamówienia;b) Wykonawca spełni warunek,
jeżeli wykaże, że wykonał lub nadal wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat, licząc wstecz od
dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
– w tym okresie, co najmniej dwie usługi, których przedmiotem było/jest przygotowanie i
dostarczenie gorących posiłków w ilości co najmniej 100 (słownie: sto) posiłków dziennie (licząc
jako średnia liczba z okresu realizacji zamówienia) na rzecz danego zamawiającego (odbiorcy
usługi) i usługi te były/są wykonywane w sposób ciągły w ramach jednego zamówienia/ jednej
umowy przez okres co najmniej sześciu miesięcy; w przypadku usług nadal wykonywanych
Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że usługi wykonuje przez
okres co najmniej sześciu miesięcy licząc do dnia, w którym upływa termin składania ofert; w
przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek musi
spełnić co najmniej jeden z tych Wykonawców – warunek dotyczy tylko części nr 1 zamówienia.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr
4 do SWZ
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: Wykaz usług wykonanych lub wykonywanych - załącznik nr 5 do SWZ
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie stawia przedmiotowych środków dowodowych
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
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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:

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia mogą ubiegać
się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału dotyczące zdolności technicznej lub
zawodowej: dysponuje zakładem prowadzącym działalność związaną z produkcją lub obrotem
żywności w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia
(Dz. U. z 2020 r. poz. 2021), co potwierdza aktualna decyzja właściwego, ze względu na
siedzibę zakładu, państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o zatwierdzenie zakładu
oraz zaświadczenie o wpisie do właściwego rejestru - warunek musi być spełniony łącznie przez
tych Wykonawców (warunek dotyczy obu części zamówienia); jeżeli wykaże, że wykonał lub
nadal wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat, licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej
dwie usługi, których przedmiotem było/jest przygotowanie i dostarczenie gorących posiłków w
ilości co najmniej 100 (słownie: sto) posiłków dziennie (licząc jako średnia liczba z okresu
realizacji zamówienia) na rzecz danego zamawiającego (odbiorcy usługi) i usługi te były/są
wykonywane w sposób ciągły w ramach jednego zamówienia/ jednej umowy przez okres co
najmniej sześciu miesięcy - warunek musi spełnić co najmniej jeden z tych Wykonawców –
warunek dotyczy tylko części nr 1 zamówienia.Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu na podstawie przesłanek, o których
mowa w rozdziale VII SWZ.
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:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej
oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawą Prawo zamówień publicznych oraz
wskazanym oraz w przypadkach, gdy:1) nastąpi zmiana przepisów mających wpływ na
realizację przedmiotu umowy; 2) wystąpi konieczność zmiany sposobu realizacji umowy
wynikająca z zaistnienia niemożliwej wcześniej do przewidzenia okoliczności, za którą żadna ze
Stron nie ponosi odpowiedzialności i mającej wpływ na wykonanie umowy;3) zmiana liczby dni
dożywiania w przypadku nie otrzymana przez Zamawiającego środków finansowych (dotacji) lub
zmniejszenia kwoty tych środków (dotacji).Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej
pod rygorem nieważności.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-12 10:00
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8.2.) Miejsce składania ofert: ePUAP - "Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku”
i udostępnionego również na miniPortalu
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-12 10:30
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-04-10
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