
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi

Świadczenie usługi cateringu dla Szkoły Podstawowej nr 36 im. Narodów Zjednoczonej Europy
w Tychach w okresie od 6 września 2021r. do 23 czerwca 2022r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szkoła Podstawowa nr 36 im. Narodów Zjednoczonej Europy w Tychach

1.3.) Oddział zamawiającego: SP36 Tychy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001015676

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: gen. Ch. de Gaulle'a 18

1.5.2.) Miejscowość: Tychy

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-100

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22C - Tyski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 513 032 867

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sp36@oswiata.tychy.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://sp36.bip.tychy.edu.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: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usługi cateringu dla Szkoły Podstawowej nr 36 im. Narodów Zjednoczonej Europy
w Tychach w okresie od 6 września 2021r. do 23 czerwca 2022r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fccf3bb5-bd38-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00064060/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
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2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-25 14:11

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

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00002599/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Przygotowanie, dostarczanie i wydawanie zestawów obiadowych do stołówki szkolnej dla
uczniów Szkoły Podstawowej nr 36 w Tychach w roku szkolnym 2021/2022

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
sp36.bip.tychy.edu.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: sp36.bip.tychy.edu.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Złożenie
oferty wraz z oświadczeniem i innymi dokumentami wymienionymi w Dziale XI pkt 6 i 7 SWZ oraz jej
wycofanie odbywa się przy użyciu miniPortalu zamieszczonego na stronie internetowej

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

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
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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

Zakres przedmiotu niniejszej umowy obejmuje przygotowanie, dostarczanie i wydanie na
potrzeby stołówki szkolnej gorącego posiłku: obiadu dwudaniowego z kompotem/napojem dla
uczniów Szkoły Podstawowej nr 36 im. Narodów Zjednoczonej Europy w Tychach w łącznej
ilości 44 750 posiłków.

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

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: od 2021-09-06 do 2022-06-23

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

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

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: Jakość - procentowy udział produktów ekologicznych w wydawanych
posiłkach

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: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a
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Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
-Zamawiający wymaga, by Wykonawca wykazał, że posiada aktualny wpis do rejestru zakładów
podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie produkcji
posiłków 
-Zamawiający wymaga by Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje usługę polegającą na
przygotowaniu i dostarczaniu gotowych posiłków dla przedszkola, szkoły podstawowej,
gimnazjum lub szkoły średniej (catering) w sposób ciągły przez okres co najmniej 9 miesięcy, o
wartości usługi co najmniej 250 000zł brutto albo
2 lub więcej usług polegających na przygotowaniu i dostarczaniu posiłków dla przedszkola,
szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej o wartości nie mniejszej niż
100.000 zł każda, które wykonywane były w tym samym czasie przez okres co najmniej 9
miesięcy, a ich łączna wartość w tym okresie wyniosła co najmniej 250 000 zł.
-Zamawiający wymaga by Wykonawca dysponował co najmniej następującymi osobami, które
będą skierowane do realizacji przedmiotu zamówienia:
Szefem kuchni, tj. osoba, która posiada co najmniej wykształcenie zasadnicze zawodowe lub
zasadnicze branżowe na kierunku gastronomia,
Dietetykiem, tj. osoba posiadająca kwalifikacje zawodowe dietetyka, czyli legitymująca się co
najmniej wykształceniem średnim medycznym w zakresie dietetyki, posiadająca co najmniej 3
letnie doświadczenie polegające na pracy w zawodzie dietetyka dla dzieci i młodzieży w
żywieniu zbiorowym 
Technologiem żywienia zbiorowego, tj. osoba posiadająca kwalifikacje zawodowe technologa
żywienia zbiorowego, czyli co najmniej wykształcenie średnie na kierunku technolog żywienia
zbiorowego, posiadająca co najmniej 3 letnie doświadczenie polegające na pracy w zawodzie
technologa żywienia zbiorowego,
Zamawiający dopuszcza, by dietetykiem i technologiem mogła być jedna osoba. 
Co najmniej 2 osoby do porcjowania i wydawania posiłków. 
-Zamawiający wymaga, by Wykonawca dysponował co najmniej jednym pojazdem wpisanym do
rejestru, o którym mowa w art. 62 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o
Bezpieczeństwie żywności i żywienia.

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

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

6.7.) 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: Nie

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

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-06-07 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-06-07 14:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni
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